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تثييٌی تر ّوثستگی تيي ضذت استفادُ از فيسثَک ٍ سرهایِ اجتواػی کارتراى فيسثَک


حويذ ػثذاللْياى ،زا٘كياض ٌط ٜٚاضزثاعاذ ،زا٘كىس ٜفّ ْٛاخسٕافي زا٘كٍا ٜزٟطاٖ
هْيي ضيخ اًصاری ،زا٘كدٛي زوسطي خأقٝقٙاؾي زا٘كٍا ٜخياْ ٘ٛض زٟطاٖ
چكيذُ

ايٗ زحميك تطاؾاؼ فطضياذ اِيؿ ٖٛت ٝزثييٗ ٕٞثؿسٍي ٔثثر تيٗ افعايف قسذ اؾسفاز ٜاظ فيؿثٛن  ٚافعايف ؾطٔايٝ
اخسٕافي واضتطاٖ ايطا٘ي فيؿثٛن خطزاذس ٝاؾر .خٕـآٚضي زازٜٞا ت ٝضٚـ خيٕايكي  ٚت ٝقىُ آفاليٗ  ٚآ٘اليٗ ٘ ٚيزع
اظ عطيك واضتطز ٌط ٜٚوا٘ ٖٛا٘داْ قس .زحّيُ زازٜٞا ٘يع تا اؾسفاز ٜاظ ضٚـٞاي آٔاضي وٕي  ٚفاظي ا٘داْ قس ٜاؾر.
خأق ٝآٔاضي ايٗ زحميك زض ضٚـ آ٘اليٗ واضتطاٖ ايٙسط٘ر  ٚزض ضٚـ آفاليٗ زا٘زفآٔزٛظاٖ ؾزاوٗ زٟزطاٖ وز ٝوزاضتط
ايٙسط٘ر ٞؿسٙس ،زض ٘ؾط ٌطفس ٝقس .حدٓ ٕٟ٘٘ ٝ٘ٛايي زض ٔدٕٛؿ تاِغ تط ٘ 2437فط قس و ٝزحّيُٞا ٘يع تط ٕٞيٗ اؾاؼ
ا٘داْ قس .فطضيٞٝا ضا ت ٝز ٚضٚـ ظيط اضظياتي وطزٜايٓ -1 :اضظياتي ٕٞثؿسٍي تيٗ قسذ اؾسفاز ٜاظ فيؿثٛن  ٚافعايف
ؾٛ٘ ٝؿ ؾطٔاي ٝاخسٕافي خي٘ٛس ترف ،خي٘ٛس ٔساض ٍٟ٘ ٚساض٘س ٜواضتطاٖ فيؿثٛن  -2 ٚاضظياتي زفاٚذ ٔياٍ٘يٗ ؾ٘ ٝزٛؿ
ؾطٔاي ٝاخسٕافي زٌ ٚط ٜٚوٙسطَ (وؿا٘يو ٝفض ٛفيؿثٛن ٘يؿسٙس) ٌ ٚط ٜٚآظٔايف (ٌطٞٚي و ٝفض ٛفيؿثٛن ٞؿسٙس).
٘سايح زحميك ٘كاٖ ٔي زٞس و ٝتيٗ افعايف قسذ اؾسفاز ٜاظ فيؿثٛن  ٚؾطٔاي ٝاخسٕافي خي٘ٛس ترف  ٚؾطٔاي ٝاخسٕافي
ٍٟ٘ساض٘س ٜواضتطاٖ فيؿثٛن زض ؾغح ٕٞ 0005ثؿسٍي ٔثثر ٚخٛز زاضز .زض ٔياٖ ٌط ٜٚوٙسطَ ٌ ٚط ٜٚآظٔايف ٘يع تزيٗ
ؾٛ٘ ٝؿ ؾطٔاي ٝاخسٕافي زفاٚذ ٚخٛز زاضز .ت ٝفثاضذ زيٍطٔ ،ياٍ٘يٗ ايٗ ؾٛ٘ ٝؿ ؾزطٔاي ٝزض تزيٗ وزاضتطاٖ فيؿزثٛن
٘ؿثر ت ٝوؿا٘ي و ٝواضتط ٘يؿسٙس ،تيكسط اؾر .زؾساٚضز ايٗ زحميك آٖ اؾر و ٝقزثى ٝاخسٕزافي فيؿزثٛن خي٘ٛزسٞاي
ضقيف ضا زمٛير ٔيوٙس.
ٍاشُّای کليذی :ؾطٔاي ٝاخسٕافي خي٘ٛس ترف ،ؾطٔاي ٝاخسٕافي خي٘ٛس ٔساض ،ؾطٔاي ٝاخسٕافي ٍٟ٘ساض٘س ،ٜفعذ ٘فؽ،
فيؿثٛن.
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هقذهِ ٍ تياى هسألِ

ؾطٔاي ٝاخسٕافي واضتطا٘ف اضظياتي وٙس.

قثى ٝاخسٕزافي فيؿزثٛن زض فٛضيز 2004 ٝزٛؾزظ يزه
زا٘كدٛي زا٘كٍاٞ ٜاضٚاضز تٚ ٝخزٛز آٔزس ،أزا اوٙز،ٖٛ

چارچَب ًظری تحقيق  :تثيقيي کقارتری فيسقثَک ٍ

فيؿثٛن اظ ٘ؾط زقساز تاظزيسوٙٙزسٌاٖ زٔٚزيٗ ؾزاير زض

افسایص سرهایِ اجتواػی

ايٙسط٘ر ٔحؿٛب ٔيقٛز (اؾزسٙفيّس .)2008 ،وزاضتطاٖ ايزٗ

چاضچٛب ٘ؾطي ٔماِ ٝضا تطاؾاؼ ازتياذ ٘ؾزطي ؾزطٔايٝ

ؾاير زض خٟاٖ او ٖٛٙزض ؾاَ ٔ 2013يالزي اظ ٔطظ 900

اخسٕافي  ٚازتياذ زدطتي ؾطٔاي ٝاخسٕافي زض قثىٞٝاي

ٔيّي٘ ٖٛفط ٌصقسٝا٘زس .1ؾزاير ٚيٙىزاؼ تزالي٘ 2كزاٖ

ٔداظي تٙا ٟ٘ازٜايٓ .وّٕزٗ تزا زیويزس تزط ايٙىز ٝؾزطٔايٝ

ٔيزٞس و ٝزض ؾدسأثط  2013حسٚز ( 1155000000تزيف

اخسٕافي ،ت ٝعٛض شازي زض ؾاذساض ضٚاتظ وٙكٍطاٖ تا ٓٞ

اظ يه ٔيّياضز) زض ٔا ٜت ٝفيؿثٛن ٔطاخقزٔ ٝزيوٙٙزس .زض

 ٚضاتغ ٝتيٗ آٟ٘ا حضٛض زاضز ( ززاخثرف )49 :1389 ،ضٚاتظ

ايطاٖ عثك آذطيٗ آٔاض ،زقساز واضتطاٖ ايٙسط٘سي اظ ٔزطظ 42

ضا زكىيُ زٙٞسٙٔ ٜاتـ ؾطٔاي ٝاخسٕافي " اظ عطيك ايدزاز

ٔيّي٘ ٖٛفط ٌصقس ٝاؾر  ٚقثىٞٝاي اخسٕزافي ٔدزاظي،

زقٟساذ  ٚا٘سؾاضاذ تيٗ وٙكٍطاٖ ،افسٕازؾاظي زض ٔحيظ

ٔرهٛنا فيؿثٛن تزيٗ خٛا٘زاٖ ايطا٘زي ٕٞنز ٖٛؾزايط

اخسٕافي  ٚتاظوطزٖ وا٘اَٞايي تطاي اعالفاذ ٔيزا٘زس"

خٛأـٔ ،حثٛتير ٘ؿثي خيسا وطز ٜاؾر .ضقس ٔحثٛتير ٚ

(فيّس .)44 :1388 ،خٛزٙاْ تيٗ ز ٚقىُ اظ ؾطٔاي ٝاخسٕافي

فٕٔٛير ايٗ قثى ٝاخسٕافي اظ يه عطف  ٚأىا٘ازي وٝ

و ٝفثاضزٙساظ :ؾطٔاي ٝاخسٕافي اضزثاط زٙٞس( ٜيا خأـ) ٚ

ايٗ قثىٞٝا تطاي زؿٟيُ ضٚاتظ تيٗ افطاز فطا ٓٞوطزٜا٘زس،

زضٌ ٖٚطٞٚي (يا ا٘حهاضي) زفاٚذ ٌصاقس ٝاؾر (فيّزس،

اظ عطف زيٍط تافث قزس ٜاؾزر وز ٝايزٗ قزثىٞٝزا تزط

ٚ .)56 :1388ي ٕٞنٙيٗ ازهاالذ اضزثاطزٙٞس ٜتطاي ٘كط

اضزثاعززاذ اخسٕززافي تززيٗ ٔززطزْ زززیريط تٍصاض٘ززسٕٞ .ززيٗ

اعالفززاذ  ٚضٚاتززظ زضٌ ٖٚطٞٚززي ضا وزز ٝتززطاي ا٘سمززاَ

ٔٛضٛؿ ،ضطٚضذ  ٚفالل ٝضا تزطاي زحميمزاذ زض ٔزٛضز

ٕٞثؿسٍي واضتطز زاضزٔ ،فيس زا٘ؿزس ٝاؾزر ( فيّزس:1388 ،

ضفساض  ٚضٚاتظ واضتطاٖ زض قثىٞٝزاي اخسٕزافي ٔدزاظي

٘ .)56سايح زحميمزاذ زض آٔطيىزا (اِيؿز2007 ،ٖٛ؛ اؾزسٙفيّس،

تيكسط وطز ٜاؾر .تا ضقزس ؾزطيـ وزاضتطاٖ فيؿزثٛن زض

 ،)2008اٍّ٘ؿززساٖ (ِززٛيؽ ،)2009 ،ايساِيززا (زززٔٛيٚ )2010 ،

ايطاٖ ،زحميك زض ٔٛضز زیريط فيؿثٛن تط ضٚاتظ وزاضتطا٘ف

زايٛاٖ (ِيٗ )2009 ،حاوي اظ آٖ اؾر و ٝزض زٕأي ٔزٛاضز

ضطٚضي اؾر .يىي اظ ٔؿائّي وٌ ٝا ٜاظ عطف ٔؿؤٚالٖ

ٕٞثؿسٍي ٔثثر تيٗ افعايف قسذ اؾسفاز ٜاظ فيؿثٛن ٚ

 ٚيا ٟ٘ازٞاي آوازٔيه زض ذهٛل آؾزيةٞزا يزا فٛايزس

افعايف ؾطٔاي ٝاخسٕافي خي٘ٛس ترف واضتطاٖ ٚخٛز زاضز.

واضتطي زض ايٙسط٘ر ٔغطح ٔيقزٛز ،تز ٝزفزاٚذ ؾزطٔايٝ

زض ايٗ ٔماِ" ،ٝؾطٔاي ٝاخسٕافي خي٘ٛزسترف" تز ٝضٚاتزظ

اخسٕافي زض قثىٞٝاي ٚالقي ٔ ٚداظي ٔطتٛط اؾر .تٝ

ضقيف تيٗ افطاز و ٝچٙزساٖ ٞزٓ قرهزي يزا احؿاؾزي

ٕٞيٗ زِيُ ،ايٗ ٔماِ ٝؾقي زاضز و ٝزیريط فيؿزثٛن ضا تزط

٘يؿر ،اعالق ٔزيقزٛز (اِيؿز .)2007 ،ٖٛايزٗ اضزثاعزاذ
اغّة اظ ٘ؾط وٕي  ٚزقساز تؿياض تزعضي اؾزر  ٚتافزث

ٕٞ 1كٟطي آ٘اليٗ ،زاضيد  9آشض ٕٞ .1391نٙيٗ ،ت ٝؾاير ظيط زٛخٝ
قٛز و ٝزقساز وُ واضتطاٖ فيؿثٛن ضا زض خٟاٖ ٘كاٖ ٔي زٞس :
http://www.checkfacebook.com
2
http://vincos.it/world-map-of-social-networks/

٘كط  ٚوؿة اعالفاذ ٔيقزٛز ،أزا ٕ٘زيزٛا٘زس ٕٞا٘ٙزس
ضٚاتظ ذا٘ٛازٌي فُٕ وٙس (ٕٞزاٖ) .زض ٔماتزُ" ،ؾزطٔايٝ
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زثييٙي تط ٕٞثؿسٍي تيٗ قسذ اؾسفاز ٜاظ فيؿثٛن  ٚؾطٔاي ٝاخسٕافي واضتطاٖ فيؿثٛن
1

اخسٕافي خي٘ٛس ٔساض ت ٝفٛٙاٖ ضٚاتظ تؿياض ٘عزيه قزطح

رٍشضٌاسی تحقي

زازٔ ٜيقٛز ،ترهزٛل زض خزايي وز٘ ٝزٛفي خكزسيثا٘ي

آظٔ ٖٛفطضيٞ ٝاي تزاال ٔ ٚمايؿز٘ ٝسزايح آٖ تزا ازفاٞزاي

احؿاؾي زض تيٗ افطاز ٔثازِٔ ٝزيقزٛز" (اؾزسٙفيّس.)2008 ،

٘ؾطي ٔمأِ ٝا ضا ّٔعْ ٔيوٙس و ٝزٟٙا اظ ضٚـ وِٕي  ٚيزا

ٕٞنٙيٗ خٛزٙاْ يىي اظ فُّ افز َٛؾزطٔاي ٝاخسٕزافي زض

زٟٙا اظ ضٚـ ويفي اؾسفاز٘ ٜىٙيٓ .ايٗ أزط تزساٖ خٟزر

آٔطيىا ضا خات ٝخايي  ٚزغييط ٔىاٖ زا٘ؿس ٝاؾر (اؾسٙفيّس،

اؾر ؤ ٝاٞير ٚ ٚيػٌيٞزاي آٔزاضي ٔيزساٖ زحميزك ٚ

 .)2008زض ايٗ ٔماِ" ٝؾزطٔاي ٝاخسٕزافي ٍٟ٘ساض٘زس ٜتزٝ

زازٜٞايي و ٝتايس اظ ايٗ ٔيساٖ خٕـآٚضي قٛز ،تا واضتطز

حفؼ ضٚاتظ تا زٚؾساٖ يا آقٙاياٖ لسيٕي اقاضٔ ٜزيوٙزس"

ضٚـ زطويثززي ا٘غثززاق تيكززسطي زاضز .تٙززاتطايٗ ،ضٚـ

(اِيؿٕٞ ٚ ٖٛىاضاٖ ٚ )2007 ،وزاضوطز ؾزطٔاي ٝاخسٕزافي زض

زحميك زض ايٗ ٔغاِق ،ٝيه ضٚـ زطويثي اؾر وز ٝزض آٖ

ؾغح فطزي ٔٛضز زٛخ ٝلطاض ٌطفس ٝاؾر .اٌط ٔثٙا ضا ايٗ

ٞط ز ٚضٞيافر وّٕي  ٚويفي ،تز ٝعزٛض ٞزٓ اضظ اؾزسفازٜ

ضٚيىطز ٘ؾطي زض ٘ؾط تٍيطيٓ ،زض آٖنٛضذ فطضزي ٝظيزط

قسٜا٘س .زض فيٗ حاَ ،تايس اقاض ٜقٛز و ٝضٚـ ٔحزٛضي

ضا ٔيزٛاٖ اظ آٖ اؾسرطاج  ٚافسثاض ايٗ ضٚيىطز ٘ؾزطي ضا

زض ايٗ ٔغاِقٕٞ ٝاٖ ضٚـ خيٕايف اؾر  ٚضٚـ زىٕيّي

تطاي زثييٗ واضايي فيؿثٛن زض اضزماي ؾزطٔاي ٝاخسٕزافي

فثاضذ اظ ٔغاِق ٝزض ٌطٜٞٚاي وا٘ ٖٛاؾر.

اضظياتي وطز.

خأق ٝآٔاضيٚ ،احس زحّيُ ٔ ٚكاٞس :ٜخأق ٝآٔزاضي

فطضي٘ ٝؾطي زحميكٔ :يعاٖ واضتطي زض ٔحيظ فيؿثٛن

واضتطاٖ ايٙسط٘ر ضا زض ايٗ ٔغاِق ،ٝافزطاز  16ززا  35ؾزاِٝ

ت ٝافعايف ؾطٔاي ٝاخسٕافي وٕه ٔيوٙس .ايٗ فطضزي ٝضا

ؾاوٗ زٟطاٖ زكىيُ ٔيزٙٞس .قاياٖ شوزط اؾزر وز ٝتزٝ

تٙٔ ٝؾٛض ا٘داْ فّٕياذ ؾٙدف ت ٝفطضيٞٝزاي فّٕيزازي

فّر اؾسفاز ٜاظ ضٚـ آ٘اليٗ فسٜاي اظ خاؾرٍٛياٖ فضٛ

ظيط ذطز وطزيٓ.

خأقزز ٝآٔززاضي ٘ثٛز٘ززس ،ظيززطا وززاضتط ايٙسط٘ززر ٔحؿززٛب
ٕ٘يقس٘سٚ .احس زحّيُ زض ضٚـ خيٕايف ٌ ٚزطٜٞٚزاي

فرضيِّای ػولياتی تحقي

وا٘ ،ٖٛواضتطاٖ ايٙسط٘ر زض ٘ؾط ٌطفس ٝقس٘س أا ٚاحسٞاي

ٔ -ياٍ٘يٗ ؾٛ٘ ٝؿ ؾطٔاي ٝاخسٕافي خي٘ٛس ترف ،خي٘ٛزس

ٔكاٞس ٜزض ضٚـ خيٕايف ،خطؾكٙأٞٝزاي زىٕيزُ قزسٜ

ٔساضٍٟ٘ ،ساض٘س ٚ ٜضضاير اظ ضاتغ ٝتزا زٚؾزساٖ وزاضتطاٖ

آ٘اليٗ ٘ ٚيع واتطاٖ زتيطؾساٖٞاي زٟطاٖ تٛز٘س و ٝت ٝقيٜٛ

فيؿثٛن تيكسط اظ وؿا٘ي اؾر و ٝواضتط فيؿثٛن ٘يؿسٙس.

آفاليٗ ٔكاٞس ٜقس٘سٚ .احسٞاي ٔكاٞس ٜزض ٌزطٜٞٚزاي

ٞ -طچ ٝقسذ اؾزسفاز ٜوزاضتطاٖ اظ فيؿزثٛن افزعايف

وا٘٘ ٖٛيع چٙا٘ى ٝتثي (ٔ )97 :2007ي٘ٛيؿزسٔ ،زيزٛا٘زس

ٔيياتس ،ؾٛ٘ ٝؿ ؾزطٔاي ٝاخسٕزافي خي٘ٛزس ترزف ،خي٘ٛزس

اؽٟاضاذ افضاي ايٗ ٌطٜٞٚا تاقس ٔ ٚا ٕٞ ٓٞيٗ ضا ٔثٙزا

ٔساضٍٟ٘ ،ساض٘س ٚ ٜضضاير اظ ضاتغ ٝتزا زٚؾزساٖ وزاضتطاٖ

لطاض زازيٓ.

فيؿثٛن  ٓٞافعايف ٔيياتس.
 آٖ زؾس ٝاظ واضتطاٖ فيؿزثٛن وز ٝزاضاي فزعذ ٘فزؽخاييٗ ٞؿسٙس ،تيكسط اظ واضتطا٘ي وز ٝفزعذ ٘فزؽ تزااليي
زاض٘ززس ،اظ فيؿززثٛن تززطاي ٌؿززسطـ ضٚاتغكززاٖ اؾززسفازٜ
ٔيوٙٙس.

1

تا زٛخ ٝت ٝايٙى ٝايٗ ٔماِ ٝاظ خاياٖ ٘أ ٝزوسطاي ٟٔيٗ قيد ا٘هاضي

اؾسرطاج قس ٜاؾر ،ضٚـ قٙاؾي ٔماالزي و ٝزض ٔدّٞ ٝاي ٌ٘ٛاٌٖٛ
چاج قس ٜا٘س ،زض اؾاؼ قثي ٝت ٓٞ ٝاؾر .أا زض فيٗ حاَ ،زفاٚذٞاي
تاضظي زض قي ٜٛفطض ٝضٚـ قٙاؾي تطحؿة ٔٛضٛؿ ٔماِٞ ٝا زيسٔ ٜي
قٛز و ٝزض ايٙدا زٛضيح زاز ٜقس ٜاؾر.
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رٍش هصاحثِ در گرٍُّای هتورکس

آٟ٘ا زض ايٙدا قطح زازٔ ٜيقٛز.

زض ضٚـ ٔهاحثٞٝاي ٌطٜٞٚاي وا٘ ،ٖٛچٟاض ٌط ٜٚواٖ٘ٛ
ٞ ٚط وساْ تزا ٘ 6فزط  ٚتزا ٔقيزاض وزاضتطي زض ايٙسط٘زر ٚ

حجن ًوًَِ در رٍش پيوایص

آقٙايي تا فيؿثٛن ضا ا٘سراب وطز ٚ ٜزكىيُ زازيٓ .اِثس،ٝ

عثك آذطيٗ ٘سايح ؾطقٕاضي ؾاَ  11390زقساز وزاضتطاٖ

ٞط وساْ اظ ٌطٜٞٚاي وا٘ ٖٛتا فانزّ ٝظٔزا٘ي يزه ٞفسزٝ

ايٙسط٘ر خٛاٖ زٟطا٘ي حسٚز ٔ 1يّي ٚ ٖٛخا٘هس ٞعاض ٘فزط

زكىيُ قس٘س .قاياٖ شوط اؾر وز ٝافزطاز ٔسقّزك تز ٝزٚ

زرٕيٗ ظز ٜقس و ٝتا احسؿاب ٚاضيا٘ؽ  ٚ 0/415اؾسفازٜ

ٌط ٜٚضا اظ ٔياٖ افضاي فيؿزثٛن  ٚافزطاز ٔسقّزك تز ٝزٚ

اظ فطٔ َٛقىُ  1حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛت ٝقيٌٕٝ٘ٛ٘ ٜٛيطي ٔٛخي

ٌط ٜٚزيٍط ضا اظ ٔياٖ افطازي ا٘سراب وزطزيٓ وز ٝفضزٛ

ٚ ٚاض ٝ٘ٚزقييٗ قس (فثساِّٟياٖ.)1391،

فيؿثٛن ٘ثٛز٘س .ايٗ تٔ ٝا اخاظٔ ٜيزاز زا اٍِٛي ضفساضي

قىُ ٔ -1حاؾث ٝحدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛزض خٛأـ آٔاضي والٖ

وززاضتطاٖ  ٚغيطوززاضتطاٖ فيؿززثٛن ضا تٟسززط قززٙاذس ٚ ٝزض

ٔمساض اقسثا ٜلاتُ لث َٛو ٝتط فٟسٔ ٜحمك اؾر زا اظ =E

زحّيُٞا ت ٝواض تثزطيٓ .تز ٝزِيزُ ايٙىز 69/1 ٝزضنزس اظ

ٔياٖ يه زا  5زضنس زقييٗ وٙس

خاؾرٍٛياٖ زا٘فآٔٛظ تٛز٘سٌ ،زطٜٞٚزاي وزا٘ ٖٛاظ تزيٗ
زا٘كدٛياٖ يا واضٔٙسا٘ي  25زا  35ؾزاِ ٝا٘سرزاب قزس٘س.

Z= 1.96
ٔمساض نفر ٔسغيط وٕي ٔٛضز ٔغاِق ٝزض ٞط فطز Yi  i

ٔمساض ٔياٍ٘يٗ Y N 

ؾطا٘داْ ايٗوٌ ،ٝطزآٚضي زازٜٞاي ٌط ٜٚوا٘ ٖٛاظ عطيزك

حدٓ ٕ٘n= ٝ٘ٛ

ٔثاحث خٕقي زض ايٗ ٌطٜٞٚا  ٚضثظ  ٚخيزاز ٜؾزاظي ٚ
زؾسٝتٙسي آٟ٘ا نٛضذ خصيطفرٔ .حٛضٞاي ٔزٛضز تحزث
زض ٌطٜٞٚاي وا٘ ٖٛت ٝقطح ظيط تٛز٘س:

ٚاضيا٘ؽ = S 2

قئ ٜٛحاؾثٚ ٝاضيا٘ؽ ت ٝقطح ظيط اؾر

 Y  Y 

2

 ضاتغ ٝافضاي ٌطٜٞٚا تا آقٙاياٖ لسيٕي ذٛز (ؾطٔايٝ
اخسٕافي ٍٟ٘ساض٘س)ٜ
ٔ يززعاٖ نززٕيٕر تززا زٚؾززساٖ ( ؾززطٔاي ٝاخسٕززافي
خي٘ٛسٔساض)
 زقساز ٌ ٚؿسطزٌي زأ ٝٙزٚؾساٖ (خي٘ٛسٞاي ضقيف)
 افسٕاز ت ٝزيٍطاٖ تطاي تطلطاضي ضاتغ( ٝققاؿ افسٕزاز)
(فٛوٛيأا)126 :1997 ،

 وؿة ٘ ٚكط اعالفاذ

n

N

i

i 1

n 1

S2 

قئ ٜٛحاؾزث ٝحدزٓ ٕ٘٘ٛز ٝتطاؾزاؼ خاٌزصاضي اضلزاْ
ٚاضيا٘ؽ زض فطٔ َٛظيط اؾر:
s2
z 2
E
n
1
s2
1 z2 2
N E
2

تط ايٗ اؾاؼ ،حدٓ ٕ٘ٔ ٝ٘ٛقازَ ٘ 638فط زرٕيٗ ظزٜ
قس ،أا تا زٛخ ٝتز ٝايٙىز %43 ٝاظ خاؾزرٍٛياٖ زض ضٚـ

ضرح اجرای رٍش پيوایص

آ٘اليٗ  ٚآ٘اليٗ ذٛقٝاي ٞسفٕٙس ،ت ٝزِيُ ٔحُ ؾى٘ٛر

زض ايٙدا ٘ىس ٝتطخؿس ٝآٖ اؾر و ٝت ٝؾ ٝقئ ٜٛسفزاٚذ؛

 ٚيا ؾٗ زض خأق ٝآٔاضي لزطاض ٕ٘زيٌطفسٙزس ،اظ زىٙيزه

يقٙززي آ٘اليززٗ ،آ٘اليززٗ ذٛقززٝاي ٞسفٕٙززس  ٚذٛقززٝاي

افعايف حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛززا ٕ٘ٛ٘ 1200ز ٝاؾزسفاز ٜوزطزيٓ ززا

آفاليٗ ،زازٜٞا خٕـآٚضي قس٘س وٚ ٝيػٌيٞزاي اخطايزي

1
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زثييٙي تط ٕٞثؿسٍي تيٗ قسذ اؾسفاز ٜاظ فيؿثٛن  ٚؾطٔاي ٝاخسٕافي واضتطاٖ فيؿثٛن

حدٓ ٟ٘ايي ٕ٘ ٝ٘ٛتا حصف ٔٛاضزي و ٝشوط قسٟ٘ ،ايساً تٝ

لطاض ٌطفر  ٚزا٘فآٔٛظاٖ ت ٝقي ٜٛزهازفي ا٘سراب قسٜ

٘ 638فط زرٕيٗ ظز ،ٜتطؾس.

 ٚت ٝقي ٜٛآ٘اليٗ ت ٝخطؾكٙأ ٝخاؾد زاز٘س.

اظ ضٚـ آفاليٗ ذٛقٝاي ٘يزع تزطاي اضظيزاتي زضؾزسي

 -أا ٌعيٙف ٕ٘ٞٝ٘ٛزا زض ضٚـ آ٘اليزٗ ٔسفزاٚذ  ٚاظ

ضٚـ آ٘اليٗ اؾزسفاز ٜقزس .تزطاي چٙزيٗ اضظيزاتي  ٚتزا

٘ٛؿ ٚاض( ٝ٘ٚفثساِّٟياٖ ٚ )1391 ،زض زٔ ٚطحّ ٝا٘دزاْ قزس:

اظ وزُ خاؾزرٍٛياٖ فضز ٛفيؿزثٛن

زض ٔطحّزز ٝا ،َٚتززا اؾززسفاز ٜاظ ٘ززطْافززعاض ؾززٛخط ايٕيززُ

2
احسؿاب ايٙىزٝ
3

٘يؿسٙس ،حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛضا ٕٞسطاظ ضٚـ آ٘اليٗ ٔ ٚؿاٚي تزا
آٖ؛ يقٙي ٘ 1200فط زض ٘ؾط ٌزطفسيٓ .زض ٔدٕزٛؿ ،حدزٓ
ٕ٘ ٝ٘ٛخزؽ اظ حزصف خزٛابٞزاي ٘زالم تزا احسؿزاب
ٕ٘ٞ ٝ٘ٛاي آفاليٗ  ٚآ٘اليٗ زض زٛ٘ ٚتر افعايف يافس ،ٝتزٝ
٘ 2437فط ضؾيس .زض ٔطحّ ٝاخطا ،اظ ايٗ زقساز ٘ 1110فزط
زض ضٚـ آ٘اليٗ  1327 ٚزض ضٚـ آفاليٗ ٔٛضز خيٕزايف
ٚالـ قس٘س.
اًتخاب ًوًَِّا در سِ رٍش آفالیي خَضِای ،آًالیقي
خَضِای ّذفوٌذ ،آًالیي
 تززطاي ٌززعيٙف ٕ٘٘ٛززٞٝززا زض ضٚـ آفاليززٗ تزز ٝضٚـذٛقزززٝاي اظ ٔٙزززاعك 17 ٚ11 ،8 ،10 ،7 ،6 ،5 ،3 ،2 ،1
ذٛقٞٝا ا٘سراب ٔ ٚزٛضز خيٕزايف ٚالزـ قزس٘س .تزطاي
اعٕيٙاٖ اظ خايايي ٔمياؼٞا تقس اظ ٔ 11ا ٜاظ ٔٙزاعك ،3 ،2
٘ 11 ٚ 8يع زض زتيطؾساٖٞاي زذسطا٘ ٚ ٝخؿطإ٘ٞٝ٘ٛ٘ ،ٝايي
ت ٝقيٜٛاي زهازفي ا٘سراب قس٘س.
 تززطاي ٌززعيٙسف ٕ٘٘ٛززٞٝززا زض ضٚـ آ٘اليززٗ ذٛقززٝايٞسفٕٙززس اظ تززيٗ زتيطؾززساٖٞززاي زذسطا٘زز ٚ ٝخؿززطا٘ٝ
"ٛٞقٕٙس" زض ٔٙاعك زٍٞا٘ ٝتاال ،زتيطؾساٖٞايي ت ٝقزيٜٛ
زهززازفي ا٘سرززاب قززس٘س  ٚتزز ٝخٕززـآٚضي زازٜٞززا تززٝ
قيٜٞٛاي ظيط خطزاذسيٓ -1 :زض تقضي اظ زتيطؾساٖٞا ِيٙه
خطؾكٙأ ٝت ٝايٕيزُ زا٘زف آٔزٛظاٖ اضؾزاَ قزس -2 .زض
تقضي زيٍط ِيٙه خطؾكٙأ ٝتط ضٚي ٚب ؾاير زتيطؾساٖ
لطاض ٌطفر -3 .زض تقضي زيٍزط اظ زتيطؾزساٖٞزاِ ،يٙزه
خطؾكٙأ ٝتط ضٚي زقسازي اظ ضايا٘ٞٝاي زتيطؾساٖ ٔطتٛعٝ

اؾدايسض ،زِٛيس خطؾكٙأ ٝزض ٔحيظ ٌ ٌُٛزضاي ٚ ٛاضؾزاَ
خطؾكزٙأٞٝززاي اِىسط٘ٚيىززي ٕ٘٘ٛزٌٝيززطي ا٘دززاْ قززس ٚ
خيٕايف ٕٞعٔاٖ نٛضذ ٌطفر .زض ٔطحّ ٝز ٚ ْٚتقزس اظ
ٔ 11ززاِ ٜيٙززه خطؾكززٙأ ٝتززط ضٚي نززفح ٝچٙززس ٘فززط اظ
واضتطاٖ فقاَ فيؿزثٛن ،نزفح٘ ٝيٕز ٝفٕزٔٛي فيؿزثٛن
زذسطا٘ٔ ٚ ٝسِّٛساٖ ٔطزاز ٔا ٜلطاض زاز ٜقس .تقزس اظ ا٘دزاْ
آظٕٔٞ ٖٛثؿسٍي تيٗ قسذ اؾسفاز ٜاظ فيؿثٛن  ٚؾٛ٘ ٝؿ
ؾطٔاي ٝاخسٕافي زض تيٗ وزاضتطاٖ فيؿزثٛن  ٚاعٕيٙزاٖ اظ
يىؿاٖ تٛزٖ ٘سايح تا ؾ ٝضٚـ تاال ،زازٜٞا ضا تا  ٓٞازغاْ
 ٚزض زحّيُٞا اظ آٟ٘ا اؾسفاز ٜوطزيٓ.
تؼریف ػولياتی هتغيرّا
زقطيف فّٕيازي ٔسغيطٞاي انّي تطاؾاؼ زقاضيف ٘ؾزطي
آٟ٘ا  ٚتا اؾزسفاز ٜاظ ٔميزاؼ اِيؿز )2007( ٖٛا٘دزاْ  ٚاظ
عيف ِيىطذ خٙح ٌعيٝٙاي تطاي ؾٙدف ٔسغيطٞا اؾزسفازٜ
قس ٜاؾر.
سرهایِ اجتواػی پيًَذ تخص
تط اؾاؼ زقطيف ؾطٔاي ٝاخسٕافي خي٘ٛس ترف اتقاز ظيط ضا
تطاي آٖ زقطيف ٔيوٙيٓ -1 :احؿاؼ زقّك  ٚفاللز ٝتزٝ
زٚؾساٖ و ٝتطاي ززسا ْٚضاتغز ٝالظْ اؾزر؛  -2زكزطيه
ٔؿافي  ٚزالـ تطاي وؿة زدطتٞٝاي خسيس؛ ٘ -3كط ٚ
وؿة اعالفاذ .الظْ اؾر اقاض ٜقٛز و ٝايٗ تقزس ضا زض
ٌطٜٞٚاي ٔسٕطوع  ٚتا فٛٙاٖ "ؾطٔاي ٝاخسٕزافي ٔدزاضي
اعالفزازي" ( ززاخثرف )61 :1389 ،اضظيززاتي ٔزيوٙززيٓ؛ -4
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زٛا٘ايي ايداز ضٚاتظ خسيس.

رٍش فازی کردى دادُّای کوّی
زضخ ٝفضٛير خاؾرٍٛياٖ زض ٔدٕٛفٞٝاي فزاظي ضا تزا

سرهایِ اجتواػی پيًَذ هذار

اؾسفاز ٜاظ زاتـ شٚظ٘مزٝاي زض فانزّ ]3 4 5 6[ ٝحؿزاب

تطاؾاؼ زقطيف ؾطٔاي ٝاخسٕافي خي٘ٛس ٔساض اتقاز ظيزط ضا

وززطزيٓ .خززس٘ 1 َٚكززاٖزٙٞززسٚ ٜضززقير فضززٛير زض

تطاي آٖ زقطيف وطزٜايٓ -1 :لطو زازٖ (ٔيّط)427 :1380،؛

ٔدٕٛف ٝفاظي تا زٛخ ٝت ٝزضخ ٝفضٛير اؾر.

 -2وٕه زض حُ ٔكىالذ؛  - 3ضإٙٞزايي وزطزٖ -4 ٚ
زض ٔياٖ ٌصاقسٗ ضاظٞا (ٔيّط .)443 :1380 ،قاياٖ شوط اؾر
و ٝتقس چٟاضْ ضا زض ٔغاِقٔ ٝطتٛط تٌ ٝزطٜٞٚزاي وزاٖ٘ٛ
اضظياتي وطزٜايٓ.
سرهایِ اجتواػی ًگْذارًذُ
تطاؾاؼ زقطيف ؾطٔاي ٝاخسٕافي ٍٟ٘ساض٘سٔ ٜيزٛاٖ اتقاز
ظيط ضا تطاي آٖ زقطيف وطز -1 :ذثزط زاقزسٗ اظ زٚؾزساٖ
لسيٕي؛  -2حفؼ ضٚاتزظ تزا زٚؾزساٖ زض نزٛضذ زغييزط
ٔىاٖ؛  -3تطلطاضي اضزثاط ٔدسز تا زٚؾزساٖ لزسيٕي؛ -4
زضذٛاؾر وٕه ٔ ٚكاٚض.ٜ

جذٍل ٍ -1ضؼيت ػضَیت تا تَجِ تِ درجِ ػضَیت
ٍضؼيت ػضَیت

درجِ تٌذی

1
فضٛير وأُ
وٛچىسط اظ  1تعضٌسط اظ 0/5
زضخ ٝفضٛير تاال
زضخ ٝفضٛير ٔيا٘ي 0/5
زضخ ٝفضٛير خاييٗ وٛچىسط اظ  ٚ0/5تيكسط اظ نفط
فسْ فضٛير وأُ 0

اٌط أسياظ ٞط وساْ اظ خاؾرٍٛياٖ ٔؿاٚي يا تيٗ 5 ٚ 4
تاقس ،زضخ ٝفضٛير ا ٚ 1 ٚاٌط ٔؿزاٚي يزا تزيٗ 2 ٚ 1
تاقس ،زضخ ٝفضٛيسف نزفط  ٚاٌزط تزيٗ  4 ٚ 3تاقزس،
زضخ ٝفضٛيسف تيٗ نفط زا  1اؾر.

ضذت استفادُ از فيسثَک
تطاي "ؾٙدف قسذ اؾسفاز ٜاظ فيؿثٛن" اظ ز ٚتقس ظيط
اؾززسفاز ٜوززطزٜايززٓٔ -1 :يززاٍ٘يٗ ؾززافسي وزز ٝزض ضٚظ زض
فيؿثٛن اؾرٔ -2 .يزعاٖ فاللزٚ ٚ ٝاتؿزسٍي وزاضتط تزٝ

اػتثار ٍ رٍایی هقياسّا
قاياٖ شوط اؾر و ٝتزطاي اضظيزاتي افسثزاض ٔميزاؼٞزا اظ
ضطية آِفاي وط٘ٚثاخ اؾسفاز ٜوطزيٓ (خس.)2 َٚ

فيؿثٛن.
جذٍل  -2ارزیاتی اػتثار هقياسّا
هقياس
زقساز ٌٛيٞٝا
آِفاي وط٘ٚثاخ

سرهایِ
اجتواػی
پيًَذتخص
7
0/724

سرهایِ
اجتواػی
پيًَذهذار
4
0/755

سرهایِ
اجتواػی
ًگْذارًذُ
5
0/730

رضایت از
راتغِ تا
دٍستاى
2
0/743

ضذت
استفادُ از
فيسثَک
7
0/803

ػست
ًفس
7
0/765

استفادُ از فيسثَک
ترای ارتثاط تا
دٍستاى در زًذگی
ٍاقؼی
5
0/832

زثييٙي تط ٕٞثؿسٍي تيٗ قسذ اؾسفاز ٜاظ فيؿثٛن  ٚؾطٔاي ٝاخسٕافي واضتطاٖ فيؿثٛن

خايايي زاز ٜتا زىطاض خٕـآٚضي زازٜٞا تقس اظ ٔ 11اٚ ٜ
ت ٝزؾر آٚضزٖ ٘سايح يىؿاٖ ارثاذ قس .ضٚايزي ؾزاظ ٜتزا
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اؾسفاز ٜاظ زحّيُ فأّي  ٚچطذف خطٔٚاوؽ ا٘دزاْ قزس
(خس.)3 َٚ

جذٍل  -3ارزیاتی رٍایی هقياسّا
هقياس

آزهَى KMO

آزهَى تارتلت

سغح هؼٌاداری

قسذ اؾسفاز ٜاظ فيؿثٛن
ؾطٔاي ٝاخسٕافي خي٘ٛسٔساض
ؾطٔاي ٝاخسٕافي خي٘ٛسترف
ؾطٔاي ٝاخسٕافي ٍٟ٘ساض٘سٜ
ضضاير اظ ضاتغ ٝتا زٚؾساٖ
فعذ ٘فؽ
اؾزززسفاز ٜاظ فيؿزززثٛن تزززطاي
اضزثاط تا زٚؾزساٖ زض ظ٘زسٌي
ٚالقي

0/875
0/751
0/781
0/787
0/500
0/842

2518/801
2463/464
4112/472
2184/006
1047/412
3805/334

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

0/809

1840/344

0/000

زض تحث ظيط ت ٝاضظياتي يافسٞٝايي ٔزيخزطزاظيٓ وز ٝاظ

 69/1زض نس اظ وُ خاؾزرٍٛياٖ ،زا٘زفآٔزٛظ ٞؿزسٙس

واضتطز ٘ؾطي ٝزطويثي ؾزطٔاي ٝاخسٕزافي  ٚضٚـ زطويثزي
تاال ت ٝزؾر آٔس ٜاؾر.

(خس .)5 َٚايٗ ٘ىس ٝعثيقي اؾر چطا و ٝزازٜٞاي ذزٛز
آٚضزٜايٓ.

یافتِّای تحقي
ٔسغيطٞاي خٙؿير ،ؾٗ  ٚزحهيالذ (فيطٚظآتازي٘ ،اعكخٛض،

 )1384تط ؾطٔاي ٝاخسٕافي زیريطٌزصاض ٞؿزسٙس .تزٕٞ ٝزيٗ
زِيُ الظْ اؾر اتسسا آٔاض زٛنيفي ايزٗ ٔسغيطٞزا ضا اضائزٝ
وٙيٓ:
- 1زحّيُ آٔاض زٛنيفي
 57/3زض نس اظ وُ خاؾرٍٛياٖ ظٖ ٞؿزسٙس (خزس.)4 َٚ
ت٘ ٝؾط ٔا ايٗ ٘ىس٘ ٝكاٖ ٔيزٞس و ٝفقاِير ظ٘اٖ زض ايزٗ
حٛظ ٜتيف اظ ٔطزاٖ اؾر.
جذٍل  - 4تَزیغ فراٍاًی جٌسيت
ٕ٘ٞٝ٘ٛا
خٙؿير
ظٖ
ٔطز
تي خٛاب
خٕـ

ضا اظ ٔياٖ ايٗ ٔيساٖ زحميزك  ٚايزٗ ٌزطٜٞٚزا تز ٝزؾزر

وُ خاؾرٍٛياٖ
زضنس
فطاٚا٘ي
57/3
1396
42/5
1036
0/2
5
100
2437

جذٍل  -5تَزیغ فراٍاًی تحصيالت
ًَع ػضَیت

کل پاسخگَیاى

تحصيالت

فراٍاًی

درصذ

زا٘ف آٔٛظ
زيدّٓ
ِيؿا٘ؽ
فٛق ِيؿا٘ؽ
زوسطي
خٕـ
تي خٛاب
خٕـ وُ

1685
142
369
187
49
2432
5
2437

69/1
5/8
15/1
7/7
2
99/8
0/2
100/0

 84زض نس اظ وُ خاؾرٍٛياٖ زض ضز ٜؾزٙي  16ززا 35
لطا ٌطفسٝا٘س (خس .)6 َٚايٗ ٘يزع ٔغزاتك تزا ٞسفٍزصاضي
ضاٞثطز زحميك تٛز ٜاؾر وز ٝزض ٔيزاٖ ايزٗ ٌزط ٜٚؾزٙي
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فيؿثٛن زمطيثزاً چٟزاض تطاتزط تيكزسط اظ وؿزا٘يوز ٝفضزٛ

زحميك وٙيٓ.

فيؿثٛن ٘يؿزسٙس ،اظ ايٙسط٘زر اؾزسفازٔ ٜزيوٙٙزس .زفزاٚذ
جذٍل  -6تَزیغ فراٍاًی سي
ًَع ػضَیت

کل پاسخگَیاى

ٔياٍ٘يٗ اؾسفاز ٜاظ ايٙسط٘ر ٔيزٛا٘زس تافزث قزىاف تزيٗ
٘ؿّي تيٗ زٌ ٚط ٜٚوٙسطَ  ٚآظٔايف اظ ِحاػ زؾسطؾي تٝ

سي

فراٍاًی

درصذ

اعالفاذ قٛزٕٞ .نٙيٗ ،تايس اقاض ٜقٛز و 59/5 ٝزضنس

وٕسط  ٚتطاتط تا 15

272

11/2

 16زا 35

2046

84

اظ واضتطاٖ فيؿثٛن ،تيكزسطيٗ اؾزسفاز ٜاظ ايٙسط٘زر ضا تزٝ

تاالزط اظ 35

119

4/9

خٕـ وُ

2437

100

ٔٙؾٛض تطلطاضي اضزثاط تا زيٍطاٖ زاقسٝا٘س .ايزٗ زض حزاِي
اؾر و 20/ 3 ٝزضنس اظ وؿا٘يو ٝفض ٛفيؿثٛن ٘يؿسٙس،
تيكسطيٗ اؾسفازٜاي و ٝاظ ايٙسط٘ر ٔيوٙٙس ،تطاي اضزثاط تا

اضظياتي ٘سايح ٘كاٖ ٔيزٞس ٔياٍ٘يٗ ظٔا٘ي و ٝوزاضتطاٖ

زيٍطاٖ اؾر ،ايٗ اضلاْ ذٛز تياٍ٘ط ايٗ اؾر وز ٝضٚاتزظ

فيؿثٛن ضٚظا٘ز ٝتزا ايٙسط٘زر وزاض ٔزيوٙٙزس  2ؾزافر ٚ

اخسٕافي واضتطاٖ فيؿثٛن تيكسط اظ وؿا٘ي اؾر و ٝفضٛ

وؿا٘يو ٝفض ٛفيؿثٛن ٘يؿسٙس٘ ،يٓؾافر اؾر .واضتطاٖ

فيؿثٛن ٘يؿسٙس (خس.)7 َٚ

جذٍل  -7هقایسِ دٍ گرٍُ کٌترل ٍ آزهایص از ًظر زهاى ٍ ًَع استفادُ از ایٌترًت
هياًگيي
گرٍُ

زهاى استفادُ ازایٌترًقت
در رٍز (ساػت)

از ایٌترًت تيطتر ترای کذاهيي کارّا استفادُ هی ضَد.
ایويقققققققل ٍ
ضقققثكِّقققای

کارّای ػلوقی داًلققَد فققيلن یققا سققایتّققای

تیجَاب

ٍ یا کار

تازّای ایٌترًتی

قرار هالقات

فض ٛفيؿثٛن

2

59/5

26/4

13

1/1

-

غيط فضٛزض فيؿثٛن

0/5

20/3

44

28/1

0/9

6/ 7

هجازی

ٔياٍ٘يٗ ٔسذ فضٛير واضتطاٖ زض فيؿثٛن  2/3ؾزاَ

اؾر و ٝاظ عطيك فيؿثٛن تا آٟ٘زا آقزٙا قزسٜا٘زس٘ .سزايح

 ٚتيكسطيٗ ظٔا٘ي و ٝواضتطاٖ زض ٞفسز ٝاذيزط زض فيؿزثٛن

ٔكاٞسٔ ٜكاضوسي ٌ ٚطٜٞٚاي وا٘ ٖٛزض زیييس ٘سايح وّٕزي

تٛزٜا٘س  240زليم ٚ ٝتيكسط آذط ٞفس ٝظٔاٖ تيكزسطي ضا زض

٘كاٖ ٔيزٞس و ٝواضتط فيؿثٛن آقٙاياٖ ذٛز زض ظ٘زسٌي

نفح ٝفيؿثٛن ذٛز ٞؿسٙس (خزسٔ .)8 َٚيزاٍ٘يٗ حّمزٝ

ٚالقي  ٚزٚؾساٖ خسيس زض خٟزاٖ ٔدزاظي ضا زض نزفحٝ

آقٙاياٖ واضتطاٖ فيؿزثٛن٘ 190فزط اؾزر  ٚزأٙز ٝحّمزٝ

فيؿثٛن ذٛز خٕـ وزطز ،ٜتزا آٟ٘زا تز ٝزقأزُ ٌ ٚفسٍزٛ

آقٙاياٖ واضتطاٖ زض فيؿثٛن ٌؿسطز ٚ ٜقأُ افطاز فأيُ،

ٔيخطزاظز.

ٕٞىاضاٖٕٞ ،ىالؾيٞإٞ ،ؿزايٍاٖ  ٚزٚؾزساٖ خسيزسي

127

زثييٙي تط ٕٞثؿسٍي تيٗ قسذ اؾسفاز ٜاظ فيؿثٛن  ٚؾطٔاي ٝاخسٕافي واضتطاٖ فيؿثٛن

جذٍل  -8هياًگيي تؼذاد حلقِ آضٌایاى کارتر در فيسثَک ٍ ًَع راتغِ آًْا تا کارتر

ًَع
راتغِ

ٔياٍ٘يٗ

تؼذادکل حلقِ

تؼذاد افراد فاهيل ٍ

آضٌایاى کارتر در

ّوسایِ در تيي حلقِ

فيسثَک

آضٌایاى فيسثَک کارتر

190

109

ّوكاراى فؼلی یا
سات (کارهٌذاى) در
تيي حلقِ آضٌایاى
فيسثَک کارتر
80

ّوكالسی یا ّن
داًطكذُای فؼلی یا
سات در تيي حلقِ

از عری فيسثَک تا
آًْا آضٌا ضذُام در
تيي حلقِ آضٌایاى

آضٌایاى فيسثَک

فيسثَک کارتر

کارتر

132

81

- 2تحليل اسقتٌثاعی دادُّقای :ارزیقاتی فرضقيِّقای

تط وُ زازٜٞا ا٘داْ زازيٓ .يافسزٞٝزا ٘كزاٖ ٔزيزٙٞزس وزٝ

تحقي

ٔيزاٍ٘يٗ ؾززطٔاي ٝاخسٕززافي خي٘ٛزس ترززف ،خي٘ٛززس ٔززساض،

فطضي ٝأ :َٚياٍ٘يٗ ؾٛ٘ ٝؿ ؾطٔاي ٝاخسٕافي  ٚضضزاير

ٍٟ٘ساض٘س ٚ ٜضضاير اظ ضاتغ ٝتا زٚؾساٖ افضاي فيؿثٛن

اظ ضاتغ ٝتا زٚؾساٖ واضتطاٖ فيؿثٛن تيكسط اظ وؿا٘ي اؾر

تيكسط اظ وؿا٘ي اؾر و ٝزض فيؿثٛن فض٘ ٛيؿزسٙس .ايزٗ

و ٝواضتط فيؿثٛن ٘يؿسٙس .

زفاٚذ زهازفي ٘ثٛز ٜاؾر  ٚتسيٗ ٔقٙاؾر و ٝوزاضتطي

اتسززسا تززا ا٘دززاْ آظٔزز ٖٛيززه ٕ٘٘ٛززٝاي ؾززيٕط٘ٛف –
وٌِٕٛٛٛضٚف ٘طٔزاَ تزٛزٖ زٛظيزـ ٔسغيطٞزا ضا اضظيزاتي

زض فيؿثٛن تافث افزعايف ؾز٘ ٝزٛؿ ؾزطٔاي ٝاخسٕزافي
واضتطاٖ فيؿثٛن ٔيقٛز (خس.)9 َٚ

وطزيٓ  ٚؾدؽ آظٔ t ٖٛتيٗ ؾٛ٘ ٝؿ ؾطٔاي ٝاخسٕزافي ضا
جذٍل  -9آزهَى هؼٌاداری تفاٍت هياًگيي سِ ًَع سرهایِ اجتواػی ٍ رضایت از راتغِ تا دٍستاى در دٍ گرٍُ کٌترل ٍ آزهایص
هيققاًگيي فققازی سققرهایِ اجتوققاػی در کققل

کل پاسخگَیاى

پاسخگَیاى
ًَع سرهایِ اجتواػی

آزهَى

خي٘ٛسٔساض

-6/369

0/000

خي٘ٛسترف

-7/594

0/000

3/958

ٍٟ٘ساض٘سٜ

-4/554

0/000

3/595

3/476

ضضاير اظ ضاتغ ٝتا زٚؾساٖ

-3/222.

0/001

4/ 1

4

T

سغح هؼٌیداری

ػضَ در فيسثَک

غيرػضَ در فيسثَک

3/657

3/455
3/786

ٔمايؿٔ ٝياٍ٘يٗ ؾٛ٘ ٝؿ ؾطٔاي ٝاخسٕافي زض زٌ ٚزطٜٚ

زٚؾسا٘كاٖ زض ز٘ياي ٚالقي  ٚفضزاي ٔدزاظي فيؿزثٛن

وٙسطَ  ٚآظٔزايف ٘كزاٖ ٔزيزٞزس وزٔ ٝيزاٍ٘يٗ ؾزطٔايٝ

تيكسط اظ ٘ٛؿ ضٚاتظ ضقيف اؾر  ٚواضتطي زض فيؿزثٛن

اخسٕافي خي٘ٛس ترف وؿا٘يو ٝفض ٛفيؿزثٛن ٘يؿزسٙس ٚ

٘ٛؿ ضٚاتظ ضا زغييط ٘ساز ٜاؾر ،تّى ٝفمظ ٔمساض ؾ٘ ٝزٛؿ

ٕٞنٙيٗ ،واضتطاٖ فيؿثٛن اظ ؾطٔاي ٝاخسٕافي خي٘ٛس ٔساض

ؾطٔاي ٝاخسٕافي واضتطاٖ فيؿثٛن ضا افعايف زاز ٜاؾر.

آٟ٘ا تيكسط اؾر ،و ٝتزسيٗ ٔقٙاؾزر ضٚاتزظ خٛا٘زاٖ تزا
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ارزیاتی فرضيِ اٍل تا تحليل ًتایج گرٍُّای کاًَى

آقٙاياٖ ذٛز زفٛذ وطز٘س.

قاذمٞاي ؾطٔاي ٝاخسٕزافي خي٘ٛزس ترزف ،خي٘ٛزسٞاي

زض ٔٛضز ضٚاتظ نٕيٕي تا زٚؾساٖ ،وزاضتطاٖ فيؿزثٛن

ضقيف  ٚققاؿ افسٕاز اؾر٘ .سايح ٌطٜٞٚاي وا٘٘ ٖٛكاٖ

زطخيح ٔيزاز٘س و ٝحطفٞاي ذهٛنزي ضا تزا زٚؾزساٖ

ٔي زٞس و ،ٝزأ ٝٙزٚؾساٖ افضاي فيؿثٛن تؿياض ٚؾيـ ٚ

نٕيٕي ذاضج اظ نفح ٝفيؿثٛن خيف تثط٘س  ٚوؿا٘يوزٝ

قأُ زٕاْ آقٙاياٖ ا ٚزض ٔطاحُ ٔرسّف ظ٘سٌي  ٚافزطاز

فض ٛفيؿثٛن ٘ثٛز٘س يه يا ز ٚزٚؾر نزٕيٕي زاقزسٙس

خسيس اؾر .زأ ٝٙزٚؾساٖ افضا زض ٔياٖ افطاز غيط فضزٛ

ؤ ٝؿائُ ذهٛني ذٛز ضا تزا آٟ٘زا ٔغزطح ٔزيوطز٘زس.

ز ض فيؿثٛنٔ ،حسٚز ت ٝافطازي اؾر و ٝزض ظٔزاٖ حاضزط

زفاٚذ چكزٍٕ يطي اظ ٘ؾزط نزٕيٕر تزا زٚؾزساٖ زض زٚ

زض ز٘ياي ٚالقي تا آٟ٘ا ضاتغ ٝچٟط ٜت ٝچٟط ٜزاض٘س .قزقاؿ

ٌط ٜٚفض ٛزض فيؿثٛن  ٚوؿا٘يو ٝفضز٘ ٛثٛز٘زس زيزسٜ

افسٕاز افضاي فيؿثٛن تزطاي زٚؾزسي تؿزياض تاالؾزر ٚ

ٕ٘ي قس ،أا اظ ٘ؾزط ضٚاتزظ ذزا٘ٛازٌي ،تيكزسط ٕٞؿزاالٖ

تطاحسززي زفززٛذ زٚؾززسي زيٍززطاٖ ضا زض ز٘يززاي ٔدززاظي

فأيُ فض ٛحّم ٝآقزٙاياٖ افضزاي فيؿزثٛن تٛز٘زس .تزٝ

ٔي خصيط٘س ،زض حاِي و ٝافطازي و ٝفض ٛفيؿثٛن ٘ثٛز٘زس،

ٕٞيٗ زِيُ حسي اٌط ضٚاتظ فأيّي زض ظ٘سٌي ٚالقي لغـ

تط حفؼ حزطيٓ ذهٛنزي  ٚاحسيزاط زض لثز َٛزٚؾزسي

ٔيقس ،ايٗ ضٚاتظ تيٗ فطظ٘ساٖ اظ عطيك فيؿزثٛن ززساْٚ

زيٍطاٖ زیويس زاقسٙسٌ .طزـ ٚ ٚؾقر اعالفاذ زض تزيٗ

زاقززر  ٚزض ضٚظٞززاي ذانززي تززطاي ٞززٓ خيززاْ زثطيززه

افضاي فيؿثٛن تؿياض ؾطيـ ٌ ٚؿسطز ٜاؾر  ٚواضتطاٖ تا

ٔيفطؾساز٘س.

ؾززط ظزٖ تزز ٝنززفحاذ فيؿززثٛن ٘اذٛاؾززس ٝزض خطيززاٖ

فطضززي ٝز :ْٚقززسذ اؾززسفاز ٜاظ فيؿززثٛن  ٚؾززطٔايٝ

ضذززسازٞاي اخسٕززافي اظ عطيززك ٔٙززاتـ غيطضؾززٕي لززطاض

اخسٕافي خي٘ٛس ترزف وزاضتطاٖ فيؿزثٛن تزا ٞزٓ ضاتغزٝ

ٔيٌطفسٙس ،زض حاِي و ٝافطازي و ٝفض ٛفيؿثٛن ٘ثٛز٘زس،

ٕٞثؿسٍي ٔثثر زاض٘زس .قزاياٖ شوزط اؾزر وز ٝوزسٞاي

تطاؾاؼ فاللز ٝقرهزي تزٛٔ ٝضزٛفي اذثزاض ضا ز٘ثزاَ

خٙؿير ضا ت 1 ٚ 0 ٝزغييط زازيٓ .تا ا٘داْ ضٌطؾي ٖٛچٙزس

ٔيوطز٘زس .تزطاي ٕ٘٘ٛز ،ٝزض ٔزٛضز چٙزس ضذزساز وز ٝزض

ٔس غيط ٜتا ضٚـ اؾسح ٚايع ٕٞثؿزسٍي خعئزي ٔسغيطٞزا ضا

ضؾا٘ٞ ٝاي ّٔي تاظزاب ٘ساقر ،چٙس خطؾزف اظ افضزاي

اضظياتي وطزيٓ .يافسٞٝا ٘كاٖ ٔيزٙٞزس وزٔ ٝسغيزط "فزعذ

زٌ ٚط ٜٚخطؾيسيٓ و٘ ٝسايح ٘كاٖ ٔيزٞس افضاي فيؿثٛن

٘فؽ" " ٚقسذ اؾسفاز ٜاظ فيؿزثٛن"  " ٚزحهزيالذ"

وأالً زض خطياٖ تٛز٘س ،زض حزاِي وز ٝافزطازي وز ٝفضزٛ

٘مف خيكٍٛيي وٙٙزسٜاي تزطاي ؾزطٔاي ٝاخسٕزافي خي٘ٛزس

فيؿثٛن ٘ثٛز٘س ،اعالفي ٘ساقسٙس.

ترف زاضز و٘ ٝكاٖ ٔيزٞس اظ تيٗ فٛأُ زیريطٌصاض ؾٗ،

زفاٚذ تيٗ زٌ ٚط ٜٚاظ ٘ؾط ضاتغ ٝتزا زٚؾزساٖ لزسيٕي

خٙؿزير  ٚزحهزيالذ ( فيززطٚظ آتزازي )1389 ،تزط ؾززطٔايٝ

تؿياض چكزٍٕيط تزٛز .افزطاز ٔسیٞزُ وز ٝفضز ٛفيؿزثٛن

اخسٕافي زحهيالذ تزط ٔيزعاٖ ؾزطٔاي ٝاخسٕزافي خي٘ٛزس

٘ثٛز٘س ،تقس اظ اظزٚاج ضاتغٝقاٖ تا زٚؾساٖ تؿياض نٕيٕي

ترف (خسٌ ٚ )10 َٚؿسطـ ضٚاتظ  ٚخي٘ٛسٞاي ضقيف

لغـ يا ٔحسٚز قس ٜتزٛز ،زض حزاِي وز ٝزٕزأي افضزاي

ٔؤرط اؾر.

فيؿثٛن زٚؾساٖ لسيٕي ذٛز ضا خيزسا وزطز ٚ ٜتز ٝحّمزٝ
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زثييٙي تط ٕٞثؿسٍي تيٗ قسذ اؾسفاز ٜاظ فيؿثٛن  ٚؾطٔاي ٝاخسٕافي واضتطاٖ فيؿثٛن

جذٍل  -11رگرسيَى چٌذ هتغيرُ سرهایِ اجتواػی پيًَذ تخص
ضزززطاية اؾزززسا٘ساضز
آظٖٔٛ
قسٜ

ضطاية اؾسا٘ساضز ٘كسٜ

ٔسَ

اقسثأ ٜقياض
B
0/808
19/974
0/297
0/029
0/283
0/903
17/615
0/296
0/029
0/282
0/170
0/019
0/103
0/916
18/279
0/306
0/029
0/292
0/159
0/019
0/098
-0/110
0/102
0/375ٔسغيط ٚاتؿس : ٝؾطٔاي ٝاخسٕافي خي٘ٛسترف

زضخ ٝاعٕيٙاٖ

T

Beta

(ٔثٙاي راتر)
ٔسَ 1
)فعذ ٘فؽ
ٔثٙاي راتر)
ٔسَ  2فعذ ٘فؽ
قسذ اؾسفاز ٜاظ فيؿثٛن
ٔسَ ٔ( 3ثٙاي راتر)
فعذ ٘فؽ
قسذ اؾسفاز ٜاظ فيؿثٛن
زحهيالذ

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

24/712
9/744
19/499
9/869
5/530
19/960
10/218
5/311
-3/77

ٕٞثؿسٍي تيٗ قزسذ اؾزسفاز ٜاظ فيؿزثٛن  ٚؾزطٔايٝ

٘كاٖزٙٞزسٚ ٜخزٛز ٕٞثؿزسٍي تزيٗ "قزسذ اؾزسفاز ٜاظ

اخسٕافي خي٘ٛس ترف ضا تا وٙسطَ ٔسغيط " فعذ ٘فزؽ" ٚ

فيؿززثٛن" " ٚؾززطٔاي ٝاخسٕززافي خي٘ٛززس ترززف" اؾززر

"زحهززيالذ" ٔحاؾززث ٝوززطزيٓ .يافسززٞٝززاي ايززٗ آظٔززٖٛ

(خس.)11 َٚ

خس -11َٚآظٕٔٞ ٖٛثؿسٍي تا وٙسطَ فعذ ٘فؽ  ٚزحهيالذ
هتغيرّا

وٙسطَ ٔسغيطٞاي
فعذ ٘فؽ ٚ
زحهيالذ

ؾطٔاي ٝاخسٕافي
خي٘ٛسترف
قسذ اؾسفاز ٜاظ
فيؿؿثٛن

ًَع آزهَى
ٕٞثؿسٍي
زضخ ٝاعٕيٙاٖ ز ٚزأٝٙ
زضخ ٝآظازي
ٕٞثؿسٍي
زضخ ٝاعٕيٙاٖ ز ٚزأٝٙ
زضخ ٝآظازي

سرهایِ اجتواػی پيًَذ
تخص
1/000
0
0
0/169
0/000
992

ضذت استفادُ از فيسثَک
0/169
0/000
987
1/000
.

0

ٕٞنٙيٗ ،تا ا٘داْ ضٌطؾي ٖٛفزاظي ضزطية ضٌطؾزيٖٛ

ٔمساض راتر  0/7412زض ذظ ضٌطؾي ٖٛقٕاض٘ 1 ٜكزاٖ

تيٗ قسذ اؾسفاز ٜاظ فيؿثٛن  ٚؾطٔاي ٝاخسٕزافي خي٘ٛزس

ٔي زٞس ؤ ٝمساض اِٚيز ٝؾزطٔاي ٝاخسٕزافي خي٘ٛزس ترزف

ترف ضا ت ٝزؾر آٚضزٜايٓ وزٔ ٝؿزاٚي  0/1423اؾزر.

واضتطاٖ فيؿثٛن تٔ ٝمساض لاتُ زٛخٟي ظياز اؾر و ٝيىي

ٔقازِ ٝذظ ضٌطؾي ٖٛت ٝقطح ظيط اؾر:

اظ فُّ آٖ خأق ٝآٔاضي زحميك اؾزر وز 69/1 ٝزضنزس

ٔقازِ ٝذظ 1

زا٘فآٔٛظ ٞؿسٙس ٔ 9 ٚا ٜاظ ؾاَ تا ٕٞىالؾيٞاي ذزٛز

+0/7412قسذ اؾسفاز ٜاظ فيؿثٛن =0/1174Xخي٘ٛس ترفY

زض ٔساضؼ ت ٝؾط ٔيتط٘س٘ .سايح آظٔ ٖٛخيطؾ ( ٖٛخزسَٚ

خأقٝقٙاؾي واضتطزي ،ؾاَ تيؿر  ٚچٟاضْ ،قٕاض ٜخياخي ( ،)52قٕاض ٜچٟاضْ ،ظٔؿساٖ 1392
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ٔ ٚ )11مززساض ضززطية ضٌطؾززي ٖٛفززاظي ٘ 0/1423كززاٖ

ٕٞثؿسٍي زاض٘س .اضلاْ خس٘ 12 َٚيع تياٍ٘ط ٔقٙيزاض تٛزٖ

ٔي زٙٞس و ٝافعايف قزسذ اؾزسفاز ٜاظ فيؿزثٛن ٔٛخزة

ٕٞثؿسٍي خعئي تيٗ ؾزطٔاي ٝاخسٕزافي خي٘ٛزس ٔزساض تزا

افعايف ٔمساض ؾطٔاي ٝاخسٕافي خي٘ٛس ترزف ٔزيقزٛز ٚ

ٔسغيطٞاي فعذ ٘فؽ  ٚؾٗ اؾر و٘ ٝكاٖ ٔيزٞس اظ تيٗ

واضتطي زض فيؿثٛن خي٘ٛسٞاي ؾؿر ضا زمٛير  ٚا٘سمزاَ

فٛأُ زیريطٌصاض ؾٗ ،خٙؿير  ٚزحهيالذ ( فيطٚظ آتازي،

اعالفاذ تيٗ واضتطاٖ ضا زؿٟيُ ٔيوٙس.

 )1389تط ؾطٔاي ٝاخسٕافي ،ؾٗ تط ٔيعاٖ ؾطٔاي ٝاخسٕافي

فطضززي ٝؾزز :ْٛقززسذ اؾززسفاز ٜاظ فيؿززثٛن  ٚؾززطٔايٝ

خي٘ٛس ٔساض (خس ٚ )12 َٚزمٛير ضٚاتظ لٛي ٔؤرط اؾر.

اخسٕافي خي٘ٛزس ٔزساض وزاضتطاٖ فيؿزثٛن تزا ٞزٓ ضاتغزٝ
جذٍل  -12رگرسيَى چٌذ هتغيرُ سرهایِ اجتواػی پيًَذهذار
ضرایة استاًذارد ًطذُ

هذل

B

ٔ( 1ثٙاي راتر)
فعذ ٘فؽ
قسذ اؾسفاز ٜاظ فيؿثٛن
خٙؿير
ؾٗ

ضرایة استاًذارد
ضذُ

اضتثاُ هؼيار

آزهَى  Tدرجِ اعويٌاى

Beta

0/793
8/555
0/269
0/023
0/199
0/054
0/016
0/026
0/032
0/199
0/207
-0/098
0/050
-0/138
ٔسغيط ٚاتؿس : ٝؾطٔاي ٝاخسٕافي خي٘ٛسٔساض

0/000
0/000
0/101
0/297
0/006

10/793
8/766
1/641
1/043
-2/759

تا وٙسطَ ٔسغيطٞاي "فعذ ٘فؽ" " ٚؾٗ"ٕٞ ،ثؿزسٍي

ايٗ آظٔز٘ ٖٛكزاٖ ٔزيزٞزس وز ٝتزيٗ ؾزطٔاي ٝاخسٕزافي

تيٗ " ؾطٔاي ٝاخسٕافي خي٘ٛسٔساض"  " ٚقسذ اؾزسفاز ٜاظ

خي٘ٛسٔساض  ٚقسذ اؾسفاز ٜاظ فيؿثٛن ضاتغزٕٞ ٝثؿزسٍي

فيؿثٛن" ضا ت ٝآظٌٔ ٖٛصاقسيٓ (خزس .)13 َٚيافسزٞٝزاي

ٚخٛز ٘ساضز.

جذٍل  -13راتغِ ّوثستگی تا کٌترل هتغيرّای سي ٍ ػست ًفس
هتغيرّای کٌترل

وٙسطَ ؾٗ ٚ
فعذ ٘فؽ

ؾطٔاي ٝاخسٕافي
خي٘ٛس ٔساض
قسذ اؾسفاز ٜاظ
فيؿثٛن

ضاتغٕٞ ٝثؿسٍي
زضخ ٝاعٕيٙاٖ ز ٚزأٝٙ
زضخ ٝآظازي
ضاتغٕٞ ٝثؿسٍي
زضخ ٝاعٕيٙاٖ ز ٚزأٝٙ
زضخ ٝآظازي

1/000
.

0
0/025
0/434
991

سرهایِ اجتواػی

ضذت استفادُ از

پيًَذ هذار

فيسثَک
0/025
0/434
991
1/000
.

0
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زثييٙي تط ٕٞثؿسٍي تيٗ قسذ اؾسفاز ٜاظ فيؿثٛن  ٚؾطٔاي ٝاخسٕافي واضتطاٖ فيؿثٛن

ا٘داْ ضٌطؾي ٖٛفاظي ضزطية ضٌطؾزي ٖٛتزيٗ قزسذ

تسيٗ ٔقٙاؾر و ٝزض ضٚاتظ وزاضتطاٖ فيؿزثٛن تزا حّمزٝ

اؾسفاز ٜاظ فيؿثٛن  ٚؾطٔاي ٝاخسٕافي خي٘ٛس ٔزساض ضا تزٝ

آقٙايا٘كاٖ حك  ٚزىّيف تٚ ٝخٛز ٕ٘يآٚضز  ٚواضتطي زض

زؾر آٚضزٜايٓ ؤ ٝؿزاٚي 0/0269اؾزرٔ .قازِز ٝذزظ

فيؿثٛن ضٚاتظ لٛي ضا زمٛير ٕ٘يوٙس.
فطضي ٝچٟاضْ :قزسذ اؾزسفاز ٜاظ فيؿزثٛن  ٚؾزطٔايٝ

ضٌطؾي ٖٛت ٝقطح ظيط اؾر:.

اخسٕززافي ٍٟ٘ساض٘ززس ٜوززاضتطاٖ فيؿززثٛن تززا ٞززٓ ضاتغززٝ

ٔقازِ ٝذظ 2
 + 0/6278قسذ اؾسفاز ٜاظ فيؿثٛن= 0/0280Xخي٘ٛسٔساضY

ٕٞثؿسٍي ٔثثر زاض٘س .اضلاْ خس٘ 14 َٚيع تياٍ٘ط ٔقٙازاض

ٔمساض راتر  0/6278زض ذظ ضٌطؾي٘ 2 ٖٛكاٖ ٔيزٞس

تٛزٖ ٕٞثؿسٍي خعئي تيٗ ؾطٔاي ٝاخسٕافي ٍٟ٘ساض٘س ٜتا

ؤ ٝمساض اِٚيز ٝؾزطٔاي ٝاخسٕزافي خي٘ٛزس ٔزساض وزاضتطاٖ

ٔسغيطٞاي "فعذ ٘فزؽ" " ٚؾزٗ"  ٚقزسذ اؾزسفاز ٜاظ

فيؿززثٛن ٘ؿززثساً تاالؾززرِٚ ،ززي وٕسززط اظ ٔمززساض ؾززطٔايٝ

فيؿثٛن اؾر و٘ ٝكاٖ ٔيزٞس اظ تيٗ فٛأزُ زیريطٌزصاض

اخسٕززافي خي٘ٛززس ترززف آٟ٘اؾززر  ٚضززطية ٕٞثؿززسٍي

ؾٗ ،خٙؿير  ٚزحهيالذ (فيطٚظ آتازي )1389 ،تط ؾزطٔايٝ

 ٚ 0/025ضطية ضٌطؾي ٖٛفاظي ٘ 0/0269كاٖ ٔزيزٞزس

اخسٕافي ٔؤرط اؾرٕٞ .نٙيٗٔ ،سغيط ؾٗ تط ٔيعاٖ ؾطٔايٝ

و ٝافعايف قسذ اؾزسفاز ٜاظ فيؿزثٛن ٔٛخزة افزعايف

اخسٕافي ٍٟ٘ساض٘س ٚ ٜحفؼ ضٚاتزظ تزا زٚؾزساٖ لزسيٕي

ؾطٔاي ٝاخسٕافي خي٘ٛس ٔساض واضتطاٖ فيؿثٛن ٕ٘يقٛز وٝ

ٔؤرط اؾر (خس.)14 َٚ

جذٍل  -14رگرسيَى چٌذ هتغيرُ سرهایِ اجتواػی ًگْذارًذُ
هذل ٍ هتغيرّا

ضرایة استاًذارد ًطذُ

ضرایة استاًذارد

آزهَى

T

درجِ اعويٌاى

ضذُ
B

ٔسَ ٔ( 1ثٙاي راتر)

Beta

اضتثاُ هؼيار

11/535

0/000

9/488

0/823

-0/937

0/349

خٙؿير

-0/193

0/206

-0/028

0/000

ؾٗ

-0/181

0/052

-0/122

-3/500

فعذ ٘فؽ

0/224

0/024

0/286

9/496

0/000

قسذ اؾسفازٜ

0/094

0/016

0/186

5/764

0/000

اظ فيؿثٛن
ٔسغيط ٚاتؿس : ٝؾطٔاي ٝاخسٕافي ٍٟ٘ساض٘سٜ

تا وٙسطَ ٔسغيطٞاي "فعذ ٘فؽ" " ٚؾٗ"ٕٞ ،ثؿزسٍي

ايٗ آظٔز٘ ٖٛكزاٖ ٔزيزٞزس وز ٝتزيٗ ؾزطٔاي ٝاخسٕزافي

تيٗ "ؾطٔاي ٝاخسٕافي ٍٟ٘ساض٘س" ٚ "ٜقزسذ اؾزسفاز ٜاظ

ٍٟ٘ساض٘س ٚ ٜقسذ اؾسفاز ٜاظ فيؿثٛن ضاتغزٕٞ ٝثؿزسٍي

فيؿثٛن" ضا ت ٝآظٌٔ ٖٛصاقسيٓ (خزس ،)15 َٚيافسزٞٝزاي

ٚخٛز زاضز.

خأقٝقٙاؾي واضتطزي ،ؾاَ تيؿر  ٚچٟاضْ ،قٕاض ٜخياخي ( ،)52قٕاض ٜچٟاضْ ،ظٔؿساٖ 1392
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جذٍل  -15راتغِ ّوثستگی تا کٌترل هتغيرّای ػست ًفس ٍ سي
هتغيرّای کٌترل

فعذ ٘فؽ ٚ
ؾٗ

سرهایِ اجتواػی

ضذت استفادُ از

ًگْذارًذُ

فيسثَک

ضاتغٕٞ ٝثؿسٍي
ؾززطٔاي ٝاخسٕززافي
زضخ ٝاعٕيٙاٖ ز ٚزأٝٙ
ٍٟ٘ساض٘سٜ
زضخ ٝآظازي
ضاتغٕٞ ٝثؿسٍي
قسذ اؾسفازٜ
زضخ ٝاعٕيٙاٖ ز ٚزأٝٙ
اظ فيؿثٛن
زضخ ٝآظازي

0/161
0/000
991
1/000

1/000
.

0
0/161
0/000
991

.

0

تا ا٘داْ ضٌطؾي ٖٛفاظي ضطية ضٌطؾي ٖٛتزيٗ قزسذ

ضطية ضٌطؾي ٖٛفاظي ٘ 0/1321كاٖ ٔيزٞس و ٝواضتطي

اؾسفاز ٜاظ فيؿثٛن  ٚؾطٔاي ٝاخسٕزافي ٍٟ٘ساض٘زس ٜضا تزٝ

زض فيؿثٛن ت ٝحفؼ  ٚيا تطلطاضي ٔدسز ضٚاتظ تا زٚؾساٖ

زؾر آٚضزٜايٓ ؤ ٝؿاٚي  0/1312اؾزرٔ .قازِز ٝذزظ

لسيٕي واضتطاٖ وٕه ٔيوٙس.
فطضي ٝخٙدٓ :قسذ اؾسفاز ٜاظ فيؿثٛن  ٚضضزاير اظ

ضٌطؾي ٖٛت ٝقطح ظيط اؾر:

ضاتغ ٝتا زٚؾساٖ واضتطاٖ فيؿثٛن تا  ٓٞضاتغٕٞ ٝثؿزسٍي

ٔقازِ ٝذظ 3
 + 0/5419قسذ اؾسفاز ٜاظ فيؿثٛنٍٟ٘= 1329Xساض٘سYٜ

ٔثثر زاض٘س .اضلاْ خس٘ 16 َٚيع ٘كاٖ زٙٞسٔ ٜقٙازاض تٛزٖ

ٔمساض راتر  0/5419زض ذظ ضٌطؾي ٖٛفاظي قزٕاض3 ٜ

ٕٞثؿسٍي خعئي تزيٗ ضضزاير اظ ضاتغز ٝتزا زٚؾزساٖ تزا

٘كاٖ ٔي زٞس ؤ ٝمساض اِٚي ٝؾطٔاي ٝاخسٕافي ٍٟ٘ساض٘سٜ

ٔسغيطٞاي " فعذ ٘فؽ" " ٚخٙؿير" " ٚقسذ اؾسفازٜ

اظ ؾطٔاي ٝاخسٕافي خي٘ٛس ترف  ٚخي٘ٛس ٔساض وٕسط اؾزر

اظ فيؿثٛن" اؾر و٘ ٝكاٖ ٔيزٞس ،خٙؿير زض ضضزاير

 ٚايٗ ٘كاٖ ٔيزٞس و ٝزغييزط ٔسضؾز ٝيزا ٔحزُ ظ٘زسٌي

اظ ضاتغ ٝتا زٚؾساٖ ٔؤرط اؾر  ٚظ٘اٖ اظ ضاتغ ٝتا زٚؾزساٖ

خٛا٘اٖ تافث لغـ يا ضقيف قسٖ ضاتغ ٝآٟ٘ا تزا زٚؾزساٖ

ذٛز ضاضي زط ٞؿسٙس.

لززسيٕيقززاٖ قززس ٜاؾززر .ضززطية ٕٞثؿززسٍي ٚ 0/161
جذٍل  -16رگرسيَى چٌذ هتغيرُ رضایت از راتغِ تا دٍستاى
هذل ٍ هتغيرّا

ضرایة استاًذارد ًطذُ
B

اضتثاُ هؼيار

6/536
-0/275
-0/015
0/062

0/393
0/099
0/025
0/011

(ٔثٙاي راتر)
خٙؿير
ؾٗ
فعذ ٘فؽ
قسذ اؾسفازٜ
0/008
0/023
اظ فيؿثٛن
ٔسغيط ٚاتؿس : ٝضضاير اظ ضاتغ ٝتا زٚؾساٖ

ضققرایة اسققتاًذارد
ضذُ

آزهَى

T

درجِ اعويٌاى

Beta

-0/088
-0/022
0/171

16/641
-2/75
-0/607
5/477

0/000
0/005
0/544
0/000

0/097

2/916

0/004

زثييٙي تط ٕٞثؿسٍي تيٗ قسذ اؾسفاز ٜاظ فيؿثٛن  ٚؾطٔاي ٝاخسٕافي واضتطاٖ فيؿثٛن

تززا وٙسززطَ ٔسغيطٞززاي "خٙؿززير" " ٚفززعذ ٘فززؽ"

ٕٞثؿسٍي تيٗ "ضضاير اظ ضاتغ ٝتا زٚؾساٖ " " ٚقزسذ
اؾسفاز ٜاظ فيؿثٛن" ضا ٔدسزاٌ ت ٝآظٌٔ ٖٛصاقسيٓ (خسَٚ
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 .)17يافسٞٝاي ايٗ آظٔ٘ ٖٛكاٖ زاز وز ٝتزيٗ ضضزاير اظ
ضاتغ ٝتزا زٚؾزساٖ  ٚقزسذ اؾزسفاز ٜاظ فيؿزثٛن ضاتغزٝ
ٕٞثؿسٍي ٚخٛز زاضز.

جذٍل  -17راتغِ ّوثستگی تا کٌترل هتغيرّای جٌسيت ٍ ػست ًفس
هتغيرّای کٌترل

خٙؿير ٚ
فعذ ٘فؽ

رضایت از راتغِ تا

ضذت استفادُ از

دٍستاى

فيسثَک

ضاتغٕٞ ٝثؿسٍي
زضخ ٝاعٕيٙاٖ ز ٚزأٝٙ
زضخ ٝآظازي
ضاتغٕٞ ٝثؿسٍي
زضخ ٝاعٕيٙاٖ ز ٚزأٝٙ
زضخ ٝآظازي

ضضاير اظ ضاتغٝ
تا زٚؾساٖ
قسذ اؾسفازٜ
اظ فيؿثٛن

تا ا٘داْ ضٌطؾي ٖٛفاظي ضطية ضٌطؾي ٖٛتزيٗ قزسذ

اؾسفاز ٜاظ فيؿثٛن " ٚضضاير اظ ضاتغ ٝتا زٚؾساٖ "ضا تٝ
زؾر آٚضزٜايٓ ؤ ٝؿاٚي  0/0848اؾزرٔ .قازِز ٝذزظ
ضٌطؾي ٖٛت ٝقطح ظيط اؾر:

1/000
.

0
0/106
0/001
986

0/106
0/001
986
1/000
.

0

٘سايح آظٔ ٖٛخيطؾ( ٖٛخس٘ )17 َٚكاٖ ٔزيزٞزس وز ٝتزا
افعايف قسذ اؾسفاز ٜاظ فيؿزثٛن ضضزاير اظ ضاتغز ٝتزا
زٚؾساٖ تٔ ٝمساض وٕي افعايف ٔيياتس.
فطضي ٝقكٓ :وؿا٘يى ٝزاضاي فعذ ٘فؽ خاييٗ ٞؿسٙس،

ٔقازِ ٝذظ 4

تيكسط اظ وؿا٘يو ٝفعذ ٘فؽ تااليي زاض٘زس ،اظ فيؿزثٛن

 +قززسذ اؾززسفاز ٜاظ فيؿززثٛن= 0/0757Xضضززاير اظ ضٚاتززظ تززا زٚؾززساٖY

تطاي ٌؿسطـ ضٚاتغكاٖ اؾسفازٔ ٜيوٙٙس.

0/7975

تززا اؾززسفاز ٜاظ ضٚـ آٔززاضي ضٌطؾززي ٖٛچٙززس ٔسغيززط،ٜ

ٔمساض راتر  0/7975زض ذظ ضٌطؾي ٖٛفاظي قزٕاض4 ٜ
٘كاٖ ٔيزٞس ؤ ٝمساض اِٚي ٝضضاير اظ زٚؾزساٖ زض تزيٗ

ضطية ضٌطؾي ٖٛتيٗ قسذ اؾسفاز ٜاظ فيؿثٛن  ٚؾطٔايٝ
اخسٕافي خي٘ٛس ترف واضتطاٖ فيؿثٛن وز ٝفزعذ ٘فزؽ

واضتطاٖ تؿياض ظياز اؾر و ٝيىي اظ زاليُ ٔيزٛا٘س خأقٝ

خاييٗ زاض٘س ضا ت ٝزؾر آٚضزٜايٓ (خس.)18َٚ

آٔاضي زحميك تاقس و 69/1 ٝزضنس آٖ زا٘فآٔٛظ ٞؿسٙس.
جذٍل  -18رگرسيَى تيي ضذت استفادُ از فيسثَک ٍ سرهایِ اجتواػی پيًَذتخص کارتراى فيسثَک
(کساًيكِ ػست ًفس پایيٌی دارًذ).
ٔسَ

ضطاية اؾسا٘ساضز ٘كسٜ
B

21/220
0/197

اقسثأ ٜقياض
2/213
0/093

ضززطاية اؾززسا٘ساضز
قسٜ
آظٔT ٖٛ

زضخ ٝاعٕيٙاٖ

Beta

9/588
2/126

ٔ( 1ثٙاي راتر)
0/220
قسذ اؾسفازٜ
اظ فيؿثٛن
ٔسغيط ٚاتؿس : ٝؾطٔاي ٝاخسٕافي خي٘ٛس ترف واضتطاٖ فيؿثٛوي و ٝفعذ ٘فؽ خاييٗ زاض٘س

0/000
0/036

خأقٝقٙاؾي واضتطزي ،ؾاَ تيؿر  ٚچٟاضْ ،قٕاض ٜخياخي ( ،)52قٕاض ٜچٟاضْ ،ظٔؿساٖ 1392
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يافسٞٝاي زحميك ٘كاٖ ٔزيزٞزس وزٔ ٝيزاٍ٘يٗ ؾزطٔايٝ

ٔقازِ ٝذظ5

اخسٕافي خي٘ٛس ترف آٖ زؾس ٝاظ وزاضتطاٖ فيؿزثٛن وزٝ

 +قززسذ اؾزسفاز ٜاظ فيؿززثٛن= 0/2644Xؾزطٔاي ٝاخسٕززافي خي٘ٛزسترفY

فعذ ٘فؽ تااليي زاض٘س ٔقازَ  27/9تٛز ٚ ٜايٗ ٔيزاٍ٘يٗ

0/5203

زض ٔياٖ واضتطا٘ي و ٝفعذ ٘فؽ خاييٗ زاض٘س 25/7 ،اؾر.

تززا اؾززسفاز ٜاظ ضٚـ آٔززاضي ضٌطؾززي ٖٛچٙززس ٔسغيززط،ٜ

ٔقازِ ٝذظ ضٌطؾي ٖٛفاظي تيٗ قسذ اؾسفاز ٜاظ فيؿثٛن

ضطية ضٌطؾي ٖٛتيٗ قسذ اؾسفاز ٜاظ فيؿثٛن  ٚؾطٔايٝ

 ٚؾطٔاي ٝاخسٕافي خي٘ٛزس ترزف وزاضتطاٖ فيؿزثٛوي وزٝ

اخسٕافي خي٘ٛس ترف واضتطاٖ فيؿثٛوي وز ٝفزعذ ٘فزؽ

افسٕاز ت٘ ٝفؽ خاييٗ زاض٘س ضا ت ٝزؾر آٚضزيٓ  ٚضزطية

تااليي زاض٘س ضا ت ٝزؾر آٚضزٜايٓ (خس.) 19 َٚ

ضٌطؾي 0/2352 ٖٛاؾر.
جذٍل  -19رگرسيَى تيي ضذت استفادُ از فيسثَک ٍ سرهایِ اجتواػی پيًَذتخص کارتراى فيسثَک( کساًیکِ ػست ًفس
تاالیی دارًذ).
هذل

ضرایة استاًذارد ًطذُ
B

25/623
0/100

ضققرایة اسققتاًذارد
ضذُ
آزهَى T

اضتثاُ هؼيار
0/458
0/172
0/019

درجِ اعويٌاى

Beta

55/949
5/250

ٔ( 1ثٙاي راتر)
قسذ اؾسفازٜ
اظ فيؿثٛن
ٔسغيط ٚاتؿس : ٝؾطٔاي ٝاخس ٕافي خي٘ٛس ترف واضتطاٖ فيؿثٛوي و ٝفعذ ٘فؽ تااليي زاض٘س

0/000
0/000

ذظ ضٌطؾي ٖٛفاظي تيٗ قسذ اؾسفاز ٜاظ فيؿزثٛن ٚ

اخسٕافي قرم اؾرٔ .مايؿ ٝضزطية ٕٞثؿزسٍي 0/22

ؾطٔاي ٝاخسٕافي خي٘ٛسترف واضتطاٖ فيؿثٛوي وز ٝفزعذ

 ٚضطية ضٌطؾي ٖٛفاظي  0/2352زض خسٔ ٚ 18 َٚقازِٝ

٘فؽ تااليي زاض٘س ضا ت ٝزؾر آٚضزيٓ .ضطية ضٌطؾزيٖٛ

ذظ ( 5وؿا٘يو ٝفعذ ٘فؽ خزاييٙي زاض٘زس) تزا ضزطية

 0/1299اؾر ( ٔقازِ ٝذظ .)6

ٕٞثؿسٍي  ٚ 0/172ضطية فاظي  0/1299زض خزس19 َٚ
ٔ ٚقازِ ٝذظ ( 6وؿا٘يو ٝفعذ ٘فؽ تااليي زاض٘س) ٘كاٖ

ٔقازِ ٝذظ 6
Y=0/1005 x+ 0/7651

ٔيزٞس وؿا٘يو ٝفعذ ٘فؽ خاييٗ زاض٘س ،ت ٝفّزر فزسْ

ٔمايؿٔ ٝمساض راتر ٔؿاٚي تا 0/520زض ذظ ضٌطؾيٖٛ

حضٛض فيعيىي ،زض فضاي ٔداظي اظ فيؿزثٛن تيكزسط اظ

فاظي قزٕاض 5 ٜتزا ٔمزساض راتزر ٔؿزاٚي تزا  0/7651زض

زيٍطاٖ تطاي ٌؿسطـ ضٚاتظ ذٛز اؾسفازٔ ٜيوٙٙس.

ٔقازِ ٝذظ ٘ 6كاٖ ٔيزٞس وؿا٘ي و ٝفعذ ٘فؽ خزاييٙي
زاض٘سٔ ،ياٍ٘يٗ ؾطٔاي ٝاخسٕافي خي٘ٛس ترف آٟ٘ا تٔ ٝمساض

تحث ٍ ًتيجِگيری

لاتُ ٔالحؾٝاي وٕسط اظ وؿزا٘ي اؾزر وز ٝفزعذ ٘فزؽ

٘سايح زازٜٞاي وّٕي (خسٌ ٚ )8 َٚطٜٞٚاي وا٘٘ ٖٛكزاٖ

تااليي زاض٘س ،و ٝتسيٗ ٔقٙي اؾر و ٝافطاز تا فعذ ٘فزؽ

ٔي زٞس و ٝزأ ٝٙضٚاتظ واضتطاٖ زض فيؿثٛن تؿياض ٌؿسطزٜ

خاييٗ زض تط لطاضي ضٚاتظ تا زيٍطاٖ ضقيف ٞؿزسٙس .ايزٗ

اؾر  ٚقثىٞٝاي اخسٕافي ٔداظي ت ٝواضتط ايٗ أىاٖ ضا

٘سايح زیييسي تط زیريط ٔسغيط فعذ ٘فؽ زض ٌؿسطـ ضٚاتظ

زاز ٜاؾر و ٝتط ٔكىالزي وز ٝظٔزاٖ ٔ ٚىزاٖ زض ز٘يزاي

زثييٙي تط ٕٞثؿسٍي تيٗ قسذ اؾسفاز ٜاظ فيؿثٛن  ٚؾطٔاي ٝاخسٕافي واضتطاٖ فيؿثٛن
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ٚالقي ت طاي زسا ْٚضٚاتظ ا ٚتا زٚؾسا٘ف تٚ ٝخزٛز آٚضزٜ

تطلطاضي اضزثاط تافث زفاٚذ زض زأٌ ٚ ٝٙؿسطزٌي حّمٝ

اؾر ،غّث ٝوٙس ،آقٙاياٖ لسيٕي ذٛز ضا خيسا  ٚتز ٝحّمزٝ

آقٙاياٖ ٔيقٛز ،زض ٌطٜٞٚاي وا٘ ٖٛواضتطاٖ فيؿثٛوي وٝ

آقٙاياٖ ذٛز زفٛذ وٙس  ٚتا افطازي خسيسي (خزس،8َٚ

زض ايداز اضزثاط تا زيٍطاٖ لٛي تٛز٘س حّمز ٝآقٙايا٘كزاٖ

يافسٞٝاي ٌطٜٞٚاي وزا٘ )ٖٛآقزٙا قزٛز٘ .سزايح ٔكزاٞسٜ

تيف اظ ٘ 400فط تزٛز  ٚافزطازيوز ٝزض ايدزاز اضزثزاط تزا

ٔكاضوسي (فثساِّٟياٖ ،قيد ا٘هزاضي٘ )1391 ،كاٖ ٔيزٞس وزٝ

زيٍطاٖ ضقيف تٛز٘س حّم ٝآقٙايا٘كاٖ ٔحسٚز  ٚوٕسط اظ

فيؿثٛن تا ذ ٛز ِغاذ خسيسي ضا ٚاضز ٚاغٌاٖ ٘ؿُ خٛاٖ

٘ 50فط تٛز ( زحّيُ ٌطٜٞٚاي وا٘ .)ٖٛخط ٔكغّ ٝتٛزٖ يزا

واضتط فيؿثٛن وطز ٜاؾزرٔ ،ا٘ٙزس وأٙزر ،خؿزر ،ززً

٘ثٛزٖ واضتط زض ظ٘سٌي ٚالقزي تزط ٔزسذ ظٔزا٘ي وز ٝزض

وطزٖ ،خه وطزٖ وٞ ٝط وساْ تاض ٔقٙزايي تزطاي وزاضتطاٖ

فيؿززثٛن يززا ز٘يززاي ٔدززاظي اؾززر ،ز زیريط زاضز٘ .سززايح

فيؿثٛن زاضزٕٞ .نٙيٗٔ ،فاٞيٕي و ٝزض ز٘ياي ٚالقزي تزٝ

ٌطٜٞٚاي وا٘٘ ٖٛكاٖ ٔيزٞسٔ ،قٕٛالً افطازي وٚ ٝلسكاٖ

واض ٔيض٘ٚس تٌٝ٘ٛ ٝاي زيٍط زض فضاي ٔداظي فيؿزثٛن

خط تٛز ،ت ٝنفح ٝفيؿثٛن ؾط ٔيظز٘س زا تيٙٙس چز ٝذثزط

تاظ زقطيف ٔيق٘ٛس ،تطاي ٕ٘ ،ٝ٘ٛزقساز ظيزاز زٚؾزساٖ زض

اؾر  ٚيا فىؽ يا اؽٟاض٘ؾط تط نفح ٝذٛز تٍصاض٘س ،أا

فيؿثٛن تطاي واضتط افسثاض تٕٞ ٝطأ ٜي آٚضز .زؾسطؾي تٝ

افطازيؤ ٝك غّ٘ ٝساقسٙسٚ ،لر ظيازي ضا تطاي ٌكزسٗ زض

اعالفاذ ٌ ٚؿسطزٌي اضزثاعاذ يه قىاف تيٗ ٘ؿّي زض

فيؿثٛن  ٚزيسٖ فىؽٞا ٔيٌصضا٘س٘س .فيؿزثٛن زض تزيٗ

خٛا٘ززاٖ ايدززاز وززطز ٜاؾززرٔ ،يززعاٖ اعالفززاذ افضززاي

فأيُ واضوطزي زٌٚا٘ ٝزاضز؛ چطا و ٝاظ يه عطف ضٚاتظ

فيؿثٛن اظ ضذسازٞاي اخسٕافي ،ؾياؾزي  ٚضٚظٔزط ٜتزٝ

ضا زض حسالُ حفؼ وطز ٜاؾر  ٚاظ عطف زيٍط زثسيُ تزٝ

قىُ چكٍٕيطي تا افضاي غيطفض ٛزض فيؿثٛن ٔسفاٚذ

ٚؾيّ ٝاي تطاي ضنس يىسيٍط قس ،ٜتس ٖٚايٙى ٝايٗ افزطاز

تٛز (٘سايح ٌطٜٞٚاي وا٘ ،)ٖٛزفاٚذ ٔياٍ٘يٗ ؾافر وزاض

زض ز٘ياي ٚالقي تا  ٓٞاضزثزاعي زاقزس ٝتاقزٙس .تطاؾزاؼ

وطزٖ تا ايٙسط٘ر تيٗ زٌ ٚط ٜٚوٙسطَ  ٚآظٔايف تز ٝچٟزاض

زحّيُ ٘سايح ٌطٜٞٚاي وا٘ ٚ ٖٛزحّيُ ٕٞثؿزسٍي ٘سيدزٝ

تطاتط ٔيضؾس ( خس )7 َٚؤ ٝزيزٛا٘زس قزاذم ذزٛتي

ٔي ٌيطيٓ و ٝفيؿثٛن أىا٘ازي زض اذسياض وزاضتطا٘ف لزطاض

تطاي ٔمايؿ ٝزٌ ٚزط ٜٚاظ ٘ؾزط اؾزسفاز ٜاظ فٙزاٚضيٞزاي

زاز ٜاؾر زا تسٛا٘ٙس ٚضاي ٔحزسٚزيرٞزايي وز ٝظٔزاٖ ٚ

خسيس تاقس٘ .ىس ٝلاتُ زٛخ ٝزيٍط ،زفاٚذ قزقاؿ افسٕزاز

ٔىاٖٚ ،يػٌيٞاي فطزي ٛٔ ٚلقير اخسٕافي تطاي اضزثاط

ت ٝزيٍ طاٖ تطاي زٚؾسي اؾر و ٝزض تزيٗ افضزاي ٌزطٜٚ

تطلطاض وطزٖ تا زيٍطاٖ تطاي آٟ٘ا ايداز وطز ٜاؾر ،ضٚاتظ

وٙسطَ زض حسالُ ذٛز تٛز  ٚزض تطلطاضي ضٚاتظ تا زيٍطاٖ

ذٛز ضا ٌؿسطـ زٙٞس .تطاي ٕ٘ٔ ،ٝ٘ٛيززٛاٖ تز ٝافزطازي

تؿياض ٔحساط تٛز٘س ٔ ٚيٌفسٙس"ظٔا٘ي ضا ؤ ٝزيذٛاٙٞزس

اقاض ٜوطز و ٝفعذ ٘فزؽ خزاييٙي زاض٘زس ،يزا تز ٝزاليّزي

تا غطيثٞٝا تٍصضا٘ٙسٔ ،يزٛا٘ٙس تا ذزا٘ٛاز ٜذزٛز تاقزٙس".

ضٚاتغكززاٖ زض ز٘يززاي ٚالقززي تزز ٝحززسالُ ضؾززيس ٜاؾززر

ايٗ افطاز تا افطازي و ٝاظ ٘ؾط خايثٙسي ت ٝافسمازاذ ٔصٞثي

( اظزٚاج ٘ىطزٖ ،ازٕاْ زضؼ ،واض ٘ساقسٗ)  ٚيزا زٚؾزساٖ

قثي ٝت ٝآٟ٘ا ٘ثٛز٘س ،ضاتغ ٝزٚؾسي تطلزطاض ٕ٘زيوطز٘زس يزا

لسيٕي وٕٞ ٝسيٍط ضا زض ٌزصض ظٔزاٖ ٌزٓ وزطزٜا٘زس ،يزا

ضٚاتظ تا زٚؾساٖ ضا "ٔرزسم تز ٝزٚضاٖ لثزُ اظ اظزٚاج"

افطازيؤ ٝسی ٞ ُٞؿسٙس  ٚازأ ٝضاتغ ٝتا زٚؾساٖ زض ز٘ياي

ٔي زا٘ؿسٙس ،أا افضاي فيؿثٛن زض ٌط ٜٚوا٘ ٖٛت ٝضاحسي

ٚالقي تطايكاٖ ٔكزىُ اؾزر (خزس ،21 ٚ 18 َٚزحّيزُ

تا زيٍطاٖ زٚؾر ٔيقس٘س .زض فيؿثٛن زٛا٘ايي فطز تطاي

٘سايح وا٘ .)ٖٛزض چٙيٗ قطايغي يه اتعاض خسيس اخسٕافي

خأقٝقٙاؾي واضتطزي ،ؾاَ تيؿر  ٚچٟاضْ ،قٕاض ٜخياخي ( ،)52قٕاض ٜچٟاضْ ،ظٔؿساٖ 1392
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ٔززساض تززا قززسذ اؾززسفاز ٜاظ فيؿززثٛن خساٌا٘زز ٝآظٔززٖٛ

قسٖ ضا ت ٝايٗ زؾس ٝاظ واضتطاٖ ٔقطفي وطز ٜاؾر.
٘سايح آظٕٔٞ ٖٛثؿسٍي  ٚفزاظي ٘كزاٖ زاز وز ٝضٚاتزظ

ٕٞثؿسٍي ٌزطفسيٌٓٛ .يز " ٝزض تزيٗ زٚؾزسا٘ٓ اقرانزي

خٛا٘اٖ تا زٚؾزساٖ اظ ٘زٛؿ ضزقيف اؾزر  ٚوزاضتطي زض

ٞؿسٙس ؤ ٝيزٛا٘ٙزس ٔزطا زض زهزٕيٕاذ ٟٔزٓ ضإٙٞزايي

فيؿثٛن تافث ٔيقٛز و ٝزأ ٝٙايزٗ ضٚاتزظ ٌؿزسطزٜززط

وٙٙززس" تززا ضززطية ٕٞثؿززسٍي  ٚ 0/089زضخزز ٝاعٕيٙززاٖ

قٛز  ٚزض ٘سيدٔ ٝيعاٖ ؾطٔاي ٝاخسٕافي خي٘ٛس ترف آٟ٘زا

 0/005تا قزسذ اؾزسفاز ٜاظ فيؿزثٛن ضاتغزٕٞ ٝثؿزسٍي

افعايف ياتس اضلاْ خس٘ 20 َٚكاٖ ٔيزٞزس وز 81/4 ٝزض

زاقر ،زضحاِيوز ٝضزطية ٞثؿزسٍي ٌٛيزٔ ٝطتزٛط تزٝ

نس اظ واضتطاٖ فيؿثٛن زاضاي ؾزطٔاي ٝاخسٕزافي خي٘ٛزس

"وٕززه ٔززاِي ذٛاؾززسٗ اظ زٚؾززساٖ" ٔٙفززي ٔ ٚؿززاٚي

ترف تااليي ٞؿسٙس (خسَٞٚاي ٕٞ .)21 ٚ 20نٙيٗ60/1

 -0/006تٛز .تا ا٘داْ ٕٞيٗ واض تطاي ٌٛيٞٝزاي ؾزطٔايٝ

زضنززس اظ وززاضتطاٖ فيؿززثٛن زاضاي ؾززطٔاي ٝاخسٕززافي

اخسٕافي ٍٟ٘ساض٘س ٜزٌٛ ٚئ ٝطتٛط ت« ٝتاذثط قسٖ اظ يا

ٍٟ٘ساض٘س ٜتااليي ٞؿسٙس  ٚتا افزعايف قزسذ اؾزسفاز ٜاظ

ضاتغ ٝتطلطاضوطزٖ تا زٚؾزساٖ لزسيٕي» تزاالزطيٗ ضزطية

فيؿثٛن ،ؾطٔاي ٝاخسٕافي ٍٟ٘ساض٘س ٜآٟ٘ا افعايف ٔيياتس.

ٕٞثؿسٍي ٌٛ ٚئ ٝطتٛط ت ٝايٙى ٝاظ "زٚؾزساٖ لزسيٕياْ

ايٗ أط ٘كاٖ ٔزيزٞزس وز ٝوزاضتطي زض فيؿزثٛن تافزث

ٔيزٛا٘ٓ ترٛا ٓٞتطاي ٔٗ يه واض وٛچه ا٘داْ زٙٞزس"

ٔي قٛز زغييط ٔىاٖ  ٚخات ٝخايي وٕسط تافث اف َٛؾطٔايٝ

وٕسطيٗ ضطية ٕٞثؿزسٍي ضا زاقزر ،تٙزاتط ايزٗ٘ ،سيدزٝ

اخسٕافي زض خأق ٝقٛز٘ .سايح زحّيزُ ٕٞثؿزسٍي ٘كزاٖ

ٔي ٌيطيٓ ،زض ضٚاتظ اخسٕافي وزاضتط فيؿزثٛن تزا حّمزٝ

ٔي زٞس و ٝؾطٔاي ٝاخسٕافي خي٘ٛس ٔساض تا قسذ اؾزسفازٜ

آقٙايا٘ف زض فيؿثٛن اعالفاذٔ ،كاٚض ٚ ٜضإٙٞايي ضز ٚ

اظ فيؿزثٛن ضاتغزٕٞ ٝثؿززسٍي ٘زساضز ،أززا ٔيزاٍ٘يٗ ايززٗ

تسَ ٔيقٛز  ٚحك  ٚزىّيف ٔثازِٕ٘ ٝيقٛز  ٚفيؿزثٛن

ؾطٔاي ٝزض ٌط ٜٚآظٔايف تيكسط اظ ٌط ٜٚوٙسطَ اؾر .تطاي

خي٘ٛسٞاي ضقيف ضا زمٛير ٔزيوٙزس (٘سزايح ٌزطٜٞٚزاي

خيسا وطزٖ فّر زفزاٚذ ٔيزاٍ٘يٗ زض زٌ ٚزط ٜٚوٙسزطَ ٚ

وا٘ ،ٖٛخسَٞٚاي .)20 ٚ 11

آظٔايف ،تيٗ زٕأي ٌٛيٞٝزاي ؾزطٔاي ٝاخسٕزافي خي٘ٛزس
جذٍل -21فراٍاًی اػضای فيسثَک تا تَجِ تِ درجِ ػضَیت در هجوَػِّای فازی تا هقادیر تاال
فراٍاًیّا تا تَجِ تِ ًَع

تيطتر درٍى هجوَػِ ٍ

ػضَیت

ػضَیت کاهل

هياًگيي فازی

ؾطٔاي ٝاخسٕافي خي٘ٛسترف

81/4

0/7799

ؾطٔاي ٝاخسٕافي خي٘ٛسٔساض

58/5

0/6371

ؾطٔاي ٝاخسٕافي ٍٟ٘ساض٘سٜ

60/1

0/5857

ٔا ٔقسمسيٓ فيؿثٛن آ٘دا أىا٘ازي ضا زض اذسياض وزاضتط
ٔي ٌصاضز وز ٝزض ز٘يزاي ٚالقزي زض زؾزسطؼ ا٘ ٚيؿزر،
زیريطـ تط ضٚاتظ  ٚت ٝزثـ ؾطٔاي ٝاخسٕافي وزاضتط تيكزسط
اؾر .قاٞس ايٗ ازفا ٘سايح ٌطٜٞٚاي وا٘ٔ ٚ ٖٛمساض قية
ذظ ضٌطؾي ٖٛؾزطٔاي ٝاخسٕزافي ٍٟ٘ساض٘زس ٚ ٜؾزطٔايٝ

اخسٕافي خي٘ٛسترف افطازيو ٝفعذ ٘فؽ خزاييٙي زاض٘زس
(زض خس )21 َٚاؾر؛ چطا ؤ ٝمزساض آٖ تعضٌسزط اظ تميزٝ
قيثٟاؾر.1

قية ذظ ٔيعاٖ زیريطخصيطي ٔسغيط ٚاتؿس ٝاظ ٔسغيط ٔؿسمُ ضا ٔيضؾا٘س
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زثييٙي تط ٕٞثؿسٍي تيٗ قسذ اؾسفاز ٜاظ فيؿثٛن  ٚؾطٔاي ٝاخسٕافي واضتطاٖ فيؿثٛن

جذٍل  -21ضریة ٍ ضية خظ رگرسيَى فازی ٍ ضریة ّوثستگی هتغيرّای زیر تا ضذت استفادُ از فيسثَک
هتغير ٍاتستِ

هتغير هستقل

ضية خظ رگرسيَى

ؾطٔاي ٝاخسٕافي خي٘ٛسترف

قسذ اؾسفاز ٜاظ فيؿثٛن

0/1174

ؾطٔاي ٝاخسٕافي خي٘ٛسٔساض

قسذ اؾسفاز ٜاظ فيؿثٛن

0/0280

ؾطٔاي ٝاخسٕافي ٍٟ٘ساض٘سٜ

قسذ اؾسفاز ٜاظ فيؿثٛن

0/1329

ضضاير اظ ضاتغ ٝتا زٚؾساٖ

قسذ اؾسفاز ٜاظ فيؿثٛن

0/0757

فعذ ٘فؽ تاال زاض٘س

قسذ اؾسفاز ٜاظ فيؿثٛن

0/1005

فعذ ٘فؽ خاييٗ زاض٘س

قسذ اؾسفاز ٜاظ فيؿثٛن

0/2644

فيؿثٛن أىا٘ازي ضا تطاي تطلطاضي ٔدزسز تزا زٚؾزساٖ

افطاز خٛاٖ تا ؾطٔاي ٝاخسٕافي تيكسط ،زضٌيزط ضفساضٞزايي

لسيٕي زض اذسياض واضتط ٔزيٌزصاضز وز ٝزض ز٘يزاي ٚالقزي

ٔا٘ٙس ٔٛفميرٞاي آوازٔيه ٔيق٘ٛس و ٝت ٝؾالٔر تيكسط

ٚخٛز ٘ساضزٕٞ .نٙيٗ افطازيو ٝفعذ ٘فؽ خاييٙي زاض٘س،

 ٚضقس احؿاؾاذ آٟ٘ا ٔٙدزط ٔزيقزٛز (اؾزسٙفيّس.)2008 ،

ت ٝزِيُ ٘ثٛزٖ حضزٛض فيعيىزي زض ز٘يزاي ٔدزاظي تٟسزط

٘سايح ايٗ زحميزك ٘يزع زض ٕٞزيٗ ضاؾزسا ٘كزاٖ ٔزيزٞزس.

ٔيزٛا٘ٙس ضٚاتغكاٖ ضا ٌؿسطـ زٙٞس.

واضتطاٖ فيؿثٛوي و ٝفعذ ٘فؽ خاييٗ زاض٘س ،اظ فيؿزثٛن
تيكسط تطاي ٌؿسطـ ضٚاتظقاٖ اؾسفازٔ ٜي وٙٙس .وزاضتطاٖ

سالهت رٍاًی

فيؿثٛن ضضاير تيكسطي اظ ضاتغ ٝتا زٚؾسا٘كاٖ زاض٘زس ٚ

زٚضويٓ اِٚيٗ خأقٝقٙاؾي تٛز و ٝت ٝضاتغ ٝتيٗ ؾزالٔر

اظ تٛزٖ تا زٚؾساٖ ذٛز تيكسط ِصذ ٔيتط٘س (ٕ٘ٛزاضٞاي1

ضٚا٘ي  ٚضٚاتظ اخسٕافي اقاض ٜوطز ٘ ٚكاٖ زاز خٛأـ تزا

 ،2 ٚخسٞ َٚاي  .)21 ٚ 17زیريط تطلطاضي ضٚاتزظ ٔدزسز

ا٘ؿداْ اخسٕافي خاييٗزط ٔيعاٖ ذٛزوكي تيكسطي زاض٘زس.

تا زٚؾساٖ لسيٕي ،حفؼ خي٘ٛسٞاي حسالّي ذزا٘ٛازٌي ٚ

"ؾِٛيٛاٖ" ٔغطح ٔيوٙس و ٝؾطٔاي ٝاخسٕزافي تز ٝضقزس

ضٚاتظ تيٗ زٚؾساٖ زض نٛضذ زغييزط ٔىزاٖ تزط ؾزالٔر

ٔؤِفٞٝاي ضٚا٘ي فطز وٕه ٔيوٙسٔ" .زٛضٔ "ٚٚزيٌٛيزس

ضٚا٘يٛٔ ،ضٛفازي اؾر و ٝتايس زضتاض ٜآٟ٘ا ٔغاِق ٝقٛز.

ًوَدار  -1خظ رگرسيَى تيي ضذت استفادُ از فيسثَک ٍ
سرهایِ اجتواػی پيًَذ تخص افرادی کِ ػست ًفس پایيٌی
دارًذ

ًوَدار  -2خظ رگرسيَى تيي ضذت استفادُ از فيسثَک ٍ
سرهایِ اجتواػی افرادی کِ ػست ًفس تاالیی دارًذ

خأقٝقٙاؾي واضتطزي ،ؾاَ تيؿر  ٚچٟاضْ ،قٕاض ٜخياخي ( ،)52قٕاض ٜچٟاضْ ،ظٔؿساٖ 1392
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سرهایِ اجتواػی هجاری اعالػاتی

زض قٟط زٟطاٖ» ،خأقٝقٙاؾي ايطاٖ ،زٚض ٜقكزٓ،

فيؿثٛن ت ٝيه وا٘اَ ا٘سماَ اذثاض ضٚيسازٞاي اخسٕافي،

ـ  ،4نم .91-59

ٙٞطيٚ ،ضظقي  ٚؾياؾي  ٚذا٘ٛاز ٜزثزسيُ قزس ٜاؾزر.

فيّززس ،خززاٖ .)1388 ( .ؾززطٔاي ٝاخسٕززافئ ،سطخٕززاٖ:

ٌصاقززسٗ فىززؽٞززاي ذززا٘ٛازٌي (زِٛززس ،فطٚؾززي ٚ

غالٔطضا غفاضي ،حؿزيٗ ضٔضزا٘ي ،زٟزطاٖ٘ :كزط

ٔؿافطذٞا) زض فيؿثٛن يه واض ضٚزيٗ اؾزر ،اظ عزطف

وٛيط.

زيٍطٞ ،ط واضتط تا زٛخ ٝت ٝفاليمف اذثزاضي تزط نزفحٝ
فيؿثٛن ذٛزـ ٔيٌصاضز ؤ ٝقٕٛالً اظ وا٘اَٞاي غيط اظ

ٔحٕسخٛض ،احٕس .)1389( .فطاضٚـ تٙياٖ ٞاي فّؿزفي ٚ
فّٕي ضٚـ زحميك زطويثي زض فّز ْٛاخسٕزافي ٚ
ضفساضي ،زٟطاٖ :ا٘سكاضاذ خأقٝقٙاؾاٖ.
ٔيّززط ،زِثززطذ .)1380( .ضإٙٞززاي ؾززٙدف  ٚزحميمززاذ
اخسٕافئ ،سطخٓٛٞ :ق٘ ًٙائثي ،زٟطاٖ٘ :كط ٘ي

تقضي اظ واضتطاٖ اظ فيؿثٛن تزطاي زثّيزغ واضقزاٖ ،خيزسا
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ٔٙاتـ ذثطي ضؾٕي ت ٝزؾر آٔسٜا٘زس ٕٟٔ ٚسزط اظ اذثزاض،
زقأالزي اؾر و ٝتيٗ واضتطاٖ زض اضزثزاط تزا ضذزسازٞاي
اخسٕافي زض نفحاذ فيؿثٛن ا٘داْ ٔيقزٛزٕٞ .نٙزيٗ،
وطزٖ ٔكسطي  ٚقطيه اؾسفازٔ ٜزيوٙٙزسِٚ ،زي تطاؾزاؼ
٘سايح ٌطٜٞٚاي وا٘ٔ ٚ ٖٛكاٞسٔ ٜكاضوسي (فثساِّٟياٖ ،قيد
ا٘هاضي )1391 ،واضتطاٖ اظ فيؿثٛن تطاي خيكزثطز واضٞزاي
زضؾي ذٛز اؾسفازٕ٘ ٜيوٙٙس.
هٌاتغ

زززاخثرف ،ويززاٖ .)1389( .ؾززطٔاي ٝاخسٕززافي :افسٕززاز،
زٔٛوطاؾي  ٚزٛؾزقٔ ،ٝسطخٕزاٖ :افكزيٗ ذاوثزاظ،
حؿٗ خٛياٖ ،زٟطاٖ٘ :كط  ٚخػٞٚف قيطاظ.ٜ
چّثئ ،ؿقٛز .)1386 ( .خأقٝقٙاؾي ٘ؾٓ ،زٟطاٖ٘ ،كزط
٘ي

ضيسعض ،خٛضج٘ .)1382( .ؾطيز ٝخأقزٝقٙاؾزي زض زٚضاٖ
ٔقانطٔ ،سطخٓٔ :حؿٗ رالرزي ،زٟزطاٖ :ا٘سكزاضاذ
فّٕي.
فثساِّٟياٖ ،حٕيسٌٕٝ٘ٛ٘ .)1391( .يطي آ٘اليٗ .تطٌطفس ٝاظ
آزضؼ ظيط:
http://tehran. academia. edu/HamidAbdollahyan/
Teaching-Documents

فٛوٛيأززا ،فطا٘ؿززيؽ .)1385 ( .خايززاٖ ٘ؾززٓ ،زٛؾززّي
غالٔقثاؼ ،زٟطاٖ :ا٘سكاضاذ حىيٓ لّٓ ٘ٛيٗ.
فيطٚظآتازي ،ؾيس احٕس٘ ،اعكخزٛضٔ ،حٕزسخٛاش.)1384( .
«ؾطٔاي ٝاخسٕافي  ٚفٛأُ ٔؤرط تط قىٌُيطي آٖ

