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 فصل چهارم 

 هاتجزیه و تحلیل داده
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 مقدمه

های علمی، تجزیه و تحلیل داده های آماری جمع آوری شده از نمونه های آماری، مرحله در پژوهش

مهمی از تحقیق تلقی می شود زیرا محقق در این مرحله به نتیجه نهایی خواهد رسید. یعنی با استفاده 

تجزیه و تحلیل، فرضیه ها آزمون و نهایتا نتیجه گیری نهایی انجام خواهد از یک روش تحقیق، داده ها 

در فصل قبل تعاریف عملیاتی متغیرهای مورد استفاده در پژوهش، نحوه محاسبه آنها و چگونگی  شد.

 شود.ها پرداخته میواکاوی اطالعات تشریح گردید. در فصل حاضر به واکاوی داده

فرایندی چند مرحله ای است که طی آن پس از گردآوری داده ها و محاسبه مقادیر واکاوی اطالعات 

متغیرهای مورد نظر برای آزمون فرضیه های پژوهش، اطالعات حاصله مورد آزمون قرار گرفته و بر 

 اساس یافته حاصل از آزمون ها، نسبت به تایید یا رد و تفسیر آنها اقدام می گردد.

جمع آوری  پرسشنامه به وسیله اساتید دانشگاهی کهنفر از  150پاسخ ربوط به در این فصل اطالعات م

های جمع آوری تا بر اساس آن رابطه بین متغیرها برای آزمون فرضیه های تحقیق بررسی شود. دادهشده 

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. SPSSشده با استفاده از نرم افزار 

اصلی است : گفتار نخست به آمار توصیفی اختصاص دارد که در آن داده این فصل مشتمل بر دو گفتار 

های پژوهشی با استفاده از شاخص های مرکزی و پراکندگی تشریح می گردند، در گفتار دوم نیز پس 

 مورد بررسی قرار می گیرند.فرضیه های پژوهشی  ،از برازش مدل مفهومی تحقیق
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 آمار توصیفی

جامعه مورد پژوهش و آشنایی بیشتر با متغیرهای پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل به منظور شناخت بهتر 

داده های آماری، الزم است این داده ها توصیف شوند. بنابراین پیش از آزمون فرضیه های تحقیق، آمار 

 توصیفی متغیرهای مورد استفاده در تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.

 افرادفراوانی جنسیت  (1-4) جدول

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی 

 30.7 30.7 30.7 46 زن

 100.0 69.3 69.3 104 مرد

  100.0 100.0 150 کل

نفر مرد هستند. همچنین  104نفر از افراد زن و  46با توجه به جدول فراوانی فوق مالحظه می شود که 

 این نتایج در نمودار ستونی زیر قابل مشاهده است.

 
 افراد فراوانی متغیر جنسیت (1-4) نمودار
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 افراد فراوانی تحصیالت( 2-4)جدول 

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی 

 9.3 9.3 9.3 14 کارشناسی ارشد

 100.0 90.7 90.7 136 دکتری

  100.0 100.0 150 کل

 

 136 کارشناسی ارشد ونفر از افراد نمونه دارای تحصیالت  14شود با توجه به جدول فوق مالحظه می

 باشند. همچنین این نتایج در نمودار ستونی زیر نیز قابل مشاهده است.می دکتری دارای تحصیالت نفر

 
 افراد فراوانی تحصیالت (2-4نمودار )
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 پژوهشمتغیرهای  توصیفی (3-4) جدول

 کشیدگی چولگی انحراف معیار نمره کل میانگین حجم نمونه عامل

 1/323- 0/290- 1/0316 15/345 3/069 150 یطرف یب

 1/124- 0/125- 0/9735 15/2 3/040 150 صراحت

 1/163- 0/060- 0/96813 12/06 3/0150 150 صداقت

 1/172- 0/248- 1/07115 12/5332 3/1333 150 انیدر ب تیشفاف

 1/171- 0/241- 1/08442 12/5 3/1250 150 یریپذ تیمسئول

 1/121- 0/250- 0/9981 15/765 3/153 150 اعتماد به حکومت

 1/262- 0/088- 1/0038 15/445 3/089 150 پاسخگویی

، برای 069/3برابر  یطرف یبشود میانگین پاسخ افراد به شاخص با توجه به جدول فوق مالحظه می

برابر  شفافیت در بیانبرای شاخص  ،015/3برابر  صداقت، برای شاخص 040/3برابر  صراحتشاخص 

و  153/3، برای شاخص اعتماد به حکومت برابر 125/3برابر  مسئولیت پذیریبرای شاخص ، 133/3

+ 2باشد. همچنین مقادیر چولگی و کشیدگی همگی در بازه می 089/3برای شاخص پاسخ گویی برابر 

 ها است.باشند که نشان از نرمال بودن دادهمی -2تا 
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 بررسی روابط بین شاخص های پژوهش

در این بخش با استفاده از آزمون پیرسون به بررسی رابطه بین متغیرهای اصلی پرداخته شده است. از 

پژوهش نرمال و کمی هستند می توانیم از این آزمون استفاده نماییم.آنجا که متغیرهای   

 همبستگی میان متغیرهای مدل (4-4) جدول

 (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) ردیف عامل

(1) یطرف یب  1 .712** .722** .724** .708** .698** .846** 

(2) صراحت  .712** 1 .688** .702** .634** .676** .872** 

(3) صداقت  .722** .688** 1 .661** .650** .670** .725** 

(4) انیدر ب تیشفاف  .724** .702** .661** 1 .669** .685** .727** 

(5) یریپذ تیمسئول  .708** .634** .650** .669** 1 .704** .701** 

(6) اعتماد به حکومت  .698** .676** .670** .685** .704** 1 .710** 

(7) پاسخگویی  .846** .872** .725** .727** .701** .710** 1 

هر  نتایج حاصل از همبستگی پیرسون بین متغیرهای اصلی پژوهش در جدول فوق آورده شده است.

 باشد. نزدیک تر باشد نشان دهنده قوی بودن رابطه میان دو متغیر می 1چه ضریب همبستگی به عدد 

 کنش های ارتباطی مبتنی بر صداقت و اعتماد به حکومته همبستگی میان برای مثال با توجه به این ک

مناسبی با یکدیگر شود که این دو متغیر رابطه مثبت و نسبتا بدست آمده است مشاهده می (670/0)

همانطور که از جدول مشخص است، بین کلیه متغیرهای پژوهش همبستگی معنادار وجود دارد. دارند. 

  رگرسیون میسر است. تحلیلها با استفاده از امکان بررسی فرضیهدر نتیجه 
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 آمار استنباطی

 بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش

های پژوهش های آماری و محاسبه آماره آزمون مناسب و استنتاج منطقی درباره فرضیهبرای اجرای روش

مناسب برای پژوهش است برای این منظور مهمترین عمل قبل از هر اقدامی، انتخاب روش آماری 

ها از اولویت اساسی برخوردار است. برای همین منظور در این پژوهش از آزمون آگاهی از توزیع داده

 های پژوهش استفاده شده است.معتبر کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی فرض نرمال بودن داده

های ا.ن. کولموگروف و ن.و آماردان روسی به نامآزمون کولموگروف اسمیرنوف که به افتخار دو 

شود، روش ناپارامتری ساده ای برای تعیین همگونی اطالعات تجربی اسمیرنوف به این نام خوانده می

های آماری منتخب است، بنابراین آزمون کولموگروف اسمیرنوف روشی برای تشخیص نرمال با توزیع

در این آزمون با توجه به فرضیات زیر گام به  شده است. بودن توزیع فراوانی مشاهدات جمع آوری

 ها نهاده شده است :بررسی نرمال بودن داده

0H : ها دارای توزیع نرمال هستندداده. 

1H : های دارای توزیع نرمال نیستندداده. 
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 نحوه داوری

متغیرهای مستقل و با توجه به جدول آزمون اسمیرنوف کولموگروف اگر سطح معناداری برای کلیه 

توان از قضیه باشند. همچنین میها نرمال می( باشد توزیع داده05/0وابسته بزرگتر از سطح آزمون )

باشد  30حد مرکزی توزیع بودن متغیرها را سنجید. در این قضیه هرگاه حجم نمونه بزرگ تر از 

 ها را نرمال در نظر گرفت.توان توزیع دادهمی

 آزمون نرمال بودن متغیرهای مورد بررسی( 5-4جدول )

 سطح معنی داری آماره آزمون حجم نمونه متغیر

 000. 150. 150 یطرف یب

 001. 098. 150 صراحت

 000. 112. 150 صداقت

 000. 124. 150 انیدر ب تیشفاف

 000. 131. 150 یریپذ تیمسئول

 000. 126. 150 اعتماد به حکومت

 000. 141. 150 پاسخگویی

 000. 150. 150 یطرف یب

 

با توجه به جدول فوق نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف )با توجه به این که تمامی سطوح معنی 

کند. همانطور که پیشتر گفته شد زمانی ها را رد میمی باشند( فرض نرمال بودن داده 05/0داری کمتر از 

ها به سمت توزیع نرمال میل طبق قضیه حد مرکزی توزیع دادهبیشتر باشد  30که تعداد داده ها از مقدار 

بنابراین در اینجا با مشکلی مواجه  کنیم( استفاده میOLSو همچنین به دلیل این که از رگرسیون ) کندمی

 (.1998شویم )فیلد، نمی
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 های تحقیقنتایج فرضیه

طرفی سیاستمداران مبتنی بر بیجازی های ارتباطی مرسد کنشبه نظر میفرضیه فرعی اول : 

 به حاکمیت تاثیر دارد. سطح اعتماد عمومیبر افزایش 

سطح اعتماد برای انجام آزمون فرضیه رگرسیونی را آزمون می کنیم که در آن متغیر وابسته 

 باشد.می طرفی یبر ب یمبتن استمدارانیس یمجاز یارتباط های کنشو متغیر مستقل  یعموم

 صورت زیر می باشد.نتایج به 

 
 اول فرعی  نیکویی برازش مدل رگرسیونی فرضیه( 6-4)جدول 

 سطح معنی داری F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 

 000b. 140.222 72.214 1 72.214 رگرسیون 

   515. 148 76.220 باقی مانده ها

    149 148.433 کل

 

شود مدل ( جدول فوق مالحظه می05/0( )کمتر از 0.000داری )با توجه به سطح معنی

 .باشددار میرسیون مورد نظر معنیرگ

 اول  فرعی ضرایب رگرسیونی فرضیه( 7-4)جدول 

 
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

t سطح معنی داری 

B انحراف استاندارد Beta 

 000. 5.865  184. 1.082 عرض از مبدا 

طرفیبی   .675 .057 .698 11.842 .000 

 

 698/0برابر  استاندارد شده رگرسیونی با توجه به جدول فوق مالحظه می شود شیب خط

 ( این ضریب اختالف معنی داری با صفر دارد.000/0باشد که با توجه به سطح معنی داری )می
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 فرضیه فرعی اول ضریب تعیین مدل رگرسیونی (8-4) جدول

 آماره دوربین واتسون ضریب تعیین تعدیل یافته ضریب  تعیین ضریب همبستگی

.698a .487 .483 2.199 

 

یری کل به ذیرپغی)ضریب تعین( است که در واقع درصد ت Rاماره مربع مقدار  4-7جدول 

 (ی طرفیبر ب یمبتن استمدارانیس یمجاز یارتباط های کنشعلت رگرسیون روی متغیر مستقل )

 ی طرفیبر ب یمبتن استمدارانیس یمجاز یارتباط های کنشباشد. یعنی می 698/0که برابر 

 ( را بیان کند.سطح اعتماد به حاکمیتدرصد از واریانس متغیر وابسته ) 8/69تواند می

بنیادین رگرسیون حداقل ابتدا الزم است به منظور بررسی عدم تورش دار بودن مدل، مفروضات 

از جمله مفروضات اصلی رگرسیون حداقل مربعات عدم وجود همبستگی پیاپی )سریالی( میان 

 ها می باشد. جزء اختالل

واتسون مدل می باشد.  -به منظور بررسی این موضوع یکی از روش ها، بررسی آماره دوربین 

 2دارد. زمانی که مقدار آماره نزدیک به عدد + قرار 4مقدار آماره این آزمون در دامنه صفر و 

 باشد می توان نتیجه گیری کرد که همبستگی پیاپی ناچیز است.

شود، مقدار آماره دوربین واتسون مدل برابر مقدار مشاهده می فوقهمانطور که در جدول 

 دهد.می باشد که این موضوع از عدم همبستگی پیاپی خبر می 199/2

 

 



 

 

 

 

 www.Cochrana.ir   .میهست یآمار یبا استفاده از انواع نرم افزارها یآمار لیآماده تحل | شرکت آماری کوکرانا

 

 هاباقیماندهآزمون نرمال بودن 
 گردد.آزمون فرض به صورت زیر تعریف می

 

{
𝑯𝟎 ∶ هاباقیمانده نرمال است   توزیع 

𝑯𝟏 ∶  توزیع  باقیماندهها نرمال نیست
 

 
 اول( نرمالیتی باقیمانده های مدل فرضیه فرعی 3-4نمودار )

 

 آزمون نرمال بودن باقی مانده های رگرسیون فرضیه فرعی اول( 9-4)جدول 

 کولموگروف اسمیرنوف

 سطح معنی داری درجه آزادی آماره آزمون

.077 150 .200 

های مدل فرض نرمال بودن باقیمانده( پیش200/0با توجه به سطح معنی داری جدول فوق )

 رگرسیونی تایید می گردد.
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رسد به نظر می یعنیباشد. یم اول یفرع یهفرض ییدبر تا یبدست آمده حاک یجنتا یطور کلبه 

طرفی بر افزایش سطح اعتماد عمومی به های ارتباطی مجازی سیاستمداران مبتنی بر بیکنش

 حاکمیت تاثیر دارد.

 صراحتجازی سیاستمداران مبتنی بر های ارتباطی مرسد کنشبه نظر می:  دومفرضیه فرعی 

 به حاکمیت تاثیر دارد. سطح اعتماد عمومیبر افزایش 

سطح اعتماد برای انجام آزمون فرضیه رگرسیونی را آزمون می کنیم که در آن متغیر وابسته 

 باشد.می صراحتبر  یمبتن استمدارانیس یمجاز یارتباط های کنشو متغیر مستقل  یعموم

 باشد.صورت زیر مینتایج به 

  دومنیکویی برازش مدل رگرسیونی فرضیه فرعی ( 10-4)جدول 

 سطح معنی داری F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 

 000b. 124.241 67.740 1 67.740 رگرسیون 

   545. 148 80.694 باقی مانده ها

    149 148.433 کل

شود مدل ( جدول فوق مالحظه می05/0( )کمتر از 0.000داری )با توجه به سطح معنی

 .باشددار میرگرسیون مورد نظر معنی

  دومضرایب رگرسیونی فرضیه فرعی ( 11-4)جدول 

 
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

t سطح معنی داری 

B انحراف استاندارد Beta 

 000. 5.284  198. 1.048 عرض از مبدا 

 000. 11.146 676. 062. 693. صراحت
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 698/0برابر  استاندارد شده رگرسیونی شود شیب خطبا توجه به جدول فوق مالحظه می

 ( این ضریب اختالف معنی داری با صفر دارد.000/0باشد که با توجه به سطح معنی داری )می

 دومضریب تعیین مدل رگرسیونی فرضیه فرعی  (12-4) جدول

 آماره دوربین واتسون ضریب تعیین تعدیل یافته ضریب  تعیین ضریب همبستگی

.676a .456 .453 2.292 

 

یری کل به ذیرپغیین( است که در واقع درصد تی)ضریب تع Rماره مربع آمقدار  4-7جدول 

 (صراحتبر  یمبتن استمدارانیس یمجاز یارتباط های کنشعلت رگرسیون روی متغیر مستقل )

 صراحتبر  یمبتن استمدارانیس یمجاز یارتباط های کنشباشد. یعنی می 456/0که برابر 

 ( را بیان کند.سطح اعتماد به حاکمیتدرصد از واریانس متغیر وابسته ) 6/45تواند می

مفروضات بنیادین رگرسیون حداقل ابتدا الزم است به منظور بررسی عدم تورش دار بودن مدل، 

از جمله مفروضات اصلی رگرسیون حداقل مربعات عدم وجود همبستگی پیاپی )سریالی( میان 

 ها می باشد.جزء اختالل

واتسون مدل می باشد.  -به منظور بررسی این موضوع یکی از روش ها، بررسی آماره دوربین 

 2دارد. زمانی که مقدار آماره نزدیک به عدد  + قرار4مقدار آماره این آزمون در دامنه صفر و 

 باشد می توان نتیجه گیری کرد که همبستگی پیاپی ناچیز است.

شود، مقدار آماره دوربین واتسون مدل برابر مقدار مشاهده می فوقهمانطور که در جدول 

 دهد.می باشد که این موضوع از عدم همبستگی پیاپی خبر می 292/2
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 آزمون نرمال بودن باقیمانده ها

 گردد.آزمون فرض به صورت زیر تعریف می

 

{
𝑯𝟎 ∶ هاباقیمانده نرمال است   توزیع 

𝑯𝟏 ∶  توزیع  باقیماندهها نرمال نیست
 

 

 دوم( نرمالیتی باقیمانده های مدل فرضیه فرعی 4-4نمودار )
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 دومآزمون نرمال بودن باقی مانده های رگرسیون فرضیه فرعی ( 13-4)جدول 

 کولموگروف اسمیرنوف

 سطح معنی داری درجه آزادی آماره آزمون

.064 150 .200 

 

باقیمانده های مدل فرض نرمال بودن ( پیش200/0با توجه به سطططح معنی داری جدول فوق )

 گردد.رگرسیونی تایید می

رسد به نظر می یعنیباشد. یم دوم یفرع یهفرض ییدبر تا یبدست آمده حاک یجنتا یبه طور کل

بر افزایش سطح اعتماد عمومی به  صراحتهای ارتباطی مجازی سیاستمداران مبتنی بر کنش

 حاکمیت تاثیر دارد.

 جازی سیاستمداران مبتنی بر صداقتهای ارتباطی مرسد کنشبه نظر میفرضیه فرعی سوم : 

 به حاکمیت تاثیر دارد. سطح اعتماد عمومیبر افزایش 

سطح اعتماد کنیم که در آن متغیر وابسته برای انجام آزمون فرضیه رگرسیونی را آزمون می

نتایج  باشد.می صداقتبر  یمبتن استمدارانیس یمجاز یارتباط هایکنشو متغیر مستقل  یعموم

 باشد.به صورت زیر می

  سومنیکویی برازش مدل رگرسیونی فرضیه فرعی ( 14-4)جدول 

 
مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 F مربعات
سطح معنی 

 داری

 000b. 120.285 66.550 1 66.550 رگرسیون 

باقی مانده 

 ها
81.884 148 .553   

    149 148.433 کل
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شود مدل ( جدول فوق مالحظه می05/0( )کمتر از 000/0داری )با توجه به سطح معنی

 .باشددار میرگرسیون مورد نظر معنی

  سومضرایب رگرسیونی فرضیه فرعی ( 15-4)جدول 

 
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

t سطح معنی داری 

B انحراف استاندارد Beta 

 000. 5.380  199. 1.072 عرض از مبدا 

 000. 10.967 670. 063. 690. صداقت

 698/0برابر  استاندارد شده رگرسیونی شود شیب خطبا توجه به جدول فوق مالحظه می

 ( این ضریب اختالف معنی داری با صفر دارد.000/0باشد که با توجه به سطح معنی داری )می

 سومضریب تعیین مدل رگرسیونی فرضیه فرعی  (16-4) جدول

 آماره دوربین واتسون ضریب تعیین تعدیل یافته ضریب  تعیین ضریب همبستگی

.670a .448 .445 2.186 

 

یری کل به ذیرپغیین( است که در واقع درصد تی)ضریب تع Rماره مربع آمقدار ( 4-7)جدول 

 (صداقتبر  یمبتن استمدارانیس یمجاز یارتباط هایکنشعلت رگرسیون روی متغیر مستقل )

تواند می صداقتبر  یمبتن استمدارانیس یمجاز یارتباط هایکنشباشد. یعنی می 448/0که برابر 

 ( را بیان کند.سطح اعتماد به حاکمیتدرصد از واریانس متغیر وابسته ) 6/45

ابتدا الزم است به منظور بررسی عدم تورش دار بودن مدل، مفروضات بنیادین رگرسیون حداقل 

از جمله مفروضات اصلی رگرسیون حداقل مربعات عدم وجود همبستگی پیاپی )سریالی( میان 

 باشد.ها میجزء اختالل
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باشد. واتسون مدل می -ها، بررسی آماره دوربین منظور بررسی این موضوع یکی از روشبه 

 2+ قرار دارد. زمانی که مقدار آماره نزدیک به عدد 4مقدار آماره این آزمون در دامنه صفر و 

 گیری کرد که همبستگی پیاپی ناچیز است.توان نتیجهباشد می

د، مقدار آماره دوربین واتسون مدل برابر مقدار شومشاهده می فوقهمانطور که در جدول 

 دهد.می باشد که این موضوع از عدم همبستگی پیاپی خبر می 186/2

 هاآزمون نرمال بودن باقیمانده
 گردد.آزمون فرض به صورت زیر تعریف می

 

{
𝑯𝟎 ∶ هاباقیمانده نرمال است   توزیع 

𝑯𝟏 ∶  توزیع  باقیماندهها نرمال نیست
 

 
 سوم( نرمالیتی باقیمانده های مدل فرضیه فرعی 5-4نمودار )
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 سومآزمون نرمال بودن باقی مانده های رگرسیون فرضیه فرعی ( 17-4)جدول 

 کولموگروف اسمیرنوف

 سطح معنی داری درجه آزادی آماره آزمون

.063 100 .200 

 

های مدل نرمال بودن باقیماندهفرض ( پیش200/0با توجه به سطح معنی داری جدول فوق )

یم سوم یفرع یهفرض ییدبر تا یبدست آمده حاک یجنتا یبه طور کل گردد.رگرسیونی تایید می

های ارتباطی مجازی سیاستمداران مبتنی بر صراحت بر افزایش رسد کنشبه نظر می یعنیباشد. 

 سطح اعتماد عمومی به حاکمیت تاثیر دارد.

جازی سیاستمداران مبتنی بر های ارتباطی مرسد کنشنظر می بهفرضیه فرعی چهارم : 

 به حاکمیت تاثیر دارد. سطح اعتماد عمومیبر افزایش  شفافیت در بیان

سطح اعتماد کنیم که در آن متغیر وابسته رگرسیونی را آزمون می ،برای انجام آزمون فرضیه

 می شفافیت در بیانبر  یمبتن استمدارانیس یمجاز یارتباط هایکنشو متغیر مستقل  یعموم

 باشد.نتایج به صورت زیر می باشد.

  چهارمنیکویی برازش مدل رگرسیونی فرضیه فرعی ( 18-4)جدول 

 سطح معنی داری F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 

 000b. 130.675 69.603 1 69.603 رگرسیون 

   533. 148 78.831 باقی مانده ها

    149 148.433 کل

 

شود مدل ( جدول فوق مالحظه می05/0( )کمتر از 000/0داری )با توجه به سطح معنی

 .باشددار میرگرسیون مورد نظر معنی
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  چهارمضرایب رگرسیونی فرضیه فرعی ( 19-4)جدول 

 
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

t سطح معنی داری 

B  استانداردانحراف  Beta 

 

 عرض از مبدا
1.154 .185  6.246 .000 

 شفافیت
.638 .056 .685 11.431 .000 

 685/0برابر  استاندارد شده رگرسیونی شود شیب خطبا توجه به جدول فوق مالحظه می

 داری با صفر دارد.( این ضریب اختالف معنی000/0داری )باشد که با توجه به سطح معنیمی

 چهارمضریب تعیین مدل رگرسیونی فرضیه فرعی  (20-4) جدول

 آماره دوربین واتسون ضریب تعیین تعدیل یافته ضریب  تعیین ضریب همبستگی

.685a .469 .465 2.360 

یری کل به ذیرپغیین( است که در واقع درصد تی)ضریب تع Rماره مربع آمقدار ( 4-7)جدول 

شفافیت بر  یمبتن استمدارانیس یمجاز یارتباط هایکنشمستقل )علت رگرسیون روی متغیر 

شفافیت بر  یمبتن استمدارانیس یمجاز یارتباط هایکنشباشد. یعنی می 465/0که برابر  (در بیان

 ( را بیان کند.سطح اعتماد به حاکمیتدرصد از واریانس متغیر وابسته ) 5/46تواند می در بیان

منظور بررسی عدم تورش دار بودن مدل، مفروضات بنیادین رگرسیون حداقل ابتدا الزم است به 

از جمله مفروضات اصلی رگرسیون حداقل مربعات عدم وجود همبستگی پیاپی )سریالی( میان 

 باشد.ها میجزء اختالل

باشد. واتسون مدل می -ها، بررسی آماره دوربین به منظور بررسی این موضوع یکی از روش

 2+ قرار دارد. زمانی که مقدار آماره نزدیک به عدد 4اره این آزمون در دامنه صفر و مقدار آم

 گیری کرد که همبستگی پیاپی ناچیز است.توان نتیجهباشد می



 

 

 

 

 www.Cochrana.ir   .میهست یآمار یبا استفاده از انواع نرم افزارها یآمار لیآماده تحل | شرکت آماری کوکرانا

 

شود، مقدار آماره دوربین واتسون مدل برابر مقدار مشاهده می فوقهمانطور که در جدول 

 دهد.پیاپی خبر می باشد که این موضوع از عدم همبستگیمی 360/2

 هاآزمون نرمال بودن باقیمانده

 گردد.آزمون فرض به صورت زیر تعریف می

{
𝑯𝟎 ∶ هاباقیمانده نرمال است   توزیع 

𝑯𝟏 ∶  توزیع  باقیماندهها نرمال نیست
 

 

 چهارم( نرمالیتی باقیمانده های مدل فرضیه فرعی 6-4نمودار )
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 چهارمهای رگرسیون فرضیه فرعی ماندهآزمون نرمال بودن باقی( 21-4)جدول 

 کولموگروف اسمیرنوف

 سطح معنی داری درجه آزادی آماره آزمون

0.067 150 0.200 

 

های مدل باقیماندهفرض نرمال بودن ( پیش200/0داری جدول فوق )با توجه به سطح معنی

 چهارم یفرع یهفرض ییدبر تا یبدست آمده حاک یجنتا یبه طور کل گردد.رگرسیونی تایید می

 شفافیت در بیانهای ارتباطی مجازی سیاستمداران مبتنی بر رسد کنشبه نظر می یعنیباشد. یم

 بر افزایش سطح اعتماد عمومی به حاکمیت تاثیر دارد.

جازی سیاستمداران مبتنی بر های ارتباطی مرسد کنشنظر می بهفرضیه فرعی پنجم : 

 به حاکمیت تاثیر دارد. سطح اعتماد عمومیبر افزایش  پذیری و تعهدمسئولیت

سطح اعتماد کنیم که در آن متغیر وابسته رگرسیونی را آزمون می ،برای انجام آزمون فرضیه

مسئولیت پذیری و بر  یمبتن داراناستمیس یمجاز یارتباط هایکنشو متغیر مستقل  یعموم

 باشد.نتایج به صورت زیر می باشد.می تعهد

  پنجمنیکویی برازش مدل رگرسیونی فرضیه فرعی ( 22-4)جدول 

 سطح معنی داری F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 

 000b. 145.378 73.553 1 73.553 رگرسیون 

   506. 148 74.880 باقی مانده ها

    149 148.433 کل
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شود مدل ( جدول فوق مالحظه می05/0( )کمتر از 000/0داری )با توجه به سطح معنی

 .باشددار میرگرسیون مورد نظر معنی

  پنجمضرایب رگرسیونی فرضیه فرعی ( 22-4)جدول 

 
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

t سطح معنی داری 

B  استانداردانحراف  Beta 

 000. 6.352  178. 1.129 عرض از مبدا 

 000. 12.057 704. 054. 648. مسئولیت پذیری

 704/0برابر  استاندارد شده رگرسیونی با توجه به جدول فوق مالحظه می شود شیب خط

 دارد.داری با صفر ( این ضریب اختالف معنی000/0باشد که با توجه به سطح معنی داری )می

 پنجمضریب تعیین مدل رگرسیونی فرضیه فرعی  (23-4) جدول

 آماره دوربین واتسون ضریب تعیین تعدیل یافته ضریب  تعیین ضریب همبستگی

.704a .496 .492 1.942 

یری کل به ذیرپغیین( است که در واقع درصد تی)ضریب تع Rماره مربع آمقدار ( 4-7)جدول 

مسئولیت بر  یمبتن استمدارانیس یمجاز یارتباط هایکنشمستقل )علت رگرسیون روی متغیر 

 یمبتن استمدارانیس یمجاز یارتباط هایکنشباشد. یعنی می 496/0که برابر  (پذیری و تعهد

سطح اعتماد به درصد از واریانس متغیر وابسته ) 6/49تواند می مسئولیت پذیری و تعهدبر 

 ( را بیان کند.حاکمیت

الزم است به منظور بررسی عدم تورش دار بودن مدل، مفروضات بنیادین رگرسیون حداقل ابتدا 

از جمله مفروضات اصلی رگرسیون حداقل مربعات عدم وجود همبستگی پیاپی )سریالی( میان 

 باشد.ها میجزء اختالل
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شد. باواتسون مدل می -ها، بررسی آماره دوربین به منظور بررسی این موضوع یکی از روش

 2+ قرار دارد. زمانی که مقدار آماره نزدیک به عدد 4مقدار آماره این آزمون در دامنه صفر و 

 گیری کرد که همبستگی پیاپی ناچیز است.توان نتیجهباشد می

شود، مقدار آماره دوربین واتسون مدل برابر مقدار مشاهده می فوقهمانطور که در جدول 

 دهد.عدم همبستگی پیاپی خبر می باشد که این موضوع ازمی 942/1

 هاآزمون نرمال بودن باقیمانده

 گردد.آزمون فرض به صورت زیر تعریف می

 

{
𝑯𝟎 ∶ هاباقیمانده نرمال است   توزیع 

𝑯𝟏 ∶  توزیع  باقیماندهها نرمال نیست
 

 
 پنجم( نرمالیتی باقیمانده های مدل فرضیه فرعی 7-4نمودار )
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 پنجمآزمون نرمال بودن باقی مانده های رگرسیون فرضیه فرعی ( 24-4)جدول 

 کولموگروف اسمیرنوف

 سطح معنی داری درجه آزادی آماره آزمون

.044 150 .200 

 

های مدل باقیماندهفرض نرمال بودن ( پیش200/0با توجه به سطح معنی داری جدول فوق )

یم پنجم یفرع یهفرض ییدبر تا یبدست آمده حاک یجنتا یبه طور کل گردد.رگرسیونی تایید می

مسئولیت پذیری های ارتباطی مجازی سیاستمداران مبتنی بر رسد کنشبه نظر می یعنیباشد. 

 بر افزایش سطح اعتماد عمومی به حاکمیت تاثیر دارد. و تعهد

جازی سیاستمداران مبتنی بر های ارتباطی مرسد کنشبه نظر میفرضیه فرعی ششم : 

 به حاکمیت تاثیر دارد. سطح اعتماد عمومیبر افزایش پاسخگویی 

سطح اعتماد کنیم که در آن متغیر وابسته رگرسیونی را آزمون می ،برای انجام آزمون فرضیه

 باشد.میپاسخگویی بر  یمبتن استمدارانیس یمجاز یارتباط هایکنشو متغیر مستقل  یعموم

 باشد.نتایج به صورت زیر می

  ششمنیکویی برازش مدل رگرسیونی فرضیه فرعی ( 25-4)جدول 

داریسطح معنی  F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات   

 000b. 150.674 74.881 1 74.881 رگرسیون 

   497. 148 73.552 باقی مانده ها

    149 148.433 کل

 

شود مدل ( جدول فوق مالحظه می05/0( )کمتر از 000/0داری )با توجه به سطح معنی

 .باشددار میرگرسیون مورد نظر معنی
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  ششمضرایب رگرسیونی فرضیه فرعی ( 26-4)جدول 

 
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

t سطح معنی داری 

B انحراف استاندارد Beta 

 000. 5.200  187. 971. عرض از مبدا 

 000. 12.275 710. 058. 706. پاسخگویی

 710/0برابر  استاندارد شده رگرسیونی با توجه به جدول فوق مالحظه می شود شیب خط

 داری با صفر دارد.( این ضریب اختالف معنی000/0باشد که با توجه به سطح معنی داری )می

 ششمضریب تعیین مدل رگرسیونی فرضیه فرعی  (27-4) جدول

 آماره دوربین واتسون ضریب تعیین تعدیل یافته ضریب  تعیین ضریب همبستگی

.710a .504 .501 2.252 

یری کل به ذیرپغیین( است که در واقع درصد تی)ضریب تع Rماره مربع آمقدار ( 4-7)جدول 

مسئولیت بر  یمبتن استمدارانیس یمجاز یارتباط هایکنشعلت رگرسیون روی متغیر مستقل )

 یمبتن استمدارانیس یمجاز یارتباط هایکنشباشد. یعنی می 504/0که برابر  (پذیری و تعهد

( را بیان سطح اعتماد به حاکمیتدرصد از واریانس متغیر وابسته ) 4/50تواند می پاسخگوییبر 

 کند.

ابتدا الزم است به منظور بررسی عدم تورش دار بودن مدل، مفروضات بنیادین رگرسیون حداقل 

از جمله مفروضات اصلی رگرسیون حداقل مربعات عدم وجود همبستگی پیاپی )سریالی( میان 

 باشد.ها میاختاللجزء 
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باشد. واتسون مدل می -ها، بررسی آماره دوربین به منظور بررسی این موضوع یکی از روش

 2+ قرار دارد. زمانی که مقدار آماره نزدیک به عدد 4مقدار آماره این آزمون در دامنه صفر و 

 گیری کرد که همبستگی پیاپی ناچیز است.توان نتیجهباشد می

شود، مقدار آماره دوربین واتسون مدل برابر مقدار مشاهده می فوقجدول  همانطور که در

 دهد.باشد که این موضوع از عدم همبستگی پیاپی خبر میمی 252/2

 هاآزمون نرمال بودن باقیمانده

 گردد.آزمون فرض به صورت زیر تعریف می

 

{
𝑯𝟎 ∶ هاباقیمانده نرمال است   توزیع 

𝑯𝟏 ∶  توزیع  باقیماندهها نرمال نیست
 

 
 ششم( نرمالیتی باقیمانده های مدل فرضیه فرعی 8-4نمودار )
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 ششمآزمون نرمال بودن باقی مانده های رگرسیون فرضیه فرعی ( 28-4)جدول 

 کولموگروف اسمیرنوف

 سطح معنی داری درجه آزادی آماره آزمون

.056 150 .200 

 

های مدل فرض نرمال بودن باقیمانده( پیش200/0داری جدول فوق )با توجه به سطح معنی 

یم ششم یفرع یهفرض ییدبر تا یبدست آمده حاک یجنتا یبه طور کل گردد.رگرسیونی تایید می

بر  پاسخگوییهای ارتباطی مجازی سیاستمداران مبتنی بر رسد کنشبه نظر می یعنیباشد. 

 حاکمیت تاثیر دارد.افزایش سطح اعتماد عمومی به 

مداران ایرانی، تفکر دور  های ارتباطی مجازی سیاستبه نظر می رسد کنشفرضیه اصلی : 

شکند و منجر به ارتباط نزدیک تر مردم و مسئوالن  رس بودن مسئوالن از مردم را میاز دست

 ی مردم را نسبت به مسئوالن افزایش می دهد.اعتماد عمومشده و 

و  یاعتماد عمومبرای انجام آزمون فرضیه رگرسیونی را آزمون می کنیم که در آن متغیر وابسته 

، طرفیبی) مبتنی بر مدارانهای ارتباطی سیاستکنشهای خرده مقیاسهای مستقل متغیر

 باشد.می (پاسخگوییو  صراحت بیان، صداقت، شفافیت در بیان، مسئولیت پذیری و تعهد

 باشد.صورت زیر مینتایج به 

  اصلینیکویی برازش مدل رگرسیونی فرضیه ( 29-4)جدول 

 سطح معنی داری F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 

 000b. 41.096 15.658 6 93.948 رگرسیون 

   381. 143 54.485 باقی مانده ها

    149 148.433 کل
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شود مدل ( جدول فوق مالحظه می05/0( )کمتر از 0.000داری )با توجه به سطح معنی

 .باشددار میرگرسیون مورد نظر معنی

  اصلیضرایب رگرسیونی فرضیه ( 30-4)جدول 

 
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

t سطح معنی داری VIF 
 

B انحراف استاندارد Beta  

   025. 2.264  184. 416. عرض از مبدا 

  1.02621 019. 2.086 115. 103. 112. بی طرفی

  1.03514 031. 2.244 185. 112. 139. صراحت 

  1.15730 043. 1.974 152. 084. 157. صداقت 

  1.87431 037. 2.107 175. 077. 163. شفافیت در بیان 

  1.65210 001. 3.519 276. 072. 254. پذیری مسئولیت 

  1.02584 022. 2.464 200. 138. 064. پاسخگویی 

های ارتباطی کنش استاندارد شده رگرسیونی با توجه به جدول فوق مالحظه می شود شیب خط

 مداران مبتنی بر های ارتباطی سیاستکنش، 115/0برابر بی طرفی  مداران مبتنی بر سیاست

 کنش، 152/0برابر  صداقت مداران مبتنی بر های ارتباطی سیاستکنش ،185/0برابر  صراحت

 های ارتباطی سیاستکنش، 175/0برابر  شفافیت در بیان مداران مبتنی بر های ارتباطی سیاست

 مداران مبتنی بر های ارتباطی سیاستکنشو  276/0برابر  مسئولیت پذیری مداران مبتنی بر

اختالف معنی  یبااین ضر ،باشد که با توجه به سطح معنی داری می 200/0برابر  پاسخگویی

 ند.داری با صفر دار
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 اصلیضریب تعیین مدل رگرسیونی فرضیه ( 31-4)جدول 

 آماره دوربین واتسون ضریب تعیین تعدیل یافته ضریب  تعیین ضریب همبستگی

.796a .633 .618 2.184 

 

یری کل به ذیرپغی)ضریب تعین( است که در واقع درصد ت Rاماره مربع مقدار  4-7جدول 

طرفی، صراحت بیان، صداقت، شفافیت در بیان، بیمستقل ) هایعلت رگرسیون روی متغیر

های کنشهای مستقل باشد. یعنی متغیرمی 618/0برابر  (مسئولیت پذیری و تعهد و پاسخگویی

اعتماد عمومی به واریانس متغیر وابسته )درصد از  8/61تواند می مداران ارتباطی سیاست

ابتدا الزم است به منظور بررسی عدم تورش دار بودن مدل، مفروضات  ( را بیان کند.حکومت

بنیادین رگرسیون حداقل از جمله مفروضات اصلی رگرسیون حداقل مربعات عدم وجود 

 ها می باشد. همبستگی پیاپی )سریالی( میان جزء اختالل

واتسون مدل می باشد.  -بررسی این موضوع یکی از روش ها، بررسی آماره دوربین به منظور 

 2+ قرار دارد. زمانی که مقدار آماره نزدیک به عدد 4مقدار آماره این آزمون در دامنه صفر و 

 باشد می توان نتیجه گیری کرد که همبستگی پیاپی ناچیز است.

مشاهده می شود، مقدار آماره دوربین واتسون مدل برابر مقدار  فوقهمانطور که در جدول 

 دهد.می باشد که این موضوع از عدم همبستگی پیاپی خبر می 184/2
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 آزمون نرمال بودن باقیمانده ها
 گردد.آزمون فرض به صورت زیر تعریف می

{
𝑯𝟎 ∶ هاباقیمانده نرمال است   توزیع 

𝑯𝟏 ∶  توزیع  باقیماندهها نرمال نیست
 

 
 اصلی( نرمالیتی باقیمانده های مدل فرضیه 9-4نمودار )

 

 اصلیآزمون نرمال بودن باقی مانده های رگرسیون فرضیه ( 32-4)جدول 

 کولموگروف اسمیرنوف

 سطح معنی داری درجه آزادی آماره آزمون

.045 100 .200 

 

های مدل فرض نرمال بودن باقیمانده( پیش200/0فوق )با توجه به سطح معنی داری جدول 

 گردد.رگرسیونی تایید می
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به نظر می رسد کنش یعنیباشد. یم اصلی یهفرض ییدبر تا یبدست آمده حاک یجنتا یبه طور کل

مداران ایرانی، تفکر دور از دسترس بودن مسئوالن از مردم را  های ارتباطی مجازی سیاست

ی مردم را نسبت به اعتماد عمومشکند و منجر به ارتباط نزدیک تر مردم و مسئوالن شده و  می

 مسئوالن افزایش می دهد.

 بینی متغیر اعتماد عمومیرگرسیون گام به گام برای پیش

پژوهشنتایج رگرسیون گام به گام  (33-4) جدول  

استاندارد برآوردخطای  ضریب تعیین تعدیلی ضریب تعیین همبستگی مدل  F Sig 

 000. 150.674 7050. 501. 504. آ710. 1

 000. 104.892 6450. 582. 588. ب767. 2

 000. 77.246 6269. 606. 613. ج783. 3

 000. 60.962 6178. 615. 627. د792. 4

 000. 60.189 6013. 617. 627. ه794. 5

 000. 59.320 5891. 618. 633. ز796. 6

پیش بینی کننده : مقدار عرض از مبدا و پاسخگوییآ.   

 پیش بینی کننده : مقدار عرض از مبدا، پاسخگویی و مسئولیت پذیریب. 

 پیش بینی کننده : مقدار عرض از مبدا، پاسخگویی، مسئولیت پذیری و شفافیتج. 

 و صداقت شفافیتپیش بینی کننده : مقدار عرض از مبدا، پاسخگویی، مسئولیت پذیری، د. 

 صراحتصداقت و ، پیش بینی کننده : مقدار عرض از مبدا، پاسخگویی، مسئولیت پذیری، شفافیته. 

 صراحت و بی طرفی ،صداقت، پیش بینی کننده : مقدار عرض از مبدا، پاسخگویی، مسئولیت پذیری، شفافیت. ز

دهد. همانطوری نتایج برازش رگرسیون گام به گام متغیرهای مستقل بر روی متغیر اعتماد عمومی را نشان می جدول فوق

شود و بیشترین تاثیر را بر اعتماد عمومی دارد متغیر پاسخگویی است. شود اولین متغیری که وارد مدل میکه مالحظه می

م دوتایی های موجود بیشترین تاثیر را بر اعتماد عمومی دارند. در میان تمادر مرحله دوم مسئولیت پذیری و پاسخگویی 

 به مدل اضافه شده اند. 6و  5شود دو متغیر صراحت و بی طرفی در مراحل همانطور که مالحظه می
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ضرایب رگرسیونی رگرسیون گام به گام پژوهش (34-4) جدول  

 مدل
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

t  داریسطح معنی  

B انحراف استاندارد Beta 

1 

 عرض از مبدا
.971 .187  5.200 .000 

 پاسخگویی
.706 .058 .710 12.275 .000 

2 

 عرض از مبدا
.678 .179  3.787 .000 

 پاسخگویی
.424 .074 .426 5.743 .000 

 مسئولیت
.373 .068 .405 5.458 .000 

3 

 عرض از مبدا
.566 .178  3.179 .002 

 پاسخگویی
.300 .082 .301 3.648 .000 

 مسئولیت
.302 .070 .328 4.300 .000 

 شفافیت
.229 .074 .246 3.104 .002 

4 

 عرض از مبدا
.460 .181  2.539 .012 

 پاسخگویی
.224 .087 .225 2.560 .011 

 مسئولیت
.266 .071 .289 3.757 .000 

 شفافیت
.194 .074 .208 2.602 .010 

 صداقت
.186 .081 .181 2.301 .023 

5 

 عرض از مبدا
.340 .181  2.539 .012 

 پاسخگویی
.220 .087 .221 2.532 .011 

 مسئولیت
.260 .070 .272 3.712 .000 

 شفافیت
.191 .069 .196 2.589 .010 

 صداقت
.182 .075 .175 2.290 .023 

 صراحت
.179 .072 .117 2.290 .023 

6 

 025. 2.264  184. 416. عرض از مبدا

 022. 2.464 200. 138. 064. پاسخگویی

 001. 3.519 276. 072. 254. مسئولیت

 037. 2.107 175. 077. 163. شفافیت

 043. 1.974 152. 084. 157. صداقت

 031. 2.244 185. 112. 139. صراحت

 019. 2.086 115. 103. 112. بی طرفی
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 هاخالصه نتایج آزمون فرضیه( 33-4)جدول 

 فرضیه های تحقیق نتیجه

 تایید
های ارتباطی مجازی سیاستمداران مبتنی بر رسد کنشبه نظر میاول :  فرضیه فرعی

 طرفی بر افزایش سطح اعتماد عمومی به حاکمیت تاثیر دارد.بی

 تایید
های ارتباطی مجازی سیاستمداران مبتنی بر رسد کنشبه نظر میفرضیه فرعی دوم : 

 صراحت بر افزایش سطح اعتماد عمومی به حاکمیت تاثیر دارد.

 تایید
های ارتباطی مجازی سیاستمداران مبتنی بر رسد کنشبه نظر میفرضبه فرعی سوم : 

 یر دارد.صداقت بر افزایش سطح اعتماد عمومی به حاکمیت تاث

 تایید
های ارتباطی مجازی سیاستمداران مبتنی بر رسد کنشفرضیه فرعی چهارم : به نظر می

 شفافیت در بیان بر افزایش سطح اعتماد عمومی به حاکمیت تاثیر دارد.

 تایید
های ارتباطی مجازی سیاستمداران مبتنی بر رسد کنشفرضیه فرعی پنجم : به نظر می

 تعهد بر افزایش سطح اعتماد عمومی به حاکمیت تاثیر دارد.پذیری و مسئولیت

 تایید
های ارتباطی مجازی سیاستمداران مبتنی بر رسد کنشفرضیه فرعی ششم : به نظر می

 بر افزایش سطح اعتماد عمومی به حاکمیت تاثیر دارد.پاسخگویی 

 تایید

مداران ایرانی، تفکر  سیاستهای ارتباطی مجازی به نظر می رسد کنش:  فرضیه اصلی

شکند و منجر به ارتباط نزدیک تر مردم و  دور از دسترس بودن مسئوالن از مردم را می

 ی مردم را نسبت به مسئوالن افزایش می دهد.اعتماد عموممسئوالن شده و 

 

 

 


