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 چکیده

های اجتماعی و اقتصادی جامعه و  با توجه به اهمیت گسترش استفاده از فناوری اطالعات در زمینه

ستای پیشرفت و توسعه، داشتن تحلیل درست و دقیق از چگونگی استفاده افراد گیری از آن در را بهره

ار بر آن ضروری است. در همین راستا در  جامعه از فناوری اطالعات و ارتباطات و متغیرهای تأثیرگذ

ات ی خانوارها و افراد از فناوری اطالع شود تا با استفاده از نتایج آمارگیری استفاده این مقاله تالش می

بندی رگرسیونی، به بررسی متغیرهای  های مدل ( و روش1۳9۶و ارتباطات مرکز آمار ایران )سال 

تأثیرگذار در استفاده از خریدهای اینترنتی، پرداخته شود. در این مطالعه خریدهای اینترنتی به 

اری شده( شود. خریدهای اینترنتی )تعداد کاالهای خرید کاال بیان می  𝑚کاال از  𝑦خرید صورت 

شود که این به  شامل خرید در حیطه ملزومات زندگی، سرگرمی و خدمات آموزشی و فرهنگی می

تأثیرگذاری عواملی مانند شهری یا روستایی بودن، شود و  عنوان متغیر پاسخ در نظر گرفته می

تن شود. البته شایان گف جنسیت، سن، وضع سواد و مدرک تحصیلی و وضع فعالیت بر آن بررسی می

های مورد استفاده و نبود فرض استقالل مشاهدات از  مراتبی داده با توجه به ساختار سلسلهاست که 

سازی  این مقاله با اجرای شبیهای استفاده شده است. در  مدل رگرسیون چندسطحی با پاسخ دوجمله

أیید شد و با مراتبی ت های سلسله ای برای داده مناسب بودن مدل رگرسیون دوسطحی با پاسخ دوجمله

ها و مقایسه با رگرسیون معمولی با  ای روی داده اجرای مدل رگرسیون دوسطحی با پاسخ دوجمله

 ای بهتر عمل کرد.  مدل رگرسیون دوسطحی با پاسخ دو جمله AICای با توجه به مقدار  پاسخ دوجمله

 و ارتباطات.مراتبی، فناوری اطالعات  ، ساختار سلسلهرگرسیون چندسطحی :های كلیدی واژه
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 مقدمه 

یافتگی  های مهم توسعه های اخیر فناوری اطالعات و ارتباطات که یکی از شاخص در سال

ها و امور بشر به همراه داشته  ی زمینه ای را در همه رود، تحوالت گسترده کشورها به شمار می

ای و  های شبکه گیری و انتشار اینترنت، منجر به تولد ساختار جدید رسانه است. فرآیند شکل

شمولی زبان دیجیتال و منطق کامالً  دهی به فرهنگ کاربران این شبکه شد. جهان شکل

های تکنولوژیک ارتباط افقی و جهانی را فراهم کرد و  ای سیستم ارتباطی اینترنت، زمینه شبکه

در  های تعاملی ارتباطات، تحوّلی عظیم به دورۀ مخاطبان توده، پایان داد و با ایجاد شبکه

جریان » ارتباطات به  1«جریان یک سویه» یا از « دیالوگ»به « مونولوگ»پارادایم ارتباطات از 

در سال  5«فرانسوا سابا»پدید آورد.  4«مخاطب فعال»به  ۳«مخاطب منفعل»و یا  2«دو سویه

 بینی کرد که: چنین پیش 1985

خاطبان پراکنده و متمایزی ، م]و پیشاپیش همۀ آنها، اینترنت[های دیجیتالی جدید  رسانه»
دستی  زمانی و یک کنند که با وجود این که از نظر تعداد پُرشمارند، از نظر هم را تعیین می

های نوین،  آیند. رسانه کنند، دیگر به عنوان مخاطبان انبوه به شمار نمی هایی که دریافت می پیام
های محدودی را برای انبوهی از  مهای همگانی نیستند که پیا دیگر به مفهوم سنتی کلمه، رسانه

ها و منابع، مخاطبان، قدرت انتخاب بیشتری  مخاطبان متجانس پخش کنند. به دلیل تعدد پیام
های خود را انتخاب کنند و این امر،  اند. مخاطبان مورد نظر دوست دارند پیام پیدا کرده

« دهد و گیرنده را افزایش میسازد و رابطۀ فردی میان فرستنده  تر می بندی آنان را عمیق دسته
 (.«۳95: 1، ج 1۳85)کاستلز، 

های منحصر به فردی را در  نظران حوزۀ ارتباطات جمعی، ویژگی به طور کلی، صاحب

توان به مواردی  اند که از جملۀ آنها می تر برای اینترنت مطرح کرده های قدیمی مقایسه با رسانه

پذیری  گی، ظرفیت نامحدود، انعطاف مکان شد و بیزمان  گی، بی چون: تعاملی بودن یا دوسویه

 سازی اشاره نمود.   شخصی  زیاد، امکان

( کاربران اینترنت، 2020سپتامبر  ۳0، در حال حاضر )۶بر اساس آخرین آمار منتشر شده

اند  میلیارد نفری جهان را به خود اختصاص داده 7/7میلیارد نفر از جمعیت  5آماری نزدیک به 
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درصد در قارۀ  ۳/1۶درصد در اروپا، 8/14درصد در آسیا و اقیانوسیه،  1/5۶آمار، که از این 

 کنند.  درصد در افریقا زندگی می 8/12امریکا و 

میلیون نفر کاربر  ۶7در حال حاضر ایران با دارا بودن  1های رسمی، بنابر جدیدترین گزارش

اورمیانه به خود اختصاص داده است که اینترنت، رتبۀ نخست را در استفاده از اینترنت در منطقۀ خ

درصد کل کاربران اینترنت در سطح  ۳/1درصد کاربران منطقۀ خاورمیانه و  9/۳۶این رقم معادل 

هزار  250تنها  2000باشد. این در حالی است که تعداد کاربران اینترنت در ایران در سال  دنیا می

شود، ظرفیت و توانایی آن را به  ترنت دیده مینفر بوده است. رشد چشمگیری که در استفاده از این

 دهد. عنوان یک عنصر اساسی در امر ارتباطات و مبادلۀ اطالعات در عصر حاضر نشان می

با توجه به اهمیت تاثیر اینترنت بر امور اجتماعی و فرهنگی و همچنین بر رفتار افراد و 

ی  استفاده» ت طرح آمارگیری خانوارها، در این مقاله تالش شده است تا بر اساس اطالعا

استان  ۳1برای  1۳9۶خانوارها و افراد از فناوری اطالعات و ارتباطات مرکز آمار ایران در سال 

های اجتماعی و فرهنگی  به بررسی عوامل تاثیرگذار بر استفاده از اینترنت در زمینه «کشور

موزشی فرهنگی پرداخته مانند خرید لوازم سرگرمی، خرید ملزومات زندگی و خرید خدمات آ

ی خانوارها و افراد از  استفاده»  آمارگیریهای به کارگرفته شده از طرح  از آنجایی که داده شود.

دارای  «استان کشور ۳1برای  1۳9۶فناوری اطالعات و ارتباطات مرکز آمار ایران در سال 

نظرگرفتن دو فرض مراتبی هستند، به کار بردن رگرسیون معمولی به دلیل در ساختار سلسله

و نادیده  )391Wong and Mason :1985 ,( استقالل مشاهدات و ناهمبستگی خطای مدل

 )and Hox Maas ,شود، مناسب نیست ی سطوح مختلف ایجاد می گرفتن تغییراتی که به واسطه

. معموال در بررسی نحوه استفاده افراد از فناوری اطالعات، مطالعات مختلف نشان (2 :2004

های مختلف جمعیتی یا نواحی مختلف یک کشور  دهند که نحوه استفاده از این ابزار در گروه می

یکسان نیست. در طرح آمارگیری مرکز آمار نیز میزان استفاده خانوارها از فناوری اطالعات و 

ها  های مختلف کشور متفاوت است. بنابراین با در نظر گرفتن این تفاوت ارتباطات در استان

ها را سلسله مراتبی در نظر گرفته و از مدل رگرسیون چندسطحی برای برازش  داده است که

باشد. بنابراین ابتدا  شود. در این مقاله سطح اول افراد و سطح دوم استان می ها استفاده می داده

شود و سپس مدل برازنده  ای مطرح می مقدمات الزم و رگرسیون دوسطحی با پاسخ دوجمله

 شود.  های واقعی برازش داده می سازی شده و داده بیههای ش روی داده

                                                           
1
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شهری یا روستایی بودن، »به طورکلی هدف این مقاله بررسی میزان تاثیرگذاری متغیرهای 

بر تعداد خرید اینترنتی در « افراد وضع فعالیتو  وضع سواد و مدرک تحصیلیجنسیت، سن، 

کاال از  𝑦خرید ل که متغیر پاسخ بیانگر های مختلف اشاره شده در فوق است. به این دلی حیطه

همچنین در این مقاله چگونگی ای استفاده شده است.  کاال است از رگرسیون دو جمله 𝑚بین 

های اشاره شده در  و جنسیت، افراد در خرید اینترنتی در حیطه  گروه سنی و تحصیالت، شغل

ها استفاده  برای انجام تحلیل ۳.5.0خه نس Rافزار  شود. در این مقاله از نرم فوق نیز، بررسی می

 شده است.

 پیشینه تحقیق 

کارگیری آن جهت انجام خریدهای غیر حضوری در  های استفاده از اینترنت به یکی از جنبه

های مختلف است. از آنجا که خرید اینترنتی در ایران موضوعی نوپاست و حجم زیادی از  حیطه

ای  پذیرد، کشور ما نیز در آینده ت الکترونیکی انجام میخرید و فروش در سراسر دنیا، به صور

نزدیک ناگزیر از پذیرش و بکارگیری آن خواهد بود. بنابراین شناسایی عوامل مؤثر بر این پدیده 

تواند به پذیرش بیشتر آن توسط مشتریان کمک نموده و بستر مناسبی برای حرکت به سوی  می

( عوامل مؤثر بر رفتار 4۳: 1۳9۳رندی و همکاران ) (.7: 1۳90آن فراهم آورد )الفت و همکاران، 

عامل  12خرید مشتریان اینترنتی در ایران را با توجه به مدل پذیرش فناوری بررسی کردند، آنها 

از همین روی، مرکز آمار ایران در تاثیرگذار بر رفتار خرید مشتریان اینترنتی را شناسایی کردند. 

تر به  تر و جامع به صورت تخصصی 1۳9۶و  1۳94های  س در سالو سپ 1۳89و  1۳87های  سال

های مختلف فناوری اطالعات و ارتباطات در قالب آمارگیری  آوری اطالعات در زمینه جمع

پرداخته است. در این آمارگیری، « از فناوری اطالعات و ارتباطات ی خانوارها و افراد استفاده»

اند و تنها به تحلیل نمودار و جداول  ای گردآوری شده مونههای الزم در چارچوب آمارگیری ن داده

ها صورت نگرفته است.  ها و ارتباط میان آن توصیفی بسنده شده است و تحلیل خاصی روی داده

 :Salman and Hasim (2011گردد.  قدمت نفوذ اینترنت در زندگی بشر به کمتر از سه دهه برمی

های مختلف را بررسی کرند. در  ری در صنایع و سازمانمدل نفوذ فناو،  Rogers (1995)و  (2

با پیروی از مطالعه راجرز الگوی نفوذ اینترنت را  ،McCoy and Mbarika (2005: 2)همین راستا 

 et Lawsonدر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. همچنین 

. (2002: 2)al   تأثیر نفوذ اینترنت را بر سود اقتصادی با تأکید بر تجارت الکترونیک در بلند مدت

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4011669/#R24
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4011669/#R24
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ی فرهنگی و  ( به بررسی تاثیر اینترنت بر سرمایه5۶: 1۳97بررسی کردند. بابایی فرد و حیدریان )

های  ن در فضای مجازی پرداختند. آنها با استفاده از تحلیلی فرهنگی آنالی گیری سرمایه شکل

های  استفاده از سایت»، «گیری از اینترنت مهارت در بهره»رگرسیونی نشان دادند که متغیرهای 

بر « های هنری اینترنت استفاده از سایت»و « خرید اینترنتی کاالهای فرهنگی»، «علمی اینترنت

گیری  تقیم دارند. نتایج آنها نشان داد که بین ابعاد گوناگون بهرهرا تاثیر مس« ی فرهنگی سرمایه»

، «گیری از اینترنت مهارت در بهره»، «مدت و میزان استفاده از اینترنت»از اینترنت، یعنی 

خرید اینترنتی »، «های هنری اینترنت استفاده از سایت»، «های علمی اینترنت استفاده از سایت»

ی  رابطه« ی فرهنگی سرمایه»با « های اجتماعی مجازی فاده از شبکهاست»و « کاالهای فرهنگی

( به بررسی رابطه میزان و نحوه 17: 1۳88زاده و عنبرین ) مهدی .معنادار و مستقیم وجود دارد

استفاده از اینترنت و هویت فرهنگی جوانان پرداختند. مطالعه آنها نشان داد که اوال بین هویت 

کاربران اینترنت تفاوت وجود دارد، ثانیا این میزان و نحوه استفاده از فرهنگی کاربران و غیر 

یعنی به هر میزان که استفاده از سایتها و  .اینترنت با هویت فرهنگی کاربران در رابطه است

گردد. همچنین خانیکی و عابدی  شود، هویت فرهنگی تضعیف می مطالب غیر بومی بیشتر می

ا بر نگرش فرهنگی روحانیون بررسی کردند. آنها با استفاده از ( تاثیر اینترنت ر۳۶: 1۳9۳)

روشهای آماری نشان دادند بین استفاده از اینترنت )در دو بُعد میزان استفاده و نوع محتوای مورد 

داری وجود دارد؛ بدین ترتیب که نگرش فرهنگی  استفاده( با نگرش فرهنگی روحانیون ارتباط معنا

کنند، بیشتر به سمت نوگرایی تمایل دارد  ن زیادتری از اینترنت استفاده میروحانیونی که به میزا

باشد، نگرش فرهنگی آنها بیشتر به سمت  و بر عکس هر چه میزان استفاده از اینترنت کم 

 کند.  گرایی میل می سنت

 شناسی روش

 بذر اسذادا ه از اینارنذر  ر تدذدا   ریذد لذواز   ر        عوامل تأثیرگذاار  سازی مدل

 فرهنگی های مخالف سرگرمی، ملزومات زندگی و  دمات آموزشی هحیط

تواندد   های مختلف می بررسی عوامل تأثیرگذار بر استفاده از اینترنت جهت انجام خرید در حیطه

یک معیار سنجش برای بررسی پیشرفت یک کشور در زمینه فناوری اطالعدات محسدوب شدود.    

هدای مختلدف    بدر خریدد اینترنتدی افدراد در حیطده     در همین راستا به بررسی عوامل تأثیرگدذار  

یافته از آن جهت که متغیر پاسدخ مدورد    شود. در این بخش ابتدا مدل خطی تعمیم پرداخته می
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شود. همچنین مدل رگرسدیونی   ای و از خانواده نمایی است مطرح می مطالعه به صورت دوجمله

شود، سپس مدل رگرسیون دو سدطحی   های مورد مطالعه بیان می ای برای داده با پاسخ دوجمله

های مدورد نظدر    ای )برای مثال تعداد خرید لوازم سرگرمی( از آن جهت که داده با پاسخ دوجمله

 شود. دارای ساختار سلسله مراتبی هستند مطرح می

برای  رگرسیون خطیتعمیم  1یافته مدل خطی تعمیم یافته: مدل خطی تعمیم-الف 

های خطی  مدل .رود گیرد، به کار می هایی که فرض توزیعی آن در خانواده نمایی قرار می داده

 شوند: ی زیر مشخص می ی سه مؤلفه یافته به وسیله تعمیم

کند. این  لفه تصادفی، توزیع احتمالی متغیر پاسخ را مشخص میمؤ ی تصادفی: مؤلفه -1

,···,𝑦1  مؤلفه شامل مشاهدات مستقل  𝑦𝑛تصادفیاز متغیرY  2یک خانواده نمایی توزیعی از با 

 زیر است: از خانواده است. هر یک از این مشاهدات، دارای تابع چگالی

𝑓𝑌(𝑦|𝜃) = 𝑏(𝑦𝑖) 𝑎(𝜃𝑖) exp (𝑄(𝜃𝑖) 𝑇(𝑦𝑖)) 
𝑦𝑖تابعی از   𝑏(𝑦𝑖)و 𝜃𝑖تابعی از پارامتر  𝑎(𝜃𝑖)پارامتر طبیعی، 𝑄(𝜃𝑖) که  است.   

ای و نرمال که بسیار مورد استفاده  های برنولی، پواسون، چندجمله به عنوان مثال، توزیع

)and Leinhardt Holland :1981 ,ده هستند. هایی از اعضای این خانوا گیرند، مثال قرار می

373). 

است که ترکیب خطی از  η ی سیستماتیک شامل یک بردار مؤلفه ی سیستماتیک: مؤلفه -2

 ی متغیرهای پیشگو است، یعنی مجموعه
η = 𝑋 ′

β = β0 + β1𝑋1 + ··· + β𝑝𝑋𝑝 

𝑋 که در آن  = (𝑋1, … , 𝑋𝑃) یک برداری از 𝑝 متغیرهای کمکی وβ   بردار پارامترهای مدل

 نیز یک برآوردگر خطی است که پیشگوی خطی نامیده می شود.  ηاست.

′ η = 𝑋ی سیستماتیک ) ارتباط بین مؤلفه تابع ربط: -۳
βهای  ( و مقادیر مورد انتظار مؤلفه

ین پاسخ را به پذیر و یکنوا که میانگ کند. تابع ربط، تابعی است مشتق تصادفی را توصیف می

 دهد. ی سیستماتیک پیوند می مؤلفه

𝜇𝑖 فرض کنید = 𝐸(𝑦𝑖)  آنگاه رابطهη𝑖 = 𝑔(𝜇𝑖) برقرار است که در آنg   یک تابع مشتق

 پذیر یکنوا است. در نتیجه داریم: 

                                                           
1
 Generalized Linear Model 

2
 Exponential Family 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%AE%D8%B7%DB%8C
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𝑔(𝜇𝑖) =  X𝑖  ′β = ∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑝

𝑗=1
β𝑗 .             i = 1, … , 𝑛 

𝑔(𝜇𝑖)مثال، اگربه عنوان  =  𝜇𝑖 𝜇𝑖 گاه رابطه آن   = ∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑝

𝑗=1
β𝑗  برقرار است که به آن تابع

𝑔(𝜇𝑖)گویند. در حالت کلی اگر ربط همانی می = 𝑄(𝜃𝑖) دهد: گاه حالت زیر رخ می ، آن 

𝑄(𝜃𝑖) =∑𝑥𝑖𝑗

𝑝

𝑗=1

β𝑗 

 .گویند ونی میبطکانرتابع ، بطرینتابع به ا

، حالت ای دوجملههای رگرسیونی با پاسخ  مدلای:  مدل رگرسیون با پاسخ دوجمله -ب 

لگ و -یافته هستند که شامل رگرسیون لوژستیک، پروبیت، لگ های خطی تعمیم خاص مدل

ها در  تعداد موفقیتدر مسائلی که متغیر پاسخ . )3Wacholder :1986 ,(لگ مکمل است -لگ

رگرسیون با پاسخ باشد  πآزمایش مستقل دودویی با احتمال موفقیت  𝑚 املای ش دنباله

ای  گیرد. برای بیان ساختار مدل رگرسیون با پاسخ دوجمله ای مورد استفاده قرار می دوجمله

 قالب خانواده نمایی به صورت زیر مطرح شود: در 𝑦𝑖الزم است تابع چگالی احتمال 

𝑓𝑌𝑖(𝑦𝑖|π𝑖) = (
𝑚
𝑦𝑖
) exp(𝑦𝑖 log(

π𝑖

1 − π𝑖
) +𝑚 log (1 − π𝑖)),             (1) 

 𝑖 = 1, … , 𝑛 

𝑓𝑌𝑖(𝑦𝑖|π𝑖) ( عضو خانو1در رابطه )است، نمایی طبیعی ی  اده𝑛  تعداد مشاهدات مورد

طبیعی توزیع متر راپان هما، بطرتابع لین مدام است. درا𝑖احتمال موفقیت فرد  π𝑖مطالعه و 

 :دشو یرتعریف میرت زبه صوام 𝑖برای فرد ست که ا π𝑖یعنی لوجیت 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(π𝑖) = log(
π𝑖

1 − π𝑖
) = β0 +∑𝑥𝑖𝑗

𝑝

𝑘=1

β𝑘                 (2) 

 یا به عبارتی

π𝑖 =

exp (β0 + ∑ β𝑘
𝑝

𝑘=1
X𝑖𝑘)

1 + exp (β0 + ∑ β𝑘
𝑝

𝑘=1
X𝑖𝑘)

                      (۳) 

تعداد ضرایب رگرسیونی متغیرهای کمکی 𝑝 ضریب رگرسیونی و  β𝑘(، ۳( و )2در رابطه )

𝑝است و با در نظر گرفتن عرض از مبدأ در مجموع  +  ینا در نچوضریب رگرسیونی داریم.  1
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 ایبر انودنمیت ینابنابر ،هستندط تباار در پاسخ متغیر با غیر خطی رتصو به یباضر لمد

1هاهماند های دوم توان کمترین هنندزتخمین مانند خطی یهاهنندزتخمین از آن آوردبر
ده تفادسا 

2ییستنمادر ماکسیمم روش از لیلد همین هدبد. ردک
 دهستفاا لین مدای براورد پارامترهای ابر 

 متغیر عقوو لحتماا ایبر هشدآوردبر ارمقد که ستا ینا لوجیت لمد صلیا تدمزید. ودیشدم

 [ خواهد بود.1,0زه]بادرماً الزا لددن مدیدرا پاسخ

سرگرمی، )تعداد خرید در لوازم  Yهای تحت بررسی دارای متغیر پاسخ  دادهاز آنجایی که 

( از توزیع فرهنگی تعداد خرید در لوازم ملزومات زندگی و یا تعداد خرید در خدمات آموزشی

 et al Wackerly(3 :2014) .ای به  تر در رابطه با توزیع دوجمله )برای اطالعات بیش ۳ای لهجم دو

و متغیرهای است  π)دودویی( با احتمال موفقیت  4آزمایش مستقل برنولی𝑚 با مراجعه شود( 

( و روستایی Urban)دارای دو رده شهری بودن ) (Living)یا روستایی بودن شهری کمکی 

( است که روستایی بودن به عنوان مبنا در نظر گرفته شده است(، جنسیت Ruralبودن )

(Gender) ( دارای دو رده مرد(Male( و زن )Female است که زن به عنوان مبنا در نظر )

رده  ۳)دارای  (Education)د و مدرک تحصیلی ، وضع سوا(Age)گرفته شده است( ، سن 

( Bachelor_Higher( و تحصیالت دانشگاهی )Under_Diploma(، زیر دیپلم )Diplomaدیپلم )

شاغل رده  ۶)دارای  (Job)شود( و وضع فعالیت  است که دیپلم به عنوان مبنا در نظرگرفته می

(Employed( بیکار ،)Unemployed( محصل ،)Student،) ای درآمد بدون کار دار

(Pensionaryخانه ،) ( دارHousewife( و سایر )Inactive)  است که سایر به عنوان مبنا در نظر

ضریب رگرسیونی داریم که  11شود(، با این تفاسیر با در نظر گرفتن عرض از مبدأ  گرفته می

های  برای داده ای یافته یا مدل رگرسیون با پاسخ دوجمله . مدل خطی تعمیمباید برآورد شود

 شود: ام به صورت زیر تعریف میiمورد مطالعه برای فرد 
𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 (π𝑖) = β0 + β1Living𝑖1 + β2Gender𝑖1 + β۳Age𝑖 + β4Education𝑖1 + β5Education𝑖2

+ β6Job𝑖1 + β7Job𝑖2 + β8Job𝑖۳ + β9Job𝑖4 + β10Job𝑖5               (4) 

Living(، 4در رابطه )
𝑖1  و بیانگر روستایی بودنGender

𝑖1  و بیانگر زن بودنAge𝑖  بیانگر

Educationام است. iسن فرد 
𝑖1 و  بیانگر دارا بودن مدرک زیر دیپلمEducation

𝑖2  بیانگر دارا

                                                           
1
 Least Residual Squares  

2
 Maximum Likelihood Method 

3
 Binomial Distribution 

4
 Bernoulli 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4011669/#R24
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Job ت.ام اسiفرد ، بودن مدرک تحصیلی تحصیالت دانشگاهی
𝑖1  ،بیانگر شاغل بودنJob

𝑖2 

Jobبیانگر بیکار بودن، 
𝑖۳  ،بیانگر محصل بودنJob

𝑖4  ،بیانگر دارای درآمد بدون کار بودنJob
𝑖5 

 است. امiدار بودن فرد  بیانگر خانه

با تابع  ای آورد ضرایب در مدل رگرسیونی زمانی که پاسخ به صورت دوجملهحال برای بر

سازی منفی لگاریتم  سازی لگاریتم درستنمایی یا کمینه ط لوجیت باشد از طریق بیشینهرب

 تابع درستنمایی در این حالت به صورت زیر است:شود.  درستنمایی حاصل می

𝐿(𝛃. Y) =∏𝑓(𝑦𝑖) =

𝑛

𝑖=1

∏(
𝑚
𝑦𝑖
) π𝑖

𝑦𝑖 (1 − π𝑖)
𝑚−𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

      

 م درستنمایی به صورت زیر است:حاصل لگاریت

𝑙(𝛃, Y) =∑(𝑦𝑖 logπ𝑖 + (𝑚 − 𝑦𝑖) log (1 − π𝑖) + 𝑙𝑜𝑔 (
𝑚
𝑦𝑖
))     (5)

𝑛

𝑖=1

 

 شود: به صورت زیر برآورد می 𝛃( بردار 5( در رابطه )۳حال با جایگذاری رابطه )

�̂� = 𝐴𝑟𝑔min
𝛃∈𝑅

𝑝+1 {−∑ (𝑦𝑖 logπ𝑖 + (𝑚 − 𝑦𝑖) log (1 − π𝑖) + 𝑙𝑜𝑔 (
𝑚
𝑦𝑖
))𝑛

𝑖=1
}.   

(۶) 

 1در یدک مددل رگرسدیون دو سدطحی    ای:  مدل رگرسیون دو سطحی با پاسخ دوجملده  -ج

گروه است. این مدل دوسدطحی   𝑗فرد و سطح دو آن شامل  𝑖شود سطح یک آن شامل فرض می

سرگرمی، ملزومدات زنددگی و یدا    های مختلف  در حیطه)تعداد خرید اینترنتی  Yبا متغیر پاسخ 

آزمایش مستقل دودویی با احتمدال  𝑚 با  ای جمله ( که دارای توزیع دوفرهنگی  خدمات آموزشی

 ای مدل رگرسیون با پاسدخ دوجملده  و متغیرهای کمکی همانطور که در بخش است  πموفقیت 

، (Age)، سن (Gender)، جنسیت (Living)شهری یا روستایی بودن به طور کامل مطرح شدند؛ 

ام i. مددل لوجیدت بدرای فدرد     (Job)و وضع فعالیت  (Education)وضع سواد و مدرک تحصیلی 

 شود:  ام به صورت زیر تعریف میjدرون گروه 
𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 (π𝑖𝑗) = β0𝑗 + β1𝑗Living𝑖𝑗1 + β2𝑗Gender𝑖𝑗1 + β۳𝑗Age𝑖𝑗 + β4𝑗Education𝑖𝑗1

+ β5𝑗Education𝑖𝑗2 + β6𝑗Job𝑖𝑗1 + β7𝑗Job𝑖𝑗2 + β8𝑗Job𝑖𝑗۳ + β9𝑗Job𝑖𝑗4

+ β10𝑗Job𝑖𝑗5 

                                                           
1
 Two-Level Regression 
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   𝑖 = 1,2, … , 𝐼 ;  𝑗 = 1,2,… , 𝐽                          (7) 

β0𝑗 عرض از مبدأβ1𝑗 , β2𝑗 , … , β10𝑗  است که به کمک نمونه  های خط رگرسیونی شیب

β0𝑗شوند. پارامترهای مورد نظر برآورد می , β1𝑗 , … , β10𝑗   برای هر گروه )سطح( به صورت زیر

 شوند: تعریف می
β0𝑗 = 𝛾00 + 𝑢0𝑗                                                

β1𝑗 = 𝛾10 + 𝑢1𝑗                                                  

β2𝑗 = 𝛾20 + 𝑢2𝑗                                                  

⋮                                         
β10𝑗 = 𝛾100 + 𝑢10𝑗                                      (8) 

β0𝑗های تصادفی  در عبارت , β1𝑗 , … , β10𝑗 یها عبارت  𝑢0𝑗 , 𝑢1𝑗 , … , 𝑢10𝑗  خطاهای تصادفی

ی  (، معادله7( در )8ی) حاصل از همبستگی بین افراد هر گروه )استان( است. با جایگذاری رابطه

رگرسیون های  شود. در این بخش مدل ای حاصل می کلی برای مدل دو سطحی با پاسخ دوجمله

ای مطرح شد. برای بررسی مناسب  دوجمله ای و رگرسیون دو سطحی با پاسخ با پاسخ دوجمله

 شود. سازی مطرح می مراتبی در بخش بعدی شبیه های سلسله بودن مدل پیشنهادی برای داده

 سازی شبیه 

ای یک مجموعه داده با ساختار  برای بررسی مناسبت مدل رگرسیون دوسطحی با پاسخ دوجمله

شده  بندی کمکی به صورت رده که هر چهار متغیر چهار متغیر کمکی سلسله مراتبی با 

چهار رده و  𝑋۳سه رده،  𝑋2دارای دو رده )طبقه(،  𝑋1شده( هستند. متغیر کمکی  بندی )طبقه

𝑋4 بندی باشند، یک رده به  دو رده است. زمانی که متغیرهای کمکی به صورت اسمی یا رده

ها بر اساس مبنا حاصل  ای سایر ردهشود و ضرایب رگرسیونی بر عنوان مبنا در نظر گرفته می

شود  دارای دو رده است که یک رده آن به عنوان مبنا در نظر گرفته می 𝑋1شود. برای مثال  می

شود.  با این تفاسیر با در نظر گرفتن  و تنها ضریب رگرسیونی مربوط به یک رده آن محاسبه می

ضریب رگرسیونی اولیه به اندازه  8مبدأ  مبنا برای هر متغیر، در کل با در نظر گرفتن عرض از

𝑛نمونه  = ۳0 ⨯ شود و  های مختلف تولید می گیری تصادفی با احتمال از طریق نمونه 100

در هر گروه  100گروه با تعداد نمونه  ۳0ها به  برای ایجاد ساختار سلسله مراتبی داده
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های متغیرهای  از رده بندی شده است. ضرایب رگرسیونی متغیرهای فوق با تعیین مبنا تقسیم

 کمکی با در نظر گرفتن عرض از مبدأ به صورت

β = {−0/15, −0/0۳,0/5, −0/150,0/5, −0/15,0/8,0/8} 

 در نظر گرفته شده است. 0/15−که عرض از مبدأ 

شده تابع لوجیت به صورت  با در دست داشتن متغیرهای کمکی و ضرایب رگرسیونی تعیین

 شود: زیر حاصل می

π𝑖𝑗 =

exp (β0𝑗 + ∑ β𝑘𝑗
𝑝

𝑘=1
X𝑖𝑗𝑘)

1+ exp (β0𝑗 + ∑ β𝑘𝑗
𝑝

𝑘=1
X𝑖𝑗𝑘)

                 (9) 

 𝑗 = 1, … ,۳0;    𝑖 = 1, … ,۳0 ⨯ 100;    𝑘 = 1, … , 𝑝           

 شود: به صورت زیر تولید می β𝑘𝑗که 
β𝑘𝑗 = 𝛾𝑘0 + 𝑢𝑘𝑗 

X𝑖𝑗𝑘  متغیر کمکیk ام برای فردi ام درون گروهj .ام استu𝑖𝑗  مؤلفه خطای تصادفی است

𝛾که به میزان انحراف ضریب رگرسیونی یک گروه با ضریب رگرسیون کلی اشاره دارد. 
𝑘0 

 ضریب رگرسیونی کلی بین متغیر پاسخ و متغیر کمکی سطح یک است. 

𝒖𝑗  از توزیع نرمال چندمتغیره با میانگینμ  ماتریس همبستگی وΣ شود. در اینجا  تولید می

 استفاده شده است. Rافزار  وجود در نرم  lme4و mvtnormاز پکیج 

 شوند: به صورت زیر تعریف می 𝜮و  𝝁که 

𝜮 =

(

 
 
 
 
𝜎0

2
𝜎01 … 𝜎0𝑝

𝜎10 𝜎1
2

… 𝜎1𝑝

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝜎
𝑝0 𝜎

𝑝1 … 𝜎𝑝
2

)

 
 
 
 

, 𝝁 =

(

 
 
 

 0

 0
⋮

 0

 

)

 
 
 
,     𝒖𝒋 =

(

 
 

𝑢0𝑗
𝑢1𝑗

⋮
 𝑢𝑝𝑗)

 
 
  

𝑚ای با اندازه تکرار آزمایش  از توزیع دوجمله متغیر پاسخ مورد نظر به صورت تصادفی = 4 

𝑗برای  𝛑𝑖𝑗و احتمال موفقیت  = 1, … توان به  تابع درستنمایی را می .شود سازی می شبیه ۳0,

 صورت زیر نوشت:
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𝐿(𝜷, 𝜮|𝒚, 𝒙) =∏{Pr (𝑌1𝑗 = 𝑦1𝑗 , … , 𝑌100𝑗 = 𝑦100𝑗|𝑥, 𝜷)}

۳0

𝑗=1

 

=

∏ {∫⋯∫∏ {Pr (𝑌𝑖𝑗 = 𝑦𝑖𝑗|𝑢0𝑗 , ⋯ , 𝑢𝑝𝑗) 𝑓𝒖𝑗 (𝑢0𝑗 , ⋯ , 𝑢𝑝𝑗) 𝑑𝑢0𝑗 , ⋯ , 𝑑𝑢𝑝𝑗}
100

𝑖=1
}

۳0

𝑗=1
  

=

∏

{
 
 

 
 

∫⋯∫∏

{
 
 

 
 

(
𝑚
𝑦𝑖𝑗
) π𝑖𝑗

𝑦𝑖𝑗 (1−
100

𝑖=1

۳0

𝑗=1

π𝑖𝑗)
𝑚−𝑦𝑖𝑗

|𝜮|

− 
1

2
exp (−

1

2
𝒖𝑗
𝑇𝜮

−1
𝒖𝑗)

√2⨯𝜋
𝑝+1

𝑑𝑢0𝑗 , ⋯ , 𝑑𝑢𝑝𝑗

}
 
 

 
 

}
 
 

 
 

   

سازی منفی لگاریتم  سازی لگاریتم درستنمایی یا کمینه بیشینهضرایب رگرسیونی را با 

روش مونت کارلو   بار تکرار به 1000( با 10حاصل از رابطه ) π𝑖𝑗جایگذاری درستنمایی و با 

 شود: صورت زیر حاصل می

β̂ = Arg min
𝛉∊ℝ

𝑝+1
{−𝑙𝑜𝑔(𝐿(𝜷, 𝜮|𝒚, 𝒙))}           (10) 

تعداد ضرایب رگرسیونی متغیرهای کمکی است و با در نظر گرفتن عرض  𝑝(، 10در رابطه )

𝑝از مبدأ در مجموع  + به مسئله علت پیچیده بودن حل انتگرال ریب رگرسیونی داریم. به ض 1

 شود. های جایگزین مانند روش تکراری عددی حل می صورت صریح روش



  1۳    یناریا یاهراوناخ رد یتنرتنیا یاهدیرخ زا هدافتسا رب راذگریثأت لماوع

 

 
 نمو ارهای ضرایب واقدی و ضرایب برآور شده ماغیرهای كمکی -1نمو ار 

لث (( و مث𝑏)1-۳برای بررسی کارکرد مدل پیشنهادی مفید است. منحنی )شکل 1نمودار

(( و ستاره 𝑏)1-۳(( مربوط به ضرایب رگرسیونی واقعی هستند. خط تیره )شکلa)۳-1)شکل

رگرسیون دوسطحی با پاسخ مربوط به ضرایب رگرسیونی برآوردشده از روش  ((a)۳-1)شکل

روش  های فوق ضرایب رگرسیونی برآوردشده با استفاده از با توجه به شکلای است.  دوجمله

ای چندان تفاوتی با ضرایب رگرسیونی واقعی ندارد. در  پاسخ دوجملهرگرسیون دوسطحی با 

های سلسله  ای برای داده رگرسیون دوسطحی با پاسخ دوجملهروش توان گفت که  نتیجه می

 مراتبی یا دوسطحی مناسب است.

 های تحقیق یافاه

ی، فرهنگی، اجتماعهای مختلف  ای را در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات تحوالت گسترده

های مهم  به همراه داشته است و به عنوان یکی از شاخص اقتصادی و پزشکی و  غیره

 اطالعات های اخذ شده از رود. در همین راستا به تحلیل داده یافتگی کشورها به شمار می توسعه

سال  ی خانوارها و افراد از فناوری اطالعات و ارتباطات مرکز آمار ایران در آمارگیری استفاده»

مراتبی هستند، پرداخته  یا سلسله که دارای ساختار دوسطحی« استان کشور ۳1برای  1۳9۶

1 2 3 4 5 6 7 8
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ها در سطح دو قرار دارند. در واقع در این مطالعه  که افراد در سطح یک و استان شود. چنان می

های  هایی به کار بردن روش اند. برای چنین داده ها انتخاب شده افراد به صورت تصادفی از استان

مناسب نیست و جهت دستیابی  یکسان  نبود فرض استقالل مشاهدات در استانسنتی به دلیل 

که  تر بهتر است رگرسیون دو سطحی مورد استفاده قرار گیرد و با توجه به این به نتایج دقیق

های مختلف )سرگرمی، ملزومات زندگی و  تعداد کاالهایی است که یک فرد در حیطه Yمتغیر 

شود که با در نظر گرفتن  ها به صورت اینترنتی می فرهنگی ( موفق به خرید آن وزشیخدمات آم

ای  ها و یکسان بودن احتمال موفقیت هر آزمایش به صورت دوجمله فرض یکسان بودن آزمایش

شود. در این مطالعه  ای استفاده می است، از مدل رگرسیون دوسطحی با پاسخ دوجمله

، سن (Gender)، جنسیت (Living)نند شهری یا روستایی بودن تأثیرگذاری عوامل مختلف ما

(Age) وضع سواد و مدرک تحصیلی ،(Education)  و وضع فعالیت(Job)  بر متغیر پاسخ مورد

 گیرد.  بررسی قرار می

ها شامل فراوانی و روابط بین متغیرهای مختلف  برای توصیف کامل داده 4و  ۳، 2 های نمودار

)شهری بودن  (Cluster)شهری یا روستایی بودن ها به صورت کلی شامل  اند. داده رسم شده

، (Age)(( ، سن 2( و زن )کد1)مرد )کد (Gender)((، جنسیت 2( و روستایی بودن )کد1)کد

(، راهنمایی یا مقطع اول متوسطه 1ابتدایی )کد) (Education)وضع سواد و مدرک تحصیلی 

(، کارشناسی 5(، کاردانی )کد4دانشگاهی )کد و پیش (، دیپلم۳(، مقطع دوم متوسطه )کد2)کد

(، سوادآموزی و 8(، دکترای تخصصی )کد7ای )کد (، کارشناسی ارشد و دکترای حرفه۶)کد

(، محصل 2(، بیکار )کد1شاغل )کد) (Job)( و وضع فعالیت (10سواد )کد (، بی9غیررسمی )کد

هستند.  ((7(، سایر )کد۶سرباز وظیفه )کد(، 5دار )کد (، خانه4(، دارای درآمد بدون کار )کد۳)کد

کنند دارای تحصیالت  جمعیت بسیاری از افرادی که در شهر زندگی می 2با توجه به نمودار

کنند، هستند، همچنین اکثر افرادی که در شهر  باالتری نسبت به افرادی که در روستا زندگی می

توان  انشگاهی هستند. از این رو مید کنند دارای تحصیالت کارشناسی و دیپلم و پیش زندگی می

افرادی که دارای مدرک  گفت شهری یا روستایی بودن روی میزان تحصیالت تأثیرگذار است. اکثر

ای هستند، دارای شغل هستند. همچنین با افزایش میزان  کارشناسی ارشد و دکترای حرفه

حصل که در شهر زندگی یابد. نسبت افراد شاغل و م تحصیالت اشتغال به کار نیز افزایش می

شهری یا  ۳تر است. با توجه به نمودار کنند بیش کنند از افرادی که در روستا زندگی می می

روستایی بودن روی جنسیت تأثیرگذار نیست. تعداد مردان و زنان در شهر و روستا تقریباً یکسان 
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ن زن و مرد تقریبا  تر است.  فراوانی محصال است. نسبت اشتغال به کار در مردان از زنان بیش

تر است. فراوانی مردان و زنان با  یکسان است و نسبت افراد دارای درامد بدون کار در مردان بیش

توان گفت جنسیت بر شغل تأثیرگذار  تحصیالت کارشناسی تقریباً یکسان است. به صورت کلی می

 است و تحصیالت نیز چندان تأثیری روی جنسیت ندارد.

محدوده سنی افراد شهری یا روستایی چندان تفاوتی ندارد تنها  4اربا توجه به نمود 

تر است. معموالً افرادی که سن باالتری دارند تحصیالت  محدوده سنی افراد شهری اندکی جوان

هستند دارای تحصیالت باالتری هستند که این  25-40تری دارند. و افرادی که در سنین  پایین

افرادی که در سنین باالتری هستند در دوران تحصیالت خود از بستگی به پیشرفت دانش دارد. 

اند. با پیشرفت دانش و جامعه سطح تحصیالت افراد نیز افزایش  امکانات کافی برخوردار نبوده

تری هستند اکثراً، محصل هستند. افراد در سنین تقریباً  یافته است. افرادی که در سنین جوان

رسد. و این  ترین مقدار خود می به بیش ۶0تند و در سن دارای درآمد بدون کار هس 80-45

انداز افراد باشد. جنسیت نیز بستگی به سن ندارد یعنی زن  تواند به دلیل بازنشستگی یا پس می

های سنی تقریباً به میزان یکسانی در این مطالعه حضور دارند، تنها  و مرد در همه محدوده

 تر است. محدوده سنی زنان اندکی جوان

 

 
 ها ارتباط ماغیرهای تحصیالت، شغل و شهری یا روساایی بو ن و فراوانی آن -2نمو ار 
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ارتباط بین ماغیرهای تحصیالت، شغل، جنسیر و شهری یا روساایی بو ن و  -3نمو ار 

 ها فراوانی آن

 
و  ارتباط بین ماغیر سن با شهری یا روساایی بو ن، تحصیالت، شغل، جنسیر -۴نمو ار 

 ها  انی آنفراو
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 ها تحلیل  ا ه

  ملزومات زندگیبررسی عوامل مؤثر بر تددا   رید اینارنای  ر حیطه 

تعداد خریدها یا کاالهایی است که یک فرد به صورت اینترنتی در در این مطالعه متغیر پاسخ 

ادیر تواند مق می 𝑦کاال است که  ۶کاال از  𝑦دهد در واقع خرید  ملزومات زندگی انجام می  حیطه

 اند از: گیرد عبارت کاال که در حیطه ملزومات زندگی قرار می ۶را اختیار کند، این  6,…,0,1

 پوشاک و کفش .1

 لوازم خانگی .2

 لوازم آرایشی، بهداشتی، عطر و زیور آالت .۳

 لوازم ورزشی و سرگرمی .4

 غذا، خواروبار و نوشیدنی .5

 دارو و لوازم پزشکی .۶

ی بر تعداد خرید اینترنتی در حیطه ملزومات شود که چه متغیرهای در این بخش بررسی می

زندگی تأثیرگذار هستند. متغیرهای کمکی مورد نظر در این مطالعه شهری یا روستایی بودن، 

برای بررسی  5 جنسیت، سن، وضع سواد و مدرک تحصیلی و وضع فعالیت هستند. نمودار

رسم شده است که در  ارتباط بین متغیر کمکی سن با خرید مردم در حیطه ملزومات زندگی

شکل زرد رنگ بیانگر انجام حداقل یک خرید به صورت اینترنتی در حیطه ملزومات این نمودار 

زندگی است، شکل آبی رنگ بیانگر این است که هیچ خرید اینترنتی صورت نگرفته است. و از 

به صورت  توان گفت سن بر تعداد خرید افراد آنجایی که دو منحنی روی هم منطبق نیستند می

اینترنتی در حیطه ملزومات زندگی تأثیرگذار است و معموالً افرادی که در این حیطه خرید 

اند. که با  تر از افرادی هستند که هیچ خرید اینترنتی انجام نداده دهند جوان خود را انجام می

ط بین برای بررسی ارتبا 7و  ۶نمودار گیرد.  تر مورد بررسی قرار می آزمون به صورت دقیق

که با توجه  متغیرهای کمکی مختلف با خرید مردم در حیطه ملزومات زندگی رسم شده است

دار  به آن وضع فعالیت بر خرید به صورت اینترنتی تاًثیرگذار است. افراد شاغل و محصل و خانه

س تر انجام شده است. پ اند. خرید اینترنتی در زنان بیش و بیکار اکثراً خرید اینترنتی داشته

توان گفت جنسیت نیز روی تعداد خرید اینترنتی افراد در زمینه ملزومات زندگی تأثیرگذار  می

تر،  کنند بیش کنند نسبت به افرادی که در روستا زندگی می است. افرادی که در شهر زندگی می
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راد دهند. هر چه تحصیالت افراد باالتر باشد، خرید اف خرید خود را به صورت اینترنتی انجام می

 یابد.  به صورت اینترنتی در این حیطه افزایش می

 . 

 
 ماغیر كمکی سنماغیر پاسخ )تددا   رید  ر حیطه ملزومات زندگی( و ارتباط  -۵نمو ار 

 
ماغیرهای كمکی ماغیر پاسخ )تددا   رید  ر حیطه ملزومات زندگی( و ارتباط  -۶نمو ار 

 جنسیر، شهری یا روساایی بو ن و تحصیالت
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 ماغیرهایماغیر پاسخ )تددا   رید  ر حیطه ملزومات زندگی( و ارتباط  -7مو ار ن

 كمکی شغل 

  سرگرمیبررسی عوامل مؤثر بر تددا   رید اینارنای  ر حیطه 

دهد. در واقع  این مطالعه متغیر پاسخ تعداد خریدهای اینترنتی است که یک فرد انجام میدر 

کاال که در  4را اختیار کند، این  4,…,0,1تواند مقادیر  می 𝑦کاال است که  4کاال از  𝑦خرید 

 اند از: گیرد عبارت حیطه سرگرمی قرار می

 موسیقی .1

 فیلم .2

 ای یا ویدئویی های رایانه بازی .۳

 ای افزار رایانه نرم .4

شود که چه متغیرهایی بر تعداد خرید اینترنتی در حیطه  در این بخش بررسی می

ای کمکی مورد نظر در این مطالعه شهری یا روستایی سرگرمی تأثیرگذار هستند. متغیره

برای  8بودن، جنسیت، سن، وضع سواد و مدرک تحصیلی و وضع فعالیت هستند.  نمودار 

 بررسی ارتباط بین متغیر کمکی سن با تعداد خرید مردم در حیطه سرگرمی رسم شده است

اینترنتی در حیطه  که در این نمودار شکل آبی رنگ بیانگر حداقل یک خرید به صورت

سرگرمی است، شکل صورتی رنگ بیانگر این است که هیچ خرید اینترنتی صورت نگرفته 
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توان گفت سن بر تعداد خرید  است. و از آنجایی که دو منحنی روی هم منطبق نیستند، می

تر  افراد به صورت اینترنتی در حیطه سرگرمی تأثیرگذار است که با آزمون به صورت دقیق

برای بررسی ارتباط بین متغیرهای کمکی مختلف   10و  9نمودار گیرد.  بررسی قرار میمورد 

که با توجه به این نمودار جنسیت بر  با تعداد خرید مردم در حیطه سرگرمی رسم شده است

تعداد خرید افراد در حیطه سرگرمی به صورت اینترنتی تأثیرگذار است. نسبت خرید مردان 

دهند.  اکثراً افراد شاغل و محصل خرید خود را در این حیطه انجام می تر است. به زنان بیش

تر  اند. هر چه تحصیالت نیز بیش تری داشته افراد شهری نیز نسبت به روستاییان خرید بیش

 یابد. شود خرید اینترنتی افزایش می

 

 
 ماغیر كمکی سنماغیر پاسخ )تددا   رید  ر حیطه سرگرمی( و ارتباط  -8نمو ار 
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ماغیرهای كمکی ( و سرگرمیماغیر پاسخ )تددا   رید  ر حیطه ارتباط  -9نمو ار 

 جنسیر، شهری یا روساایی بو ن و تحصیالت

 

 
 ماغیرهای كمکی شغل( و سرگرمیماغیر پاسخ )تددا   رید  ر حیطه ارتباط  -10نمو ار 

  فرهنگی   دمات آموزشیبررسی عوامل مؤثر بر تددا   رید اینارنای  ر 

خدمات   تعداد خریدها یا کاالهایی است که یک فرد در حیطهدر این مطالعه متغیر پاسخ 

 𝑦کاال است که  4کاال از  𝑦شود در واقع خرید  ها می فرهنگی  موفق به خرید آن آموزشی
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فرهنگی قرار  کاال که در حیطه خدمات آموزشی 4را اختیار کند، این  4,…,0,1تواند مقادیر  می

 اند از: عبارتگیرد  می

 خدمات آموزشی .1

 خدمات فرهنگی .2

 خدمات چاپ و ترجمه .۳

 کتاب، مجله، روزنامه، مقاله .4

شود که چه متغیرهایی بر تعداد خرید اینترنتی در حیطه خدمات  در این بخش بررسی می

فرهنگی تأثیرگذار هستند. متغیرهای کمکی مورد نظر در این مطالعه شهری یا  آموزشی

 11 ت، سن، وضع سواد و مدرک تحصیلی و وضع فعالیت هستند. نمودار روستایی بودن، جنسی

و سن افراد  فرهنگی خدمات آموزشیخرید اینترنتی در حیطه برای بررسی ارتباط بین تعداد 

اند بیانگر تعداد  هایی که با شماره مشخص شده که در این نمودار به ترتیب رنگ رسم شده است

شی و فرهنگی است. عدد صفر بیانگر این است که هیچ خرید افراد در حیطه خدمات آموز

ها بسیار نزدیک به هم  و از آنجایی که منحنیخریدی در این حیطه صورت نگرفته است. 

توان گفت سن بر تعداد خرید افراد به  ها نزدیک به هم است، می های آن هستند و میانگین

نیست که با آزمون به صورت  تأثیرگذار فرهنگی خدمات آموزشیصورت اینترنتی در حیطه 

 گیرد.  تر مورد بررسی قرار می دقیق

نیز برای بررسی روابط بین تعداد خرید در حیطه خدمات  1۳و  12نمودار  

جنسیت بر  12با توجه به  نمودار فرهنگی و سایر متغیرهای کمکی رسم شده است که  آموزشی

ورت اینترنتی تأثیرگذار است. اکثراً به ص فرهنگی تعداد خرید افراد در حیطه خدمات آموزشی

دهند. افراد شهری نیز  دار خرید خود را در این حیطه انجام می افراد شاغل، محصل و خانه

تر شود خرید اینترنتی  اند. هر چه تحصیالت نیز بیش تری داشته نسبت به روستاییان خرید بیش

 یابد. افزایش می
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ماغیر ( و فرهنگی   دمات آموزشی رید  ر حیطه  ماغیر پاسخ )تددا ارتباط  -11نمو ار 

 كمکی سن

 
( و فرهنگی  دمات آموزشیماغیر پاسخ )تددا   رید  ر حیطه ارتباط  -12نمو ار 

 بو ن و تحصیالت ماغیرهای كمکی جنسیر، شهری یا روساایی
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غیر ما( و  فرهنگی   دمات آموزشیماغیر پاسخ )تددا   رید  ر حیطه ارتباط  -13نمو ار 

 كمکی شغل 

  های مخالف سرگرمی،  تددا   رید لواز   ر حیطهناایج حاصل از برازش مدل

 فرهنگی   ملزومات زندگی و  دمات آموزشی

( در حیطه 7ای )رابطه مدل رگرسیون دوسطحی با پاسخ دوجملهنتایج حاصل از اجرای 

 ۳و  2، 1های  سرگرمی، ملزومات زندگی و خدمات آموزشی و فرهنگی به ترتیب در جدول

برای هریک از متغیرهای کمکی  0٫05در سطح  p-valueآمده است. در این جداول مقدار 

گویای این بود که سن بر تعداد خرید اینترنتی در  7محاسبه شده است. همانطور که نمودار

نیز این موضوع را تأیید  1حیطه سرگرمی تأثیرگذار است نتایج به دست آمده در جدول

شده  0٫05برای سن در حیطه سرگرمی کمتر از   p-valueاین دلیل که مقدار کند به  می

به عبارتی  است، بنابراین سن بر تعداد خرید اینترنتی در حیطه سرگرمی تأثیرگذار است

بر تعداد خرید سن که به آن اشاره شد،  9و  5دار است، همچنین با توجه به نمودارهای  معنی

 فرهنگی خدمات آموزشیرگذار و بر تعداد خرید در حیطه در حیطه ملزومات زندگی تأثی

برای  p-valueمقدار  کنند زیرا این را تأیید می ۳و جدول 2تأثیرگذار نیست و نتایج جدول

بزرگتر از فرهنگی  خدمات آموزشیو در حیطه  0/05سن در حیطه ملزومات زندگی کمتر از 

برای جنسیت و شهری یا روستایی  0٫05کمتر از  p-valueاست. با توجه به مقدار  0٫05
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 خدمات آموزشی و فرهنگیهای سرگرمی و ملزومات زندگی و  بودن )نوع اقامت( در حیطه

( و ملزومات 1بر تعداد خرید اینترنتی افراد در حیطه سرگرمی )جدولجنسیت و نوع اقامت 

ع را این موضو( تأثیرگذار است. ۳( و خدمات آموزشی و فرهنگی )جدول2زندگی )جدول

مالحظه نمود. به همین ترتیب با توجه به نتایج هر  10توان به صورت نموداری در نمودار می

خرید اینترنتی افراد در همه بر تعداد تحصیالت سطح توان گفت  می ۳، 2، 1سه جدول

های سرگرمی، ملزومات زندگی و خدمات آموزشی و فرهنگی تأثیرگذار است به دلیل   حیطه

برای اکثر متغیرها معنی دار است و هرچه سطح تحصیالت افراد باالتر  p-valueاینکه مقدار 

 گیرد.  ها صورت می تری در این حیطه باشد خرید اینترنتی بیش

برای بررسی تأثیرگذاری وضع فعالیت بر تعداد خرید اینترنتی در حیطه سرگرمی با توجه 

هستند، وضع  0٫05یرها کمتر از های مربوط به متغp-valueبه دلیل اینکه  1به نتایج جدول

فعالیت بر تعداد خرید اینترنتی در حیطه سرگرمی تأثیرگذار هستند. همچنین با بررسی 

به  2تأثیرگذاری وضع فعالیت بر تعداد خرید اینترنتی در حیطه ملزومات زندگی نتایج جدول

هستند، بیانگر  0٫05های مربوط به متغیرها به غیر از شاغل کوچکتر از p-valueدلیل اینکه 

این است که وضع فعالیت تقریباً بر تعداد خرید اینترنتی در حیطه ملزومات زندگی تأثیرگذار 

قابل بیان است.  برای بررسی تأثیرگذاری وضع فعالیت بر تعداد  ۶هستند و این از روی نمودار

توان این  یم ۳خرید اینترنتی در حیطه خدمات آموزشی و فرهنگی با مراجعه به نتایج جدول

 0٫05دار کوچکتر از  های مربوط به محصل و خانهp-valueنتیجه را گرفت که به دلیل اینکه 

دار بودن بر تعداد خرید اینترنتی در حیطه خدمات آموزشی و  هستند، محصل بودن و خانه

 نیز مشخص است. 10فرهنگی تأثیرگذار هستند و این از روی نمودار

ای  رگرسیون دوسطحی با پاسخ دوجمله (AIC) 1عیار آکائیکهنیز با توجه به م 4در جدول

به دلیل  فرهنگی خدمات آموزشیهای ملزومات زندگی، سرگرمی و  ( در همه حیطه7)رابطه

( بهتر عمل 4ای )رابطه رگرسیون معمولی با پاسخ دوجملهها از  ساختار سلسله مراتبی داده

تر در رابطه با این  است، برای اطالعات بیشکمتر باشد مدل بهتر  AICکند )هر چه مقدار  می

 .مراجعه فرمایید   et alSakamoto(81 :1986) . معیار به

  

                                                           
1
 Akaike Information Criterion 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4011669/#R24
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برآور  ضرایب رگرسیونی  ر حیطه سرگرمی به روش رگرسیون  وسطحی با  -1جدول  

 ای پاسخ  وجمله

 

به روش رگرسیون  ملزومات زندگیبرآور  ضرایب رگرسیونی  ر حیطه  -2جدول 

 ای  وسطحی با پاسخ  وجمله

p-value  ماغیرهای تحر مطالده برآور  ضرایب انحراف اسااندار 

< 2e-  عرض از مبدأ 2/147- 0/181 * 1۶

 سن 0/007- 0/002 * 0/0001

< 2e-  شهری 0/518 0/06 * 1۶

 پایه )روساایی( -  -

 جنسیر   -

p-value  ماغیرهای تحر مطالده برآور  ضرایب انحراف اسااندار 

< 2e-  عرض از مبدأ 2/453- 0/279 * 1۶

< 2e-  سن 0/0۳7- 0/003 * 1۶

 شهری 0/247 0/069 *0/0003

 پایه )روساایی( -  -

 جنسیر   -

3/96e-10  * 0/061 0/385  مر 

 پایه )زن( -  -

 وضع سوا  و مدرک تحصیلی   

 پایه ) یپلم( - - -

2/87e-9  * 0/141 -0/842 زیر  یپلم 

 تحصیالت  انشگاهی 0/186- 0/105 0/07

 وضع فدالیر   

 شاغل 0/687 0/216 *0/001

 بیکار 0/848 0/227 *0/0001

 محصل 0/572 0/217 *0/008

  ارای  رآمد بدون كار 0/501 0/279 0/07

  ار  انه 0/468 0/229 *0/041

 پایه )سایر( -  -
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p-value  ماغیرهای تحر مطالده برآور  ضرایب انحراف اسااندار 

1/63e-9  * 0/046 -0/281  مر 

 پایه )زن( -  -

 وضع سوا  و مدرک تحصیلی   

 پایه ) یپلم( - - -

6e-15  * 0/114 -0/894 زیر  یپلم 

5/24e-5  * 0/113 -0/459 تحصیالت  انشگاهی 

 وضع فدالیر   

 شاغل 0/359 0/158 *0/023

 بیکار 0/05 0/17 0/765

 محصل 0/098- 0/161 0/544

  ارای  رآمد بدون كار 0/211 0/189 0/264

  ار  انه 0/01 0/164 0/949

 پایه )سایر( - - -

 

فرهنگی به روش  برآور  ضرایب رگرسیونی  ر حیطه  دمات آموزشی -3جدول 

 ای رگرسیون  وسطحی با پاسخ  وجمله

p-value دار انحراف اساان  ماغیرهای تحر مطالده برآور  ضرایب 

< 2e-  عرض از مبدأ 2/797- 0/275 * 1۶

 سن 0/0005 0/003 0/866

 شهری 0/212 0/081 *0/008

 پایه )روساایی( -  -

 جنسیر   -

 مر  0/213- 0/064 *0/0009

 پایه )زن( -  -

 وضع سوا  و مدرک تحصیلی   

 پایه ) یپلم( - - -

1/11e-08 * 0/189 -1/081 زیر  یپلم 

1/31e-06* 0/157 -0/762 تحصیالت  انشگاهی 
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p-value دار انحراف اساان  ماغیرهای تحر مطالده برآور  ضرایب 

 وضع فدالیر   

 شاغل 0/281 0/242 0/244

 بیکار 0/255 0/258 0/322

 محصل 0/727 0/245 *0/003

  ارای  رآمد بدون كار 0/177- 0/297 0/55

  ار  انه 0/638- 0/258 *0/013

 پایه )سایر( - - -

 

رگرسیون مدمولی بر اساس ای و  مقایسه رگرسیون  وسطحی با پاسخ  وجمله -۴جدول 

 (AIC)مدیار آكائیکه 

 گیری و نایجه بحث

امروزه اهمیت تاثیر استفاده از اینترنت در امور مختلف زندگی بشر بر کسی پوشیده نیست. با 

ی  استفاده»  توجه به میزان این اهمیت در این مقاله سعی شد از اطالعات طرح آمارگیری

استان  ۳1برای  1۳9۶آمار ایران در سال خانوارها و افراد از فناوری اطالعات و ارتباطات مرکز 

های سرگرمی، خرید  برای بررسی عوامل تاثیرگذار در استفاده از اینترنت در زمینه «کشور

رگرسیون چند سطحی   مدلفرهنگی استفاده شود. -ملزومات زندگی و خدمات آموزشی

هایی با ساختار  سازی داده ها در گروه یکسان و مدل رویکردی است که امکان همبستگی پاسخ

کند. در این مطالعه یک سری داده با ساختار سلسله مراتبی تولید  سلسله مراتبی را ایجاد می

ای روی آن اجرا شد که نتایج حاصل از  شد و مدل رگرسیون دو سطحی با پاسخ دوجمله

ست. مراتبی ا هایی با ساختار سلسله سازی بیانگر مناسب بودن این مدل برای تحلیل داده شبیه

های مختلف )سرگرمی، ملزومات  متغیر پاسخ به صورت تعداد کاالهایی که یک فرد در حیطه

 AIC   

 دمات 

  فرهنگی آموزشی

 مور  اسادا ه  روش سرگرمی ملزومات زندگی

رگرسیون  و سطحی برای پاسخ  7599/2 9503/4 6176/2

ای  وجمله  

ای برای پاسخ  وجمله رگرسیون مدمولی 8671/7 9575/9 6232/5  
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شود، تعریف  ها به صورت اینترنتی می فرهنگی( موفق به خرید آن زندگی و خدمات آموزشی

سن، سطح تحصیالت شود و متغیرهای کمکی به کاربرده شده در این مطالعه شامل  می

هنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی، تحصیالت غیر تکمیلی دانشگاهی و )بیسواد، ابتدایی و را

تحصیالت تکمیلی دانشگاهی(، جنس، وضع فعالیت )شاغل، بیکار، خانه دار و غیرفعال مانند 

هستند. در واقع در این مطالعه تأثیرگذاری  سرباز و محصل و...( و شهری یا روستایی بودن،

ای مورد  استفاده از رگرسیون دو سطحی با پاسخ دوجملهمتغیرهای کمکی بر متغیر پاسخ با 

تأثیرگذاری متغیر سن بر خرید اینترنتی افراد در حیطه بیانگر نتایج بررسی قرار گرفت که 

خدمات سرگرمی است ولی این متغیر بر تعداد خرید افراد در حیطه ملزومات زندگی و 

بر تعداد خرید اینترنتی افراد در نیز  تأثیرگذار نیست. جنسیت و نوع اقامت فرهنگی  آموزشی

خدمات حیطه سرگرمی و ملزومات زندگی تأثیرگذار است ولی بر تعداد خرید افراد در حیطه 

های  خرید اینترنتی افراد در حیطهبر تعداد تحصیالت سطح تأثیرگذار نیست.  فرهنگی  آموزشی

یرگذار است و هرچه سطح مختلف سرگرمی، ملزومات زندگی و خدمات آموزشی و فرهنگی تأث

گیرد.  ها صورت می تری در این حیطه تحصیالت افراد باالتر باشد تعداد خرید اینترنتی بیش

های مختلف سرگرمی،  وضع فعالیت نیز تأثیر چندانی بر تعداد خرید اینترنتی افراد در حیطه

طحی با پاسخ اجرای مدل رگرسیونی دوس  ملزومات زندگی و خدمات آموزشی و فرهنگی ندارد.

ها با معیار  ها و مقایسه آن ای بر داده ای و مدل رگرسیون معمولی با پاسخ دوجمله دو جمله

AIC ها را تأیید کرد. ای برای داده بهتر بودن مدل رگرسیون دوسطحی با پاسخ دو جمله 
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