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 چکیده
آفرینییی  ای، هم های رسییاهه های اجتماعی و تواهمندشدن کاربران در مشارکت با سازمان گیری رساهه با همه 

ای  های رسییاهه ها ازجمله سییازمان ارزش به یک روهد فزاینده در صنعت رساهه تبدیل شده است. خبرگزاری 
ی اجتمییاعی، شییهروهد  ها توجهی تحت تیییریر مشییارکت کییاربران از برییی  شییب ه هستند که به میزان قابل 

اهد و از مشارکت کاربران بییه اشیی ان گوهییاگون، از  خبرهگاری و محتوای تولیدشده توسط کاربران قرار گرفته 
شوهد. پژوهش جییاری بییا  مند می وگو و محتوای کاربرساخته بهره محتوای خبری تا تحلیل و پویش و گفت 

ها  متعل  به خبرگزاری فارس به شناسایی مؤلفییه من«  هفر از کاربران فعان ساماهه »فارس  735هظرسنجی از 
پییردازد. مییدن تحقییی   آفرینی ارزش راهبردی می ها و توسعٔه مدن هم آفرینی ارزش در خبرگزاری و ابعاد هم 

ای، اقتصییادی و  آفرینی تحت تیریر سه هوع ارزش رابطییه مبتنی بر این است که اهگیزه مشارکت کاربر در هم 
اهجامیید. بییا اجییرای یییک  قویت برهد به وفاداری هگرشی و وفاداری رفتاری می سرگرمی است که از بری  ت 

من  ای را در فییارس بار سوژه من که حداقل یک هفر از کاربران فارس   12330آوری داده از  پرسشنامه و جمع 
ی و بییا بهره ربییت کرده  ، و  SPSS  ،EXCELهییای  افزار گیییری از هر  اهیید، سییاس بییا اسییتفاده از روی ییرد کمیی 

SMART-PL    شده پرداخته و مدن معادالت ساختاری تییییید شیید.  های ت میل وتحلیل پرسشنامه به تجزیه
ای، سییرگرمی  آفرینی ارزش رابطه ترتیب در هم های خبری به مخاببان شب ه  دهد مشارکت ها هشان می یافته 

وفاداری هگرشی و وفییاداری  و اقتصادی تیریر مثبت داشته و با تقویت ارزش برهد خبرگزاری، باعث افزایش 
 شود. رفتاری مخاببان می 

 آفرینی ارزش، رساهٔه خبری، وفاداری مخابب، مدیریت رساهه، ساماهه فارس هم  : ها کلیدواژه 
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 1399زمستان   

   49پیاپی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٔ.ٔمقدمه1
های  های اجتماعی، برهامه های خبری به شب ه گرایش از رساهه با گسترش مخاببان دیجیتان و 

های خبییری بییا  ییالش جییدی جلییب  رسییاهه های ایمیلی،  ها و خبرهامه تلفن همراه، پادکست 
مخاببان مواجه بوده و در تالش هستند همچنییان جایگییاه خییود را حفیی  هماینیید )کریسییتین  

(، کییاربران  2016)   2(. بنییابر گییزارش مؤسسییه مشییاوره مییدیریتی دیلویییت 2016،  1وجسییی 
های  کاهش بییوده و رسییاهه بییه های اجتمییاعی رو های خبییری بییه هسییبت کییاربران شییب ه رساهه 

رو، در دورٔه  اهد. ازاییین فییردی تبییدیل شییده اجتماعی به یک منبییع برتییر اخبییار و تعییامالت بین 
توجه و درگیر ساختن کاربران، مشییارکت  ای برای جلب مخابب و رقابت رساهه  3شدن  ندت ه 

ای تنهییا بییا  های رسییاهه ها تبدیل شده و شرکت و درگیرسازی کاربران به کلید موفقیت در رساهه 
آفرینی ارزش باردازهیید  تواهند به کاربران دسترسی داشته و با تقویت ارتبابات، به هم تعامل می 

مییدیران رسییاهه بییا فییراهم کییردن زمینییه مشییارکت مخاببییان، تجربییٔه    (. 2018،  4) ن و ولتر 
فردی برای آهها ایجاد کرده و در هتیجه مزیت رقابتی برای رساهه تحت مدیریت خود  منحصربه 

(.  2004،  5 پراهالد و راماسوامی کنند ) با ایجاد می در برابر سایر رق 
ای بییا سییاماهه 1397با توجه به مزایای درگیرسازی مخاببان، خبرگزاری فییارس از آبییان 

های خبییری توسییط کییاربران ایجییاد کییرده و من« با هدف ام ان ارسان سییوژه عنوان »فارس
شدٔه آهان کرده است. های ربت کاربران و سوژه خبرهگاران خود را متعهد به پیگیری مطالبات  

های کاربران، شامل عالوه بر سوژه روهمایی شد،1399هسخه جدید ساماهه که در فروردین 
های با محتوای خبری مخاببان هیز بوده و به یییک »شییب ه ها، تصاویر و فیلماخبار، تحلیل

است. این ساماهه در مییدت   اجتماعی خبری« تبدیل شده که مبتنی بر محتوای کاربرساخته
دو سان موف  به جذب بیش از دو میلیون و پاهصد هییزار کییاربر شییده و مخاببییان بیییش از 

 اهد.سوژه در این ساماهه ربت کرده 28000
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آفرینی  مدلی برای هم   ارائه  

 ...   ارزش در 
 

عنوان ی ییی از اهییدازی اییین سییاماهه و حرکییت خبرگییزاری فییارس بییهبییا توجییه بییه راه
بری  ارائٔه خییدمات مختلییا بییرای های کشور در مسیر درگیرسازی مخاببان از خبرگزاری

سییازی افزایش سهم بازار خبر خود در بازار صنعت خبر کشور، این پژوهش بییا هییدف مدن
 درگیرکردن مخاببان در جهت وفادارهمودن آهها به خبرگزاری فارس اجرا شده است. 

 
ٔ.ٔپیشینهٔپژوهش2

بییر  شییدهد، بیشییتر منتشییر    1990آفرینییی ارزش، کییه در دهییه  در زمینییه هم هخستین  مقاالت 
در آرییار  امییا داشییتند. خییدمات  تمرکییز و کییاال هوآوری جهت در مشتریان با تعامل و مشارکت 

ها  سییازمان های فعالیت در درگیرکردن مشتریان تری را برای های گسترده متیخر این مفهو  حوزه 
سییازوکارهایی  آفرینی ارزش اغلییب بییه  مفهو  هم (. 2013،  1شود )اس ارزاوس اتی شامل می 

،  2(، تولییید مشییترک )سییاهدرز و اسییتاپرز 2007همچون براحی مشترک )السچ و هم اران،  
،  4(، هوآوری کییاربران )الجروسیین 2013،  3کنندگان )اولسن و مای (، مشارکت مصرف 2008
،  8)ریچییاردز 7ای (، مصییرف حرفییه 2014،  6)یییاکوال و ال سییاهدر   5(، تعامل مشتریان 2005
آفرینی ارزش ذاتییای یییک  (، اشاره دارد. هم 2012و هم اران،    9هوآوری مشترک )لی (، یا  2011

هییای مختلییا را بییرای  یا یک استراتژی اقتصادی است کییه گروه   10هگراهه ابت ار مدیریتی کلی 
 (.  2016و هم اران،    11آورد )مارتینز کاهاس تولید یک خروجی با ارزش متقابل گرد هم می 

هفعییان )از جملییه آفرینی ارزش را حاصییل مشییارکت ذی( هم2007السچ و هم اران )
( بیییان 2004وارگییو و السییچ )داهنیید. مشتریان( با شرکت، برای تولید و مصییرف ارزش می 
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صورت ی سان و مشترك بین سازمان و مشتریان در بون فرایند تعامییل کنند که ارزش بهمی 
آفرینی ارزش مشییتری را فراینیید خلیی  ( رفتار هم2015شود. یاکوال و ال ساهدر )ایجاد می 

ارزش   آفرینییی اهد. از دییید آههییا همارزش به صورت مشترك با اهداف متفاوت تعریا کرده
شییود، بل ییه مم یین اسییت از تعییامالت و فقط محدود به تعامالت مشتریان و کارکنان همی 

های مختلا مشییتریان هاشییی شییده و یییا از برییی  ارتبییا  مشییتریان بییا ارتبابات بین گروه
 (2015های مجازی هیز اتفاق بیفتد )یاکوال و ال ساهدر، محیط

اجتمییاعی مشییارکتی  یییا رسییاهه   3/ 0خصییوو وب  های اجتمییاعی و به بییا ورود رسییاهه 
هییای  های جدییید بییرای مشییارکت کییاربران در خلیی  ارزش ایجییاد شیید. از ویژگی اکوسیسییتم 

هفع و جوامع  های مختلا ذی کردن ام ان مشارکت گروه فراهم   3/ 0های اجتماعی وب  رساهه 
های  رسییاهه (. از بری  این  2021ئیان و هم اران، آفرینی ارزش است )خواجه آهالین برای هم 

کنندگان، سازهدگان محتییوا، سییازمان و سییایر  تواهند بین مصرف اجتماعی، برهدهای رساهه می 
کنندگان را از مخاببان غیرفعییان  های اجتماعی، مصرف شرکا توسعه دهند. در حقیقت، رساهه 

  2(. کریسییتودولیدس 2018و هم ییاران،    1اهیید )سییاه  فعییان تیییییر داده کنندگان بییه شییرکت 
های اینترهتییی و  عامل کند که با توجه به ماهیت پویییا و تعییاملی سیسییتم استدالن می ( 2009) 

کنندگان ارزش  کنندگان ارزش بییه مشییارکت جای دریافت دیجیتان، مخاببان تواهمند شده و به 
 آفرینی ارزش است.  های  نین مشارکتی، هم اهد. ی ی از زمینه تبدیل شده 

عنوان منبییع ویژه بخش خبییر، اسییتفاده از مخاببییان بییهدر بازار بسیار رقابتی رساهه و به
ها تواهیید بییه سییازمان می (2016و هم اران،  3کاهاس -های خالقاهه )مارتینزهوآوری و ایده

تواهیید بییه مشییارکت عالوه، در خییود سییازمان هییم می مزیت رقابتی ارزشمندی ببخشد. بییه
سییازمان را هیییز بییه منییابع هییوآوری آفرینی بینجامد و در واقع، مخابب درون کاربران در هم

رو، مقاله در زمینه درگیرسازی مخاببان تبدیل کند و به آهها اهگیزه بیشتری هیز ببخشد. ازاین
ها قرار گرفته است و عالوه بر آفرینی ارزش مورد تقاضای باالی سازمان و تشوی  آهها به هم

 باشد.ارزش هظری، دارای ارزش کاربردی هیز می 
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ٔظرٔی.ٔمدلٔن2ـ1

هظران بسیییاری مییورد توجییه  آفرینییی کییه توسییط محققییین و صییاحب های هم از معتبرترین مییدن 
(  2004اشییاره کییرد کییه توسییط پراهالیید و راماسییوامی )   1توان به مییدن دارت قرارگرفته است، می 

دهد در رابطه با  ار وبی که به  شده هشان می معرفی شده است. بررسی ادبیات مطالعات اهجا  
و هم ییاران،   2آفرینی کمک کند، خأل هظری وجود دارد )پین وکارها در مدیریت فرایند هم کسب 

اجییرای   شماری بر هحییوهٔ سازد تحقیقات کم ها همچنین آش ار می (. تحلیل این پژوهش 2008
صییورت  آفرینی ارزش، هم به های هم ها و  ار وب بورکلی، مدن فرایند صورت گرفته است. به 

اهد. با مییروری بییر اییین مطالعییات،  کلی و عمومی و هم در یک حوزٔه خاو بررسی و ارائه شده 
آفرینییی ارزش از جملییه  وامییل هم توان به این موضوع اشاره کرد که در اغلب آهها عناصییر و ع می 

صورت مستقل مورد بررسی قرارگرفته است.   کنندگان به کنندگان، مشتریان و تیمین تعامل 
بور خاو مییورد توجییه پژوهشییگران قییرار گرفتییه آفرینی ارزش در صنعت رساهه بههم

های دیجیتییان آفرینییی ارزش در رسییاهه( در تحقییی  دربییارٔه هم2016) 3اسییت. گریبییورن 
های دیجیتییان قییرارداده و بییا بحییث در مییورد سییتدالن خییود را بییر پایییٔه معمییاری سیسییتما

های دیجیتان از هظر براحی، تولید، توزیییع و اسییتفاده، منطیی  ایجییاد پذیری رساههاهعطاف
کید می  کنیید. رون و ارزش را تیییر داده و افزایش اهمیت مشتریان در روهد ایجاد ارزش را تی

آفرینی ارزش در بازار مخاببان تلویزیییون را بررسییی کییرده و سییه هییوع (، هم2018)  4هیلند
گذاری در بازار مخاببییان، شییامل توزیییع، تعامییل و گییردش مخابییب را اشتراکفعالیت به

 برجسته کرده است. 
آفرینی ارزش را ( است که هم2016آفرینی ارزش، مدن  ن و واه  )مدن دیگر در هم

آمده ماهند رضایت مشییتری و دست شتری و هتایج خدمات بهعنوان واسطه بین مشارکت م به
کننیید، سییط  آفرینی ارزش مشارکت می داهد و معتقد است مشتریان که در هموفاداری می 

 رضایت باالتری از محصوالت و سازمان دارهد. 
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های خبییری را آفرینییی ارزش توسییط مخاببییان رسییاهههییایی کییه همی ییی از پژوهش
( ارائه شده است که اساس آن 2021ئیان و ابراهیمی )توسط خواجهسازی کرده است،  مدن

( به متییییر وفییاداری مشییتری در مییدن 2016بر دو بعد از مدن وفاداری سیلوا و هم اران )
( قرار دارد. این مدن با در هظر گییرفتن تیییریر سییه هییوع ارزش 2016پیشنهادی  ن و واه  )

آفرینییی مخاببییان در آفریناهه کاربران، تیریر همای روی رفتار همسرگرمی، اقتصادی و رابطه
های خبری را بر وفاداری هگرشی و رفتییاری آهییان بررسییی کییرده های اجتماعی رساههشب ه

عنوان مدن هظری وی اهجا  شده، بهتی است. این مدن که روی شب ٔه تلویزیوهی خبری پرس 
من خبرگییزاری اهٔه فییارسپژوهش حاضر در هظر گرفته شده است تا با اجییرای آن روی سییام 

آفرینی ارزش توسط مخاببان روی وفاداری هگرشی و رفتاری مخاببان اییین فارس تیریر هم
 خبرگزاری ارزیابی شود.

 

(2021ئیان و ابراهیمی، . مدل مفهومی تحقیق )خواجه1شکل 

 
ٔ

ت  مشارک
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ٔهایٔپژوهش.ٔفرضیه2ـ2

های پییژوهش هییای پیشییین، فرضیییهشییده و هتییایج پژوهشبا توجه بییه مبییاهی هظییری مطر  
 اهد:تدوین شدهصورت زیر به

 گذارد.آفرینی تیریر مثبت می . مشارکت کاربران بر ارزش سرگرمی هم1فرضیه 
 گذارد. آفرینی تیریر مثبت می . مشارکت کاربران بر ارزش اقتصادی هم2فرضیه 
 گذارد.آفرینی تیریر مثبت می ای هم. مشارکت کاربران بر ارزش رابطه3فرضیه 
 گذارد.آفرینی بر ارزش برهد خبرگزاری تیریر مثبت می هم. ارزش سرگرمی 4فرضیه
 گذارد.آفرینی بر ارزش برهد خبرگزاری تیریر مثبت می . ارزش اقتصادی هم5فرضیه

 گذارد.آفرینی بر ارزش برهد خبرگزاری تیریر مثبت می ای هم. ارزش رابطه6فرضیه 
 گذارد.تیریر مثبت می . ارزش برهد خبرگزاری بر وفاداری هگرشی مخاببان 7فرضیه 
 گذارد.. ارزش برهد خبرگزاری بر وفاداری رفتاری مخاببان تیریر مثبت می 8فرضیه 
آفرینییی و گر ارزش سرگرمی هم. مشارکت مخاببان از بری  متییرهای مداخله9فرضیه

 گذارد.ارزش برهد خبرگزاری بر وفاداری هگرشی مخابب تیریر می 
آفرینییی گر ارزش اقتصادی همری  متییرهای مداخله. مشارکت مخاببان از ب10فرضیه

 گذارد.و ارزش برهد خبرگزاری بر وفاداری هگرشی مخابب تیریر می 
آفرینی و ای همگر ارزش رابطه. مشارکت مخاببان از بری  متییرهای مداخله11فرضیه

 گذارد.ارزش برهد خبرگزاری بر وفاداری هگرشی مخابب تیریر می 
آفرینییی گر ارزش سرگرمی هممخاببان از بری  متییرهای مداخله  . مشارکت 12فرضیه

 گذارد.و ارزش برهد خبرگزاری بر وفاداری رفتاری مخابب تیریر می 
آفرینییی گر ارزش اقتصادی هم. مشارکت مخاببان از بری  متییرهای مداخله13فرضیه

 گذارد.و ارزش برهد خبرگزاری بر وفاداری رفتاری مخابب تیریر می 
آفرینی و ای همگر ارزش رابطه. مشارکت مخاببان از بری  متییرهای مداخله14ضیهفر

 گذارد.ارزش برهد خبرگزاری بر وفاداری رفتاری مخابب تیریر می 
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ٔ.ٔروشٔپژوهش3
ی صییورت گرفتییه اسییت و از هظییر هییدف، از هییوع تحقیقییات  تحقی  حاضر با روی رد کمیی 

های مختلییا در مرحله اون بییه توصیییا جنبییهشود. در این بخش،  کاربردی محسوب می 
شود. ساس براساس شناسایی اولیییه و از برییی  گییردآوری پدیده مورد مطالعه، پرداخته می 

ی از بری  پرسشنامه، محق  هسبت به مدنداده منظور سازی معادالت ساختاری بههای کم 
پردازد.تبیین روابط بین متییرهای مدن می 

ت که توسط خبرگزاری فارس ارائییه شییده اسییت و کییاربران را ای اس»فارس من« ساماهه
سازد که مطالبه خود را از مسئوالن مختلا ابراز کنند و ساس این درخواست توسط قادر می 

ای از سایرین کاربران مورد حمایت و پشتیباهی قرار بگیرد. مطالب کییاربران بیییا گسییترده
شامل شده و با مشارکت سییایر کییاربران بییه   خبرها و تقاضاها برای »پیگیری« یا »اهتشار« را

هایی هظیر: »مطالبه«، »درخواست تقدیر و تش ر« از یک فرد یا سازمان، »کار خیر و پویش
رساهی«، درخواست برای پرداختن به »مسییائل کییالن«، »پیشیینهاد و اهتقییاد« از یییک کمک

های خبییری« تبییدیل وژه قاهون یا رویه، »ارسان سؤان« دربارٔه یک خبر یا شایعه و ارسان »س
ها و امضاهای بیشییتری را جمییع کننیید، اهمیییت و درجییه هایی که حمایت شوهد. پویشمی 

گییذاری فعلییی خبرگییزاری یابنیید. ببیی  ارزش»پیگیری« یا ضریب »اهتشار« بییاالتری را می 
امضییا برسیید، خبرگییزاری از آن  500فارس برای این سرویس، اگر یک »مطالبه« به هصاب 

را از  هزار امضا دریافت کند، آن  50زارش خبری تهیه خواهد کرد. اگر بیش از مطالبه یک گ
هییای کند. تصاویر و خبرها هییم هر ییه میییزان حمایت باالترین مقامات مسئون پیگیری می 

های مختلا خبرگزاری منتشر مردمی بیشتری دریافت کنند، با ضریب باالتری در خروجی 
تواهند  یدمان صفحه اصلی فارس را با حمایییت ران می که کاربشوهد، تاجایی و پیگیری می 

 و امضاهایشان تیییر دهند. 
شییده در پییژوهش کارگرفتهآوری داده از کییاربران از پرسشیینامه اسییتاهدارد بهبرای جمییع

( استفاده شده است که با توجه به تیییییر موضییوع تحقییی  از 2021ئیان و ابراهیمی )خواجه
های آن متناسب با کاربران فییارس تیییییرات جزئییی ی سؤانپخش عمومی به خبرگزاری برخ 

اهد. در بخش اون پرسشنامه سؤاالت توصیفی شامل پنج سؤان دربارٔه سن، جنسیییت و کرده
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سؤان با اسییتفاده از بیییا   22های اجتماعی و در بخش دو   هحؤه استفاده و اهتخاب شب ه
ت آهالین تهیه شییده و بییا اسییتفاده از صورای پرسیده شد. این پرسشنامه بهگزینهلی رت پنج

بییار من خبرگزاری فارس برای کساهی که حییداقل یکابالعات پایگاه کاربران ساماهه فارس
اهد، ارسان شد. هتایج پرسشنامه در قالب یک اقدا  به اهتشار یک مطلب در این ساماهه کرده

 کاربرگ اکسل برای تحلیل دریافت شد.
ربران ساماهه »فارس من« تعیین شدهد که تییاکنون حییداقل جامعٔه آماری این پژوهش کا

اهیید. بییا توجییه بییه ابالعییات پایگییاه بار اقدا  به اهتشار یک مطلب در این سییاماهه کردهیک
 1809بار، تعییداد  هفر یک  9510هفر است که تعداد    12330کاربران، جامعٔه آماری شامل  

 هار بار در این ساماهه اقدا  به اهتشییار   هفر  337هفر سه بار و تعداد    657هفر دوبار، تعداد  
هفر به پرسشنامه آهالین پاسخ دادهد که هموهه پژوهش   735اهد. در ههایت تعداد  مطلب کرده

 را شامل شد. 
بییرای تعیییین پایییایی پرسشیینامه از همسییاهی دروهییی سییؤاالت از روش ضییریب آلفییای 

بییرای  افییزاروسیییلٔه هر استفاده شییده کییه به 2و ضریب پایایی ترکیبی  1کروهباخ
شده بییرای های مطر  مجموع سؤاالت مرتبط با هر متییر محاسبه شده است. پایایی پرسش

گیری هر متییر، با استفاده از ضریب آلفای کروهباخ و ضریب پایایی ترکیبی در جدون اهدازه 
، برای پایا قلمداد کردن یك ابزار حییداقل ( ذکر شده است. براساس منابع مختلا1شماره )

(. بنییابراین 2019ئیان و ابراهیمییی، الز  اسییت )خواجییه برای ضریب آلفا و   7/0مقدار  
شود.گیری  تییید می پایایی ابزار اهدازه 

برای محاسبه روایی از دو شاخص استفاده شییده اسییت: شییاخص اون سیینجش روایییی 
آن   5/0است که مقادیر بیشییتر از    3  شده یا   همگرا شاخص متوسط واریاهس استخراج

 (. 2014و هم اران،  4هیربرای هر متییر داللت بر روایی همگرای مناسب دارد 
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یانس. مقادیر 1جدول   و آلفای کرونباخ برای روایی همگرا  پایایی ترکیبی، میانگین وار

یانس  متغیر   پایایی ترکیبی آلفا کرونباخ میانگین وار
 0/900 0/833 0/750 مشارکت کاربران

 0/922 0/872 0/797 ارزش خشنودی 

 0/866 0/770 0/683 ارزش اقتصادی 

 0/921 0/871 0/795 ای ارزش رابطه

 0/951 0/936 0/797 برهد رساهه 

 0/938 0/869 0/844 وفاداری اهگیزشی 

 0/945 0/913 0/851وفاداری رفتاری 

 
روایی، روایی ممیز است که برای بررسی روایی ممیییز از منظور سنجش  شاخص دو  به

(، هتایج هشان 2استفاده شده است. براساس جدون شمارٔه )  (1981)  1جدون فورهل و الرکر
شده برای تما  متییرها از ضرایب همبستگی دهد مقدار جذر متوسط واریاهس استخراجمی 

 دهندٔه روایی ممیز مناسب متییرهاست.آن با سایر متییرها بیشتر است که هشان 
 

 ( 1981). روایی ممیز براساس جدول فورنل الرکر2جدول 

 غیرها مت
وفاداری 
 انگیزشی 

وفاداری 
 رفتاری 

مشارکت  
 کاربر 

ارزش  
 اقتصادی 

ارزش  
 خشنودی 

برند  
 رسانه

ارزش 
 رابطه ای 

       0/940وفاداری اهگیزشی 
      0/922 0/804 وفاداری رفتاری 
     0/86 0/601 0/653 مشارکت کاربر

    0/826 0/592 0/564 0/587 ارزش اقتصادی 
   0/893 0/608 0/698 0/649 0/674 خشنودی ارزش 

  0892 0/710 0/595 0/664 0/798 0/800 برهد رساهه 
 0/891 0/738 0/736 0/719 0/694 0/703 0/716 ارزش رابطه ای 

همچنین با توجه به خروجی آزمون تیریر متییرها برهم در حالت تخمین اسییتاهدارد، عییدد  
دهیید  ییه میییزان از  است که هشییان می  دهنده ضریب تبیین یا زا هشان داخل متییرهای درون 

های مییدن  (، شییاخص 3گردد. در جدون شمارٔه ) وسیله متییر مستقل تبیین می متییر وابسته به 
 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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  1( شامل افزوهگی اعتبار متقابع ضریب تبیین و شاخص استون گایسر )  ساختاری از جمله 
منظور ارزیییابی کییل  به   ذکر شده است. همچنین از شاخص    2و اشتراک اعتبار متقابع 

گیری استفاده شده است و مقادیر  های بیروهی اهدازه مدن، شامل مدن دروهی ساختاری و مدن 
(. در اییین  2014گییردد )هیروهم ییاران، برای این شییاخص مطلییوب تلقییی می  0/ 08کمتر از 

گییزارش    0/ 076و مییدن اشییباع    0/ 077در خروجی مدن برآوردشییده    پژوهش مقدار  
 دهد. گیری و ساختاری را هشان می برازش مناسب مدن اهدازه   شده است که 

 
 های مدل ساختاری . شاخص3جدول 

یب   متغیر  ضر
تشخیص 

یب تعیین   ضر
تعدیل شده 

افزونگی اعتبار  
متقاطع 

اشتراک اعتبار  
متقاطع 

 0/535 0/621 %70/6 %70/6وفاداری اهگیزشی 
 0/655 0/539 %63/6 %63/6 وفاداری رفتاری 
 0/481 - - - مشارکت کاربر

 0/357 0/233 %35 %35 ارزش اقتصادی 
 0/561 0/386 %48/6 %48/6 ارزش خشنودی 

 0/684 0/481 %60/6 %60/6 برهد رساهه 
 0/557 0/380 %48/1 %48/2 ارزش رابطه ای 

 
ٔهایٔپژوهش.ٔیافته3

تحلیییل آمارهییای در این بخش ابتدا بییه بررسییی آمارهییای توصیییفی و سییاس بییه تشییری  و 
استنبابی خواهیم پرداخت.

ٔ.ٔآمارٔتوصیفی1-3

 88/10هفر( مییرد و    655درصد )  12/89(، هموهه پژوهش شامل  4براساس جدون شمارٔه )
سییان،  24تییا  15هفر( بین  101درصد هموهه ) 14هفر( زن بوده است. همچنین  80درصد )

تییا  35هفر( بییین   266موهه )درصد ه  36سان،    34تا    25هفر( بین    252درصد هموهه )  34
 55هفر( بین   25درصد پاسخگویان )  3سان،    54تا   45هفر( بین    88درصد )  12سان،    44

 اهد. سان سن داشته 65هفر( بیشتر از  3درصد )1سان و  64تا 
 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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 . توصیف سنی و جنسیت پاسخگویان 4جدول 

 جنسیت 
 طبقه سنی 

 جمع 65-74 55-64 45-54 35-44 25-34 15-24
 655 3 24 83 227 230 88مرد
 80 0 1 5 39 22 13 زن

 25 25 25 88 266 252 101 جمع
 

هییای من را به تف یک بازه شده در ساماهه فارسهای ربت (، تعداد سوژه 5جدون شمارٔه )
درصیید از  57،  44تییا  35ببقییه سیینی  57دهد که بر این اسییاس  سنی مخاببان هشان می 

درصد قرار دارهد.  22سان با    34تا 25اهد و در ردٔه دو   ببقه سنی  رساهدهها را به ربت سوژه 
 

 . تعداد ثبت سوژه براساس طبقه سنی پاسخگویان 5جدول 

 جمع  مرد زن طبقه سنی 
15-24 17 262 279 
25-34 26 521 547 
35-44 69 806 875 
45-54 6 270 276 
55-64 2 47 49 
65-74 0 8 8 

، 6ها هیییز براسییاس جییدون شییماره  وضعیت تیییدکنندگان و حامیان سییوژه در خصوو  
درصیید( و   48سییان )  44تا    35ترتیب در دو رده سنی  شود که بیشتر حامیان بهمشاهده می 

 درصد( قرار دارهد. 24سان ) 34تا  25

 . تعداد حمایت از سوژه براساس طبقه سنی پاسخگویان 6جدول 

 جمع مرد  زن طبقه سنی
15-24 380 5156 5536 
25-34 200 6904 7104 
35-44 1418 12552 13970 
45-54 26 1867 1893 
55-64 2 685 687 
65-74 0 33 33 
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ٔخطیٔبینٔمتغیرهایٔمستقل.ٔبررسیٔهم2-3

ی هبییوده رابطییه هم خطییی  ندگاهییه بییین ازآهجاکه ی ی از مفروضات اسییتفاده از روابییط علیی 
های خطی بین متییرهای مستقل در پژوهش، قبل از اهجا  تحلیلمتییرهاست، ارزیابی هم

ی، به منظور بررسی هبوده رابطه خطی مشترک  ندگاهه بین متییرها ضروری اسییت. بییدین عل 
خطییی  ندگاهییه بییین منظور بررسییی هم)عامییل تییور  واریییاهس( بییه  منظور شاخص  

بییرای اییین   5/3، مقادیر کمتییر از  متییرهای مستقل استفاده شده است. درباره شاخص  
(، هتایج 7مطاب  جدون شمارٔه )(. 2006هیر و هم اران، گردد )شاخص مطلوب تلقی می 

 ها خبر داد. خطی  ندگاهه بین متییرهای مستقل و آیتماز هبود هم

 . بررسی هم خطی متغیرهای مستقل7جدول 

 متغیرها 
وفاداری  
 انگیزشی

وفاداری  
 رفتاری

مشارکت  
 کاربر 

ارزش 
 اقتصادی 

ارزش 
 خشنودی 

برند  
 رسانه

ارزش 
 ای رابطه

        وفاداری انگیزشی 

        وفاداری رفتاری

 1/000  1/000 1/000    مشارکت کاربر 

  2/130      ارزش اقتصادی

  2/243      ارزش خشنودی

      1/000 1/000 برند رسانه 

  2/930      ایارزش رابطه 

ٔ.ٔبررسیٔفرضیاتٔتحقیق3-3

های تحقی  از مقادیر ضرایب مسیر و مقییادیر معنییاداری اسییتفاده شییده برای بررسی فرضیه
( مقادیر ضرایب مسیر و معنییاداری هشییان داده شییده اسییت. در 3( و )2است که در ش ل )

مورد مقادیر معناداری که از اهمیت زیادی در تفسیر هتایج برخوردارهد، معموالی  ناهچه در 
درصد و  ناهچییه مقییادیر از  5باشد، در سط  ابمینان  96/1بیش از    ه  ای مقدار آماررابطه

 (. 2006معنادار هستند )هیر و هم اران،  01/0بزرگتر باشد، در سط  ابمینان  58/2
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یب مسیر)و مقادیر بارهای عاملی( مدل تحقیق 2شکل    . مقادیر ضر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ( مدل تحقیق معناداری) . مقادیر اعداد 3شکل 

با در هظر گرفتن هتایج مقادیر ضریب مسیر و اعداد معناداری هتیجه فرضیییات بییه شییر  
 ( قابل بررسی است:8جدون شمارٔه )
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 . نتایج فرضیات تحقیق 8جدول 

 نتیجه مقدار احتمال  انحراف معیار  اعداد معناداری  ضریب مسیر  ها فرضیه

 تأیید    000/0   021/0 977/32***    698/0 فرضیه اول

 تأیید    000/0   026/0 925/22***   592/0 فرضیه دوم

 تأیید    000/0   022/0 853/30***    694/0 فرضیه سوم

 تأیید    000/0   038/0 299/9**    353/0 فرضیه چهارم

 تأیید    025/0   034/0 243/2***    076/0 فرضیه پنجم 

 تأیید    000/0   043/0 823/9***    423/0 فرضیه ششم

 تأیید    000/0   013/0 182/66***    840/0 فرضیه هفتم 

 تأیید    000/0   018/0 562/45***    798/0 فرضیه هشتم 

 تأیید    000/0   024/0 474/8**    207/0 فرضیه نهم 

 تأیید    000/0   017/0 205/2***    038/0 فرضیه دهم

 تأیید    000/0   028/0 845/8***    247/0 فرضیه یازدهم 

 تأیید    000/0   023/0 501/8**    196/0 فرضیه دوازدهم

 تأیید    027/0   016/0 214/2***    036/0 فرضیه سیزدهم 

 تأیید    000/0   028/0 524/8***    243/0 فرضیه چهاردهم

* ** ***  

 
ٔگیرٔی.ٔبحثٔؤنتیجه4

ٔها.ٔآزمونٔفرضیه1-4

براساس هتایج حاصل از تحلیل مقادیر عاملی تیییییدی هشییان داده شیید مقییدار   فرضیه اول.
و همچنییین مقییدار   698/0مشارکت کاربران و ارزش سییرگرمی  ضریب مسیر بین دو متییر  

گر آن اسییت کییه بییین مشییارکت آمده بیییان دسییت باشیید.هتایج بهمی   977/32برابر با    آماره  
معنادار و مثبتی برقرار بوده و با افزایش مشییارکت   آفرینی رابطهکاربران و ارزش سرگرمی هم

یابد. بنییابراین بردن از ساماهه افزایش می من ارزش سرگرمی و لذتکاربران در ساماهه فارس
 شود.فرضیه اون تحقی  تییید می 

براساس هتایج حاصل از تحلیل مقادیر عاملی تیییدی هشان داده شد مقدار   فرضیه دوم.
و همچنییین مقییدار 592/0مشارکت کاربران و ارزش اقتصییادی  متییر  ضریب مسیر بین دو  

گر آن است که بین مشارکت کییاربران آمده بیان دست است. هتایج به  925/22برابر با    آماره  
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آفرینی رابطه معنادار و مثبتی برقرار بوده و با افزایش مشارکت کییاربران و ارزش اقتصادی هم
یابیید. و دریافت منفعت اقتصادی از ساماهه افزایش می   من ارزش اقتصادیدر ساماهه فارس

 شود.بنابراین فرضیه دو  تحقی  تییید می 
براساس هتایج حاصل از تحلیییل مقییادیر عییاملی تیییییدی هشییان داده شیید   فرضیه سوم.

و همچنییین 694/0ای  مشییارکت کییاربران و ارزش رابطییهمقدار ضریب مسیر بین دو متییر  
گر آن است کییه بییین مشییارکت آمده بیان دست است. هتایج به  853/30  برابر با  مقدار آماره  

آفرینی رابطه معنادار و مثبتی برقرار بوده و با افییزایش مشییارکت ای همکاربران و ارزش رابطه
ای و افییزایش ارتبابییات و شییب ه بییین کییاربران از من ارزش رابطییهکاربران در ساماهه فارس

 شود.ین فرضیه سو  تحقی  تییید می یابد. بنابراساماهه افزایش می 
شیید براساس هتایج حاصل از تحلیل مقادیر عاملی تیییییدی هشییان داده    فرضیه چهارم.

 353/0آفرینی و ارزش برهد خبرگزاری ارزش سرگرمی هممقدار ضریب مسیر بین دو متییر  
اسییت کییه بییین  گر آن آمده بیان دست است. هتایج به 299/9برابر با   و همچنین مقدار آماره  

و ارزش برهد خبرگزاری رابطه معنادار و مثبتییی برقییرار بییوده و بییا آفرینی  ارزش سرگرمی هم
توان اهتظار داشت برهیید خبرگییزاری من، می افزایش فضای لذت و سرگرمی در ساماهه فارس

 شود.در بین کاربران افزایش یابد. بنابراین فرضیه  هار  تحقی  تییید می 
ساس هتایج حاصل از تحلیل مقادیر عاملی تیییدی هشان داده شد مقییدار  برا  فرضیه پنجم. 

و    0/ 076آفرینییی و ارزش برهیید خبرگییزاری ارزش اقتصییادی هم ضریب مسیر بییین دو متییییر 
ارزش  گر آن است که بین آمده بیان دست است. هتایج به   2/ 243برابر با    همچنین مقدار آماره  

و ارزش برهد خبرگزاری رابطه معنییادار و مثبتییی برقییرار بییوده و بییا افییزایش  آفرینی اقتصادی هم 
تییوان اهتظییار داشییت برهیید  من، می مندی و منفعییت اقتصییادی کییاربران در سییاماهه فییارس بهره 

 شود. یش یابد. بنابراین فرضیه پنجم تحقی  تییید می خبرگزاری دربین کاربران افزا 
براساس هتایج حاصل از تحلیل مقییادیر عییاملی تیییییدی هشییان داده شیید   فرضیه ششم.

آفرینییی و ارزش برهیید خبرگییزاری ای همارزش رابطییهمقدار ضییریب مسیییر بییین دو متییییر  
گر آن اسییت مده بیییان آدست است. هتایج به  823/9برابر با    و همچنین مقدار آماره  423/0

و ارزش برهد خبرگزاری رابطه معنادار و مثبتی برقرار بوده و آفرینی ای همارزش رابطهکه بین  
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توان اهتظار داشت برهد خبرگییزاری در با افزایش بهره شب ه کاربران در ساماهه فارس من، می 
 شود.بین کاربران افزایش یابد. بنابراین فرضیه ششم تحقی  تییید می 

براساس هتایج حاصل از تحلیل مقییادیر عییاملی تیییییدی هشییان داده شیید   رضیه هفتم.ف
ارزش برهیید خبرگییزاری و وفییاداری هگرشییی مخاببییان مقدار ضریب مسیر بییین دو متییییر  

گر آن است آمده بیان دست است. هتایج به  182/66برابر با    و همچنین مقدار آماره    840/0
رابطه معنادار و مثبتی برقرار ی و وفاداری هگرشی مخاببان ارزش برهد خبرگزارکه بین متییر 

تواهد وفاداری هگرشی مخاببان را افییزایش دهیید. بنییابراین بوده و ارتقای برهد خبرگزاری می 
 شود.فرضیه هفتم تحقی  تییید می 

براساس هتایج حاصل از تحلیل مقادیر عییاملی تیییییدی هشییان داده شیید فرضیه هشتم.  
 798/0ارزش برهد خبرگزاری و وفاداری رفتاری مخاببان مقدار ضریب مسیر بین دو متییر  

گر آن است که بییین آمده بیان دست است. هتایج به  562/45برابر با    و همچنین مقدار آماره  
رابطه معنادار و مثبتی برقرار بوده و ی رفتاری مخاببان  ارزش برهد خبرگزاری و وفادارمتییر  

تواهد وفاداری رفتاری مخاببان را افزایش دهیید. بنییابراین فرضیییه ارتقای برهد خبرگزاری می 
 شود.هشتم تحقی  تییید می 

زمییان دو متییییر میییاهجی از برای بررسی این فرضیه با توجه به حضییور هم  فرضیه نهم.
ویژه استفاده شده اسییت. بییا توجییه بییه این ییه ارییر غیرمسییتقیم ویییژه بررسی ارر غیرمستقیم  

شییود. فرضیه ههم تحقییی  تییییید می توان گفت  است، می   474/8و مقدار معناداری  207/0
گر مشارکت مخاببییان از برییی  متییرهییای میییاهجی گر آن است که  آمده بیان دست هتایج به

وفییاداری هگرشییی مخابییب تیییریر   آفرینی و ارزش برهیید خبرگییزاری بییرارزش سرگرمی هم
 گذارد.می 

زمییان دو متییییر میییاهجی از برای بررسی این فرضیه با توجه به حضور هم  فرضیه دهم.
 038/0بررسی ارر غیرمستقیم ویژه استفاده شده است. با توجه به این ه ارر غیرمستقیم ویژه  

مشارکت شود.  د می فرضیه دهم تحقی  تیییتوان گفت  است، می   205/2و مقدار معناداری  
آفرینی و ارزش برهد خبرگییزاری گر ارزش اقتصادی هممخاببان از بری  متییرهای میاهجی 
 گذارد.بر وفاداری هگرشی مخابب تیریر می 
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زمان دو متییر میاهجی از برای بررسی این فرضیه با توجه به حضور هم  فرضیه یازدهم.
 247/0ا توجه به این ه ارر غیرمستقیم ویژه  بررسی ارر غیرمستقیم ویژه استفاده شده است. ب

شییود. فرضیییه یییازدهم تحقییی  تییییید می تییوان گفییت  است، می   845/8و مقدار معناداری  
آفرینییی و ارزش برهیید ای همگر ارزش رابطییهمشارکت مخاببان از بری  متییرهای میاهجی 

 گذارد.خبرگزاری بر وفاداری هگرشی مخابب تیریر می 
زمان دو متییر میییاهجی رای بررسی این فرضیه با توجه به حضور همب  فرضیه دوازدهم.

از بررسی ارر غیرمستقیم ویژه استفاده شده است. با توجه بییه این ییه ارییر غیرمسییتقیم ویییژه 
فرضیییه دوازدهییم تحقییی  تییییید تییوان گفییت اسییت، می  501/8و مقدار معنییاداری   196/0

آفرینییی و گر ارزش سییرگرمی همهجی مشارکت مخاببان از برییی  متییرهییای میییاشود.  می 
 گذارد.ارزش برهد خبرگزاری بر وفاداری رفتاری مخابب تیریر می 

زمان دو متییر میییاهجی برای بررسی این فرضیه با توجه به حضور هم  فرضیه سیزدهم.
از بررسی ارر غیرمستقیم ویژه استفاده شده است. با توجه بییه این ییه ارییر غیرمسییتقیم ویییژه 

فرضیه سیزدهم تحقییی  تییییید توان گفت  است، می   214  214/2دار معناداری  و مق  036/0
آفرینییی و گر ارزش اقتصییادی هممشارکت مخاببان از بری  متییرهییای میییاهجی شود.  می 

 گذارد.ارزش برهد خبرگزاری بر وفاداری رفتاری مخابب تیریر می 
زمان دو متییر میاهجی برای بررسی این فرضیه با توجه به حضور هم  فرضیه چهاردهم.

از بررسی ارر غیرمستقیم ویژه استفاده شده است. با توجه بییه این ییه ارییر غیرمسییتقیم ویییژه 
فرضیییه  هییاردهم تحقییی  تییییید تییوان گفییت است، می  524/8و مقدار معناداری   234/0

آفرینییی و ای همگر ارزش رابطییهیییاهجی مشارکت مخاببان از برییی  متییرهییای م شود.  می 
 گذارد.ارزش برهد خبرگزاری بر وفاداری رفتاری مخابب تیریر می 

 
ٔگیرٔی.ٔنتیجه5

دهد ارزش سرگرمی با ضریب عییاملی  های این پژوهش هشان می ، یافته 8براساس جدون شماره 
میین، ربییت و   آفریناهه داشییته و کییاربران سییاماهه فییارس باالترین تیریر را بر روی رفتار هم  0/ 698

ای بییا  داهنیید. در درجییه دو  ارزش رابطییه کننده می عنوان یییک ارزش سییرگر  پیگیری سییوژه را بییه 
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بیشترین هقش را در مشارکت کییاربران دارد و کییاربران   0/ 694اختالف اهدک و با ضریب عاملی 
خواهنیید از اییین برییی  سییط   سو با خود بوده و می ایجاد شب ه ارتبابی با سایر افراد هم دهبان  به 

کمتییرین تیییریر را در  0/ 592تیریرگذاری باالیی داشته باشند. ارزش اقتصادی بییا ضییریب عییاملی  
آفرینی دارد. ضریب کم ارزش اقتصادی گویای این مطلب است که کاربران در مورد سییاماهه  هم 

 کنند. اقتصادی هداشته و از این منظر کمبود جدی را احساس می من هگاه  فارس 
ای بر عالوه بر تییید تیریر ارزش سرگرمی، اقتصادی و رابطه  6و    5،  4در مورد فرضیات  

شییود کییه ، مشییاهده می 8های جییدون شییماره تقویت برهد خبرگزاری، مطاب  با تحلیل داده
ارر را بر تقویت برهیید خبرگییزاری را دارد؛ باالترین    423/0ای با ضریب عاملی  ارزش رابطه

های مشترک، بیشترین دلیل رجوع و های کاربران و ایجاد دغدغهدیگر، پیگیری سوژه بیاهی به
معرفی خبرگزاری بوده و مبنای محبوبیت رسییاهه اسییت. در درجییه دو  ارزش سییرگرمی بییا 

در حوزه 076/0ی  و درکمترین مورد ارزش اقتصادی با ضریب عامل  353/0ضریب عاملی  
 تقویت برهد خبرگزاری مؤرر هستند.

در فرضیات هفتم و هشتم، تقویت برهد خبرگزاری بر وفییاداری هگرشییی کییاربران تیییریر 
میین، خبرگییزاری دهد کاربران فارس  ببیشتری را به هسبت وفاداری کاربران داشته و هشان می 

هسبت به دیدگاه مثبت آن، کمتر  پذیرهد، ولی عنوان یک رساهه مرجع و معتمد می فارس را به
هییای جییدون کنند. براسییاس هتییایج دادهآفرینی می در موضوع ربت سوژه و حمایت آن هقش

ای و تقویت برهد بیشترین توان گفت مشارکت کاربران از بری  ارزش رابطه(، می 8شمارٔه )
ارزش  تیریرگییذاری را بییر وفییاداری هگرشییی داشییته و پییس از آن ارزش سییرگرمی و در آخییر

دهیید آفرین هستند. در مورد وفییاداری رفتییاری کییاربران هیییز آمییار هشییان می اقتصادی هقش
آفرینی و ارزش برهد بییر اییین های همگر ارزشمشارکت کاربران از بری  متییرهای مداخله

 هوع از وفاداری تیریر داشته و از جهت میزان تیریرگذاری هیز هماهند وفاداری هگرشی است.
گر بر مقولٔه وفاداری یسه تیریر مشارکت کاربران از بری  متییرهای مداخلههمچنین مقا

دهد مشارکت کاربران تیریر بیشتری بر وفییاداری هگرشییی دارهیید. رفتاری و هگرشی هشان می 
ای گر کمترین تیریر و ارزش رابطهعنوان متییر مداخلهضمن این ه در بین ارزش اقتصادی به

 کند.ی بیشترین تیریر را ایفا م 
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این ساماهه با قوت بیشتری تواهسییته شود  بنابراین براساس هتایج کلی تحقی  مشاهده می 
ای و سرگرمی را به هسبت ارزش اقتصادی در بین مخاببان ایجاد کند، ترتیب ارزش رابطهبه
که ضریب عاملی همه فرضیات در مقوله ارزش اقتصادی کمترین مقدار را داشته و بوریبه

های سییودآوری رسد متولیان امر باید هسییبت بییه ایجییاد ارزش اقتصییادی و مییدنبه هظر می 
 تری را اهجا  دهند.ریزی دقی کاربران در این ساماهه برهامه

ٔهایٔتحقیق.ٔمحدودیت6

ها باید لحاظ شوهد: هخست، این مطالعه های این پژوهش برخی محدودیت در تعمیم یافته
های مختص بییه خییود اهجییا  شییده هوآوراهٔه خاو با محدودیت روی کاربران یک سرویس  

آفرینی ارزش بییه است و مالحظات سیاسی و فرهنگی خبرگزاری فارس بر ارائه ام اهات هم
توان صورت مقطعی اهجا  شده است و همی کاربران تیریر گذاشته است. دو ، این مطالعه به

های جییایگزین اسییت کییاربران بییه سییرویسهای دیگر، که مم ن  هتایج آن را الزامای به زمان 
 آفرینی دسترسی داشته باشند، تعمیم داد.هم

 
ٔ.ٔپیشنهاداتٔتحقیق7

های آن، پیشیینهادهای زیییر ارائییه های این پژوهش و درهظرگرفتن محدودیت با توجه به یافته
 شوهد:می 

ار گر اررگییذعنوان متییرهای تعدیل( در هظر گرفتن هقش جنسیت، سن و تحصیالت به1
 آفریناهه مخاببان؛بر رفتارهای هم

کننده برحسییب تعییداد هییای مختلییا مشییارکت آفریناهییه گروه( تحلیییل رفتارهییای هم2
 ها؛مشارکت 

های اجتماعی مختلا و کشییا برای مقایسه رساهه  وتحلیل  ند گروه  ( تجزیه3
 عی؛های اجتماهحوه عمل رد متفاوت توییتر، فیسبوک، اینستاگرا  و سایر رساهه

های اهجا  پژوهش و اهجا  تحقی  در فواصل زماهی متنوع ( گسترش بون و تنوع دوره 4
های رفتاری کاربران.برای درک تفاوت 
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