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Abstract: The current research aimed to develop a localized and
literature-dependent model related to credibility evaluation of web
information as identified by students in top universities of Iran. In
terms of its usability, the model then will be evaluated in a sample of
student users in top universities of Iran. Finally, the research population
for testing the model is students enrolled in top universities of Iran in
curriculum year of 2016-2017. Data analysis conducted by software like
LISREL 8.7 and SPSS20 which are developed for Structural Equation
Modelling. Such statistic tests like confirmatory factor analysis, Pearson
correlation ratio, Friedman Test, multivariate analysis of variance were
used for data analysis according to each research question. The Web
Information Credibility Scale-Persian (WICS-P) was validated according
to the structural and overall goodness of fit showing a high quality on
measuring the variable in the context studied. There exists, however,
differences among the dimensions. As the first research exploring the
concept in Iran, the current research is a response to the lack of such a
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tool in related literature.
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مقاله برای اصالح به مدت شش ماه نزد پدیدآوران بوده است.

چكيــده :پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی و مدلســازی معــادالت ســاختاری
ارزیابــی باورپذیــری اطالعــات موجــود در محیــط وب توســط کاربــران
دانشــگاهی بــر مبنــای یــک مــدل مفهومــی بومــی و برخاســته از ادبیــات پژوهــش
انجــام شــده اســت .پژوهــش بــهشــیوة توصیفی-پیمایشــی و بــا کاربــرد یــک مــدل
مفهومــی تأییدشــده توســط خبــرگان بهعنــوان زیرســاخت ایجــاد ابــزار پژوهــش
در یــک نمونــة آمــاری شــامل  382نفــر از دانشــجویان دانشــگاههای برتــر کشــور
بهشــیوة نمونهگیــری تصادفــی طبقــهای انجــام شــد .پرسشــنامهای بــا  80گویــه
و روایــی محتوایــی و ســازهای مناســب و مقــدار آلفــای «کرونبــاخ»  ./962بیــن
شــرکتکنندگان توزیــع شــد .دادههــای بهدســتآمده بــا رویکــرد مدلســازی
معــادالت ســاختاری بــا کاربــرد نرمافزارهــای «اسپ ـیاساس  »22و «لیــزرل »8/7
تجزیــه و تحلیــل شــدند .بررســی بــرازش مدلاندازهگیــری و ســنجش بارهــای
عاملــی نشــان از بــرازش دادههــای بهدســتآمده بــرای کاربــرد مــدل بــرای
تحلیــل داشــتند .تمامــیپرســشها و روابــط میــان متغیرهــا در ســطح اطمینــان
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 95درصــد معنــادار بودنــد .تمامــی شــاخصهای بــرازش در دامنــة قابــل قبــول بودنــد و بنابرایــن مدلهــا
تأییــد شــدند .مقیــاس باورپذیــری اطالعــات وب فارســی از جنبــة بــرازش مــدلاندازهگیــری از تناســب
و کیفیــت خوبــی برخــوردار بــوده و بــرای بررســی در بســترهای پژوهشــی مختلــف از اعتبــار برخــوردار
اســت .ابــزار ساختهشــده بــا مقــداری مناســب از بــرازش ،متغیرهــای فرعــی پژوهــش ،یعنــی قابلیــت
اعتمــاد و تخصــص را نمایندگــی و ســنجش میکنــد.
كليدواژههـا :ارزیابـی باورپذیـری اطالعـات ،طراحـی مدل رفتـار اطالعاتـی ،باورپذیـری اطالعات وب،
اعتبارسـنجی اطالعـات ،اعتباریابـی مدل
 .1مقدمه

شــبکة جهانــی وب بســتری گســترده و دربرگیرنــدة تعــداد قابــل توجهــی از منابــع اطالعاتــی

برآمــده از دیدگاههــای گوناگــون اســت .هرچنــد در دنیــای آمــوزش و پژوهــش وجــود چنیــن

حجمــی از منابــع اطالعاتــی امــر تــازهای نیســت ،امــا وب دارای ویژگیهایــی اســت کــه

مهارتهــای ارزیابانــهای فراتــر از مهارتهــای ســنتی را طلــب میکنــد (فتاحــی 1376؛ 1392؛

کشــاورز 1387؛ 1392؛  .)Mattus 2007; Lankes 2008ویژگیهایــی از جملــه ماهیــت چندرســانهای
و فرامتنــی منابــع و نیــز ابتــکار عمــل نســبی نویســندگان در ارائــة آزادانــه و بیباکانــة منابــع در وب

تشــکیلدهندة عواملــی هســتند کــه لــزوم برخــورداری از مهارتهــای پیشــرفتة ارزیابــی اطالعــات
وب را موجــب شــدهاند.

بــا افزایــش منابــع موجــود در وب بــر تعــداد کاربــران آن نیــز افــزوده میشــود .آنگونــه کــه

«ویلــر» ســالها پیــش گفتــه ایــن کاربــران در جســتوجوی اطالعــات بجــای ارزیابــی کیفیــت
اطالعــات  ،آفریننــدگان مــادی و معنــوی آن نظیــر نویســنده ،طــراح یــا دارنــدة وبــگاه را مــورد

توجــه قــرار میدهنــد ( .)Weiler 2005چنیــن امــری گــواه کمبــود مهارتهــای ســواد اطالعاتــی

و از جملــهمهارتهــای ارزیابــی در بیــن کاربــران اســت کــه از عواملــی نظیــر میــزان دانــش،

پیشــینة شــناختی ،ســن ،تجربــه و ویژگیهــای فــردی جس ـتوجوگران ریشــه میگیــرد (کشــاورز

و وفائیــان  .)1392در چنیــن شــرایطی مهارتهــای ارزیابــی بســیار بیــش از آنچــه در محیطهــای
ســنتی جســتوجوی اطالعــات معمــول بــود ،اهمیــت پیــدا میکننــد .از همیــن روســت کــه

«نیــکالس» و همــکاران ارزیابــی را عنصــر کلیــدی در ســواد دیجیتــال 1خواندهانــد (Nicholas et

.)al. 2003

1. digital literacy
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در آغازیــن روزهــای پیدایــش وب ،پژوهشــگران متوجــه چالشهــای اســتفاده از آن شــدند؛

بــرای مثــال« ،پســتمن» برخــی پیامدهــای وب بــرای كاربــران را برشــمرد كــه از آن جملــه كاهــش

ســطح توجــه ،كاهــش مهارتهــای خوانــدن ،نوشــتن و ارتبــاط بــا دیگــران ،جدایــی از منابــع
چاپــی ،فاصلــه گرفتــن از تعامــات اجتماعــی و انســانی را میتــوان نــام بــرد (.)Postman 1995

بایــد گفــت هرچــه ســطح دسترســی بــه اطالعــات بیشــتر میشــود ،مهارتهــای ارزیابــی نیــز بایــد
افزایــش یابــد (کشــاورز و وفائیــان )1392؛ بهویــژه وقتــی پژوهــش ،جس ـتوجو و مطالعــه بــرای

انجــام كاری جــدی ماننــد پژوهــش ،آمــوزش یــا نــگارش باشــد (Huntington et al. 2004; Robins

 .)and Holmes 2008; Doyle and Hammond 2006بــا توجــه بــه مــوارد پیشگفتــه ،توجــه بــه

جنبههــای ارزیابانــة منابــع موجــود در محیــط وب از تمامــیمســیرهای ممکــن بایــد مــورد نظــر
پژوهشــگران ایــن حــوزه قــرار گیــرد.

 .2بیان مسئله

مهمتریــن تفــاوت محتوایــی محیــط وب بــا محیطهــای چاپــی در نبــود یــا كمبــود شــیوهها

و نظامهــای كنترلــی اســت ( .)Metzger 2007اینكــه در محیــط دیجیتالــی بــه چــه كســی اعتمــاد
كنیــم و نــوع قضــاوت مــا دربــارة كیفیــت پارههــای اطالعاتــی چگونــه باشــد ،چالشــی اساســی

اســت .بــا توجــه بــه نقــش و تأثیرگــذاری کیفیــت و اعتبــار اطالعــات موجــود در وب بــر میــزان

اعتمــاد ،تصمیمگیــری و فعالیــت کاربــران ،انجــام پژوهشهایــی در راســتای بررســی کیفــی ایــن
منابــع اطالعاتــی ضــرورت پیــدا میکنــد.

یافتههــای پژوهشــی از کاربــرد فــراوان اطالعــات وب حکایــت میکننــد .ویژگیهــای

محیــط اطالعاتــی و رســانهای وب کــه در آن کاربــران از آزادی بیشــتری در تولیــد محتــوا

برخودارنــد و اطالعــات بهســرعت و ســهولت در دســترس کاربــران قــرار میگیــرد ،بــر پیچیدگــی

ایــن موضــوع میافزایــد ( .)Keshavarz 2014; 2015از ســالهای آغازیــن پیدایــش وب ،یعنــی
نیمــة دوم دهــة  90میــادی ،توجــه فراوانــی بــه بحــث اعتبارســنجی منابــع وب از ســوی پژوهشــگران

مختلــف ،بهویــژه در رشــتههای ارتباطــات ،روانشناســی و علــم اطالعــات بــه عمــل آمــده؛ هرچنــد

رویکردهــای پژوهشــی در رشــتههای مختلــف ،گوناگــون بــوده اســت (کشــاورز 1387؛ 1392؛
.)1395

طیــف گســتردهای از مســائل ،روششناسـیها ،رویکردهــا و مدلهــا از توجــه بــه ویژگیهــای

کاربــر گرفتــه تــا ویژگیهــای رســانه و منبــع اطالعــات (Hilligoss and Rieh 2008; Rieh and
995
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 )Danielson 2007در ایــن پژوهشهــا بررســی شــدهاند .طیــف گوناگونــی از شــرکتکنندگان،

از افــراد عــادی گرفتــه تــا افــراد تــازهکار ،متخصصــان و دانشــجویان در پژوهشهــا شــرکت
داشــتهاند .در بســیاری از پژوهشهــا از جامعــة دانشــجویی بهعنــوان جامعــة آمــاری اســتفاده شــده

اســت .دانشــجویان ،هــم بهدلیــل در دســترس بــودن و هــم بهدلیــل وابســتگی بــه منابــع اطالعاتــی
گوناگــون جهــت انجــام کارهــا و پروژههــای درســی و کالســی بهعنــوان گروهــی مناســب از

کاربــران وب بــرای مطالعــه انتخــاب میشــوند.

پژوهشهــا نشــان میدهنــد کــه بــا افزایــش منابــع اطالعاتــی اینترنتــی ،دانشــجویان بــرای

بازیابــی اطالعــات بــه کتابخانــة دانشــگاه کمتــر مراجعــه میکننــد و اســتفادة آنهــا از وب
بهعنــوان یــک منبــع اطالعاتــی بهصــورت مســتقیم افزایــش یافتــه

اســت (& Metzger, Flanagin

 .)Zwarun 2003پژوهشهــا همچنیــن نشــان میدهنــد کــه افــراد بــرای بازیابــی اطالعــات بهمقــدار

زیــادی بــه اینترنــت و وب تکیــه میکننــد و دانشــجویان بزرگتریــن گــروه اســتفادهکننده از

ایــن فنــاوری هســتند ( .)Flanagin and Metzger 2001ایــن حجــم عظیــم اطالعــات باعــث شــده که

جس ـتوجوگران وب ،بهویــژه دانشــجویان بــا چالــش بزرگــی در ارزیابــی اطالعــات دریافتــی از
لحــاظ کیفیــت ،اعتبــار و باورپذیــری روب ـهرو شــوند.

ایــن پژوهــش بــا هــدف مدلســازی و تعییــن میــزان كاربــرد معیارهــای ارزیابــی باورپذیــری

اطالعــات موجــود در محیــط وب در بســتر یــک مــدل مفهومــی انجــام شــد .بهبیــان دیگــر ،پژوهــش

بــر آن بــوده اســت تــا مــدل مفهومــی و معیارهــای بهدس ـتآمده در پژوهــش پیشــین (کشــاورز و

همــکاران  )1395را در حالتــی میدانــی و واقعــی و در جامعــة آمــاری بررســی کــرده و ویژگیهــای
گوناگــون ارزیابــی کاربــران را مــورد توجــه قــرار دهــد .بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع اعتبارســنجی

و ســنجش باورپذیــری اطالعــات وب توســط کاربــران در محیطهــای جدیــد اطالعاتی و رســانهای،

و بــا مــروری بــر ادبیــات موجــود در ایــن رابطــه ،پژوهــش حاضــر در صــدد اســت ایــن فراینــد را در

بیــن دانشــجویان دانشــگاههای برتــر کشــور مــورد بررســی و واکاوی بیشــتر قــرار دهــد.

در بیشــتر پژوهشهــای انجامشــده ،بــه بررســی میــزان تأثیرگــذاری عوامــل گوناگونــی

چــون ویژگیهــای روانشــناختی ،فــردی و شــغلی بــر مکانیــزم ارزیابــی باورپذیــری اطالعــات
مــورد نظــر توجــه شــده ،در حالــی کــه در کمتــر پژوهشــی بــه ویژگیهــای منابــع وبــی و معیارهــای

ارزیابــی آنهــا پرداختــه شــده اســت .بدینترتیــب ،پژوهــش حاضــر از جملــة اولیــن پژوهشهــا در
نــوع خــود محســوب میشــود کــه کوشــیده اســت ابعــاد و مؤلفههــای مختلــف باورپذیــری منابــع
اطالعاتــی در محیــط وب را شناســایی و مدلســازی کنــد .نتایــج حاصــل از پژوهــش میتوانــد
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اطالعــات ارزشــمندی را در اختیــار جامعــة دانشــگاهی اعــم از مســئوالن ،اســاتید و دانشــجویان قــرار

دادهو بــر اســاس آنهــا میتــوان بــه ارائــة راهحلهــا و راهکارهایــی جهــت بهینهســازی محیــط
اطالعاتــی وب و نیــز کمــک بــه مهارتافزایــی دانشــجویان در ارزیابــی اطالعــات وب پرداخــت.
 .3پیشینة پژوهش

از زمــان پیدایــش وب تاکنــون پژوهشهــا و مطالعــات فراوانــی بــا رویکردهــای مختلــف و

توســط پژوهشــگرانی از رشــتههای مختلــف انجــام شــده اســت .بررســی اعتبــار منابــع وب از جملــه

زمینههــای پژوهشــی بســیاری از رشــتههای مرتبــط ماننــد علــوم رایانــه ،ارتباطــات ،روانشناســی،
جامعهشناســی ،رســانه و علــم اطالعــات بــوده اســت .یکــی از دشــواریهای پژوهــش در ایــن

زمینــه وجــود گســترهای از پژوهشهــا و رویکردهاســت کــه باعــث تنــوع و تعــدد روششناسـیها
شــده اســت.

«دهقانــی» در پژوهــش خــود دربــارة آشــنایی و کاربــرد معیارهــای کیفیــت اطالعــات وب

توســط دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی «دانشــگاه شــیراز» دریافــت کــه توجــه بــه چهــار معیــار
باورپذیــری ،دامنــه ،امنیــت ،و قابلیــت فهــم در بیــن جامعــة آمــاری تفاوتــی معنــادار دارد .توجــه
بــه چهــار عامــل اعتبــار ،روزآمــدی ،کاملبــودن ،و باورپذیــری در بیــن ســطوح تحصیلــی مختلــف

نیــز معنــادار بــوده اســت .آشــنایی دانشــجویان زن و مــرد نســبت بــه معیارهــای دســترسپذیری،

عینیــت ،کاملبــودن ،باورپذیــری ،دامنــه ،امنیــت و قابلیــت فهــم تفــاوت معنــادار داشــته اســت .از
نظــر توجــه بــه چهــار معیــار ،تفاوتــی معنــادار بیــن همــة دانشــجویان مشــاهده نشــده اســت (.)1388

«میرزایــی اهرنجانــی» و همــکاران در پژوهــش خــود دربــارة اعتبــار اخبــار «صــدا و ســیما»

ابتــدا فهرســتی از ابعــاد اصلــی اعتبــار را شناســایی و ســپس ،بــا مــرور کامــلِ پژوهشهــای قبلــی

نشــانگرهای هــر یــک از ابعــاد را تعییــن کردنــد .در مرحلــة بعــدی ،بــا اســتفاده از روش نمونهگیــری
چندمرحل ـهای 1013 ،پرسشــنامه در جامعــة آمــاری شــامل کلیــة افــراد بــاالی  15ســال ســاکن در

مناطــق 22گانــة تهــران ،توزیــع و دادههــای پژوهــ 
ش جمــعآوری شــد .در نهایــت ،بــا اســتفاده

ازتکنیکهــای آمـ ِ
ـاری تحلیــل عاملــی تأییــدی ،رگرســیون چندگانــه و آزمــون تــی تکنمونـهای،

دادههــای آمــاری مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت .نتایــج حاصــل ،بــر وجــود رابط ـهای قــوی

میــان اعتبــار و ویژگیهــای پیــام ،منبــع ،مخاطــب و عناصــر انســانی مــدل ارتباطــی داللــت دارد.
بهعــاوه ،نتایــج تحلیــل دادههــا حاكــی از آن اســت كــه میــان اعتبــار و ویژگیهــای منبــع،

رابطـهای مســتقیم و معنــادار وجــود داشــته اســت .میــان تحصیــات و درآمــد مخاطبــان بــا اعتبــار
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رابط ـهای مســتقیم و معنــادار و رابطــه بیــن ســن و جنســیت مخاطبــان و اعتبــار ،منفــی و معنــادار

اســت (.)1391

در پژوهــش «حقیقینســب و فخــر فاطمــی» بــا هــدف شناســایی عوامــل تأثیرگــذار بــر

کیفیــت وبگاههــای اطالعــات علمــیو دانشــگاهی و اولویتبنــدی آنهــا طــرح مفهومــیمبتنــی

بــر چهــار مؤلفــة اصلــی شــامل کیفیــت اطالعــات ،کیفیــت سیســتم ،کیفیــت خدمــات و کیفیــت

ویــژة تأمینکننــدگان و  14متغیــر عملیاتــی بررســی شــده اســت .دادههــا بــا روش تجزیــه و تحلیــل

سلســلهمراتبی )AHP( 1در نمونــة آمــاری در بیــن دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی رشــتة مدیریــت

فنــاوری اطالعــات دانشــگاههای دولتــی شــهر تهــران مــورد آزمــون قــرار گرفتــه اســت .یافتههــای

پژوهــش ،برتــری وبگاههــای اطالعــات علم ـی نســبت بــه وبگاههــای دانشــگاهی را نشــان دادنــد.
مؤلفــة کیفیــت اطالعــات مهمتریــن عامــل برتــری وبگاههــای اطالعــات علمــیبــوده و کیفیــت

خدمــات موجــب برتــری وبگاههــای دانشــگاهی شــده اســت (.)1389

«کشــاورز ،وصفــی و شــعبانی» در پژوهشــی بــه بررســی میــزان اعتبــار منابــع اطالعــات ســامت

موجــود در اینترنــت و تأثیــر ویژگــی شــخصیتی وجدانگرایــی بــر نــوع ارزیابــی ایــن منابــع در بیــن

کاربــران دانشــگاهی حوزههــای ســامت پرداختنــد .یافتههــا نشــان از آن داشــت کــه جامعــۀ تحــت
بررســی مشــکالتی در تعییــن کیفیــت و اعتبــار اطالعــات و نیــز بازیابــی ســریع اطالعــات داشــتند.

بیــش از نیمــیاز نمونــه ،اطالعــات بهداشــتی و پزشــکی موجــود در اینترنــت را همیشــه یــا بیشــتر

اوقــات معتبــر میداننــد .مهمتریــن معیــار ارزیابــی کیفــی از ســوی نمونــۀ مــورد بررســی بیطرفــی
و ســپس ،روزآمــدی و اعتبــار نویســنده بــوده اســت .بیــن وجدانگرایــی دانشــجویان و اســتادان

پزشــکی بــا میــزان اعتبــار تخصیصــی آنــان بــرای منابــع اطالعــات اینترنتــی ،رابطــۀ همبســتگی
معنــاداری وجــود دارد (.)1393

در پژوهــش «کادر» ارزیابــی پرســتاران از کیفیــت اطالعــات بهداشــتی و پرســتاری اینترنــت،

بــا اســتفاده از نظریــة زمینــهای 2در دو مرحلــه مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .مصاحبههــای

نیمهســاختارمند و گروههــای تمرکــز از روششناســیهای ایــن پژوهــش عنــوان شــدهاند.

فراینــد ارزیابــی گون ـهای از شــناخت معرفــی شــده اســت .روشهــای ارزیابــی بــه عواملــی ماننــد

مهارتهــای ارزیابــی پرســتاران ،زمــان موجــود ،و ســطح اطالعــات وبگاههــا بســتگی داشــته اســت.

شــش مرحلــة ارزیابــی پرســتاران عبــارت بودنــد از :ارزیابــی کاربرپســندی ،ظاهــر ،پدیدآورنــدگان،
2. grounded theory
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ارتبــاط بــا کار پرســتاران ،بررســی شــواهد ،و راهبردهــای بررســی متقابــل (.)Cader 2013

«کشــاورز» در مقالــة خــود پــس از توصیــف چالشهــای عمــدة محیــط وب ،بــا معرفــی

مصداقــیِ دو مفهــو ِم شــبهاطالعات و ضداطالعــات و دالیــل پیدایــش آنهــا بــه بحــث اهمیــت
بررســی باورپذیــری اطالعــات وب میپــردازد .وی مفهومــیموســوم بــه ســواد وبــی و مهمتریــن

معیارهــای ارزیابــی منابــع اینترنتــی شــامل معیارهــای پنجگانــة صالحیــت ،دقــت ،بیطرفــی،
روزآمــدی ،و پوشــش و نیــز توجــه ویــژه به تفكــر انتقــادی در ارزیابی منابــع اطالعاتی را خاطرنشــان

میســازد .در پژوهــش وی همچنیــن بــرای هرچــه نمایانتــر ســاختن تفكــر انتقــادی ،روش مطالعــة

دیالكتیــك كــه از ســوی «والتــر كافمــن» 1پیشــنهاد شــده ،در كنــار ســه روش تفســیری ،جزمــیو
منفعالنــه بررســی شــده و ویژگیهــای هــر یــك برشــمرده شــده اســت (.)Keshavarz 2014

در پژوهشــی «جائــو و تــو» عوامــل مؤثــر بــر نــوع دیــدگاه باورپذیــری اطالعــات در میــان

کاربــران چینــی میکروبــاگ مربــوط بــه ســامت و بهداشــت بررســی شــده اســت .نشــانههای

باورپذیــری در ســه ســطح منبــع،پیــام و توزیــع آن در شــبکههای فــردی ماننــد نــو ِع کامنتهــا

و تعــداد نظــرات گزارششــده بررســی شــده اســت .ســه مطالعــه بــا حضــور  80شــرکتکننده

بــر روی سیســتم  Weiboانجــام شــده اســت .نتایــج نشــان داد کــه ادعاهــای عینــی هنگامــی کــه
شــرکتکنندگان بهشــدت بــا ایــن مســایل درگیــر بــوده و دانــش کافــی در مــورد ایــن موضــوع
دارنــد ،حتــی بــا داشــتن اعتبــار کــم میتواننــد منجــر بــه افزایــش باورپذیــری اطالعــات از ســوی
آنــان شــوند .هنگامــی کــه کاربــران دارای دانــش کافــی باشــند ،منبــع اعتبــار میتوانــد بهصــورت

مثبــت تحــت تأثیــر باورپذیــری اطالعــات باشــد (.)Gao & Tu 2015

«هــان» در پژوهــش خــود بــه ایــن موضــوع پرداختــه اســت کــه آیــا عالقمندیهــای کاربــران

اینترنــت در صفحــات توییتــری وب میتوانــد باورپذیــری را در صفحــات توییتــی وب منعکــس

کنــد یــا خیــر.انعــکاس عالیــق کاربــران از توییتــر بــر مبنــای بهاشــتراکگذاری رفتــار ،مــورد

بررســی قــرار گرفتــه اســت .یــک رویکــرد بافتمــدار 2بهمنظــور ارزیابــی انعــکاس صفحــات وب

توییتشــده بــر مبنــای یادگیــری ماشــینی پیشــنهاد شــده اســت .برخــی مدلهــای مختلــف توزیــع
در اینجــا وجــود دارد کــه شــبیه یکدیگــر بــوده و بــه ایــن موضــوع میپردازنــد کــه آیــا صفحــات
وب توییتشــده منعکسکننــدة عالیـ ِ
ـق کاربــران هســتند یــا خیــر کــه بــا تحلیــل پروفایــل کاربــران

صــورت گرفتــه اســت .تجزیــه و تحلیــل رفتارهــای مرورگرهــای اینترنــت نشــان داد کــه بســیاری از
2. context–oriented approach

1. Walter Caufmann
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کاربــران نگرانیهــا ،عادتهــا و عالیــق خــود را تــا حــدی پنهــان کــرده و بــر روی نگرانیهــای

اجتماعــی تأکیــد میکننــد (.)Han 2014

در پژوهــش «جانــگ ،چیلــدرز و کیــم» عوامــل مؤثــر بــر باورپذیــری وبگاههــای تغذیــه

بررســی شــده اســت .تحــت بررســی یــک مــدل پــردازش دومرحل ـهای بهمنظــور بررســی اینکــه

درک باورپذیــری اطالعــات مرتبــط بــا تغدیــه چگونــه میتوانــد تحــت تأثیــر منابــع تحــت بررســی
متخصصــان قــرار گیــرد و صحــت و دقــت آنهــا چگونــه تعییــن میشــود ،اثـ ِ
ـرات دانــش قبلــی و
عالقمنــدی بــه اطالعــات نیــز مــورد بررســی قــرار گرفتنــد .نتایــج نشــان داد کــه صحــت پیــام بــا

ـطح تخصــص منبــع افزایــش مییابــد .بــا وجــود ایــن،
افزایــش باورپذیــری وبگاههــا علیرغــم سـ ِ
ِ
درک باورپذیــری در میــان افــرادی دارد کــه دانــش
ســطح تخصــص منبــع تأثیــر معنــاداری بــر روی

قبلــی آنهــا در ســطح پایینــی قــرار دارد .دقــت پیــام ،تأثیــر بیشــتری روی باورپذیــری وبگاههــا در

میــان افــرادی دارد کــه بهشــدت درگیــر ایــن مســایل بودنــد .یافتههــا منجــر بــه افزایــش درک
عواملــی شــده اســت کــه پردازشهــای فــردی را در اطالعــات مرتبــط بــا تغذیــه تحــت تأثیــر قــرار

میدهنــد و عناصــری را پیشــنهاد میدهــد کــه افــراد شــاغل در ایــن کار بایــد آنهــا را مــد نظــر

قــرار دهنــد تــا بتواننــد منابــع وب تأثیرگذارتــری را بــرای اطالعــات تغذیــه طراحــی کننــد (Jung,

.)Childers & Kim 2016

در پژوهــش «لوکاســن» و همــکاران بــر ویژگیهــای معنایــی در مــورد اطالعــات ماننــد

دقــت در مقایســه بــا تمرکــز بیشــتر روی ویژگیهــای ســطحی ماننــد طــول یــک متــن تأکیــد
شــده اســت .شــرکتکنندگان بــه ارزیابــی مقالههــای موجــود در «ویکیپدیــا» بــا کیفیتهــای
مختلــف بــا میــزان آشــنایی متفــاوت پرداختـه و در همــان حــال تفکراتشــان را بازگــو میکردهانــد.

شــرکتکنندگان آشــنا بــا موضــوع بــر روی ویژگیهــای معنایــی اطالعــات تمرکــز داشــتهاند،
در حالــی کــه شــرکتکنندگا ِن ناآشــنا بــا موضــوع توجــه بیشــتری بــه ویژگیهــای ســطحی
داشــتهاند .اســتفاده از ایــن ویژگیهــا منجــر بــه افزایــش مهارتهــای اطالعاتــی شــده اســت.
بهعــاوه ،شــرکتکنندگان بــا داشــتن مهارتهــای اطالعاتــی بهتــر اعتمــاد خــود را در برابــر

کیفیــت اطالعــات افزایــش میدهنــد ،در حالــی کــه میــزان اعتمــاد در شــرکتکنندگانی

کــه دارای مهارتهــای اطالعاتــی ضعیفتــری هســتند کمتــر دیــده شــده اســت .ایــن مطالعــه
نشــان داده اســت کــه میــزان آشــنایی و مهــارت اطالعاتــی کاربــران بــر روی چگونگــی ارزیابــی

باورپذیــری بســیار تأثیرگــذار هســتند (.)Lucassen et al. 2013

بهبــود ارزیابــی و درک رابطــه بیــن دو مؤلفــة اصلــی باورپذیــری یعنــی تخصــص و قابلیــت
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اعتمــاد در پیشبینــی باورپذیــری اطالعــات مربــوط بــه ســامت و بهداشــت و جســتوجوی
راهــی بالقــوه بــرای تعدیــل ایــن روابــط هــدف پژوهشــی بــوده اســت کــه «یانــگ و بیتــی» بــه

انجــام رســاندهاند .برخــی منابــع و پایگاههــای اصلــی حــوزة اطالعــات ســامت ماننــد PubMed

 PsycINFOو  Web of Knowledgeبــرای شناســایی مطالعــات واجد شــرایط و مناســب مورد اســتفاده

قــرار گرفتـ ه و محــدودة زمانــی ،تعییــن نشــده اســت .نتایــج پژوهــش نشــان دادنــد کــه متخصصــان
در ارتبــاط بــا باورپذیـ ِ
ـری اطالعــات مربــوط بــه بهداشــت و ســامت در ســطوح باالتــر بــه اطالعــات

وب بیشــتر از اطالعــات آفالیــن اعتمــاد داشــتهاند .ویژگیهــای نمونــه ،ماننــد دانشــجو بــودن در
برابــر جمعیـ ِ
ـت غیردانشــجو یــا ســن شــرکتکنندگان ،درســت ماننــد ســال انتشــار ،بــه تعدیــل روابط
منجــر میشــده اســت .شــرکتکنندگان در فراینــد جســتوجو و ارزیابــی اطالعــات ســامت،

نســبت بــه اطالعــات تهیهشــده توســط یــک متخصــص ،اعتمــاد و باورپذیــری بیشــتری نســبت بــه
اطالعــات تولیــد و توزیعشــده توســط یــک فــرد غیرحرف ـهای داشــتند (.)Yang & Beatty 2016

ش کافــی جهــت بررســی جامــع و طراحــی مــدل
مــرور پژوهشهــا نشــان داد کــه پژوهــ 

ویژگیهــای باورپذیـ ِ
ـری منابــع وب انجــام نشــده و در زبــان فارســی کمتــر اثــری وجــود دارد کــه
مشــخصاً بــه بحــث باورپذیــری اطالعــات ،بهویــژه در محیــط وب پرداختــه باشــد .امــا بــر مبنــای
یافتههــای بهدســتآمده در خــال انجــام پژوهــش میتــوان برخــی تشــابه در یافتههــا را پیــدا

کــرد .بســیاری از پژوهشهــا ،رویکــردی ک ّم ـی و محاســباتی داشــته و بــا رویکــرد فنی-مهندســی
انجــام شــدهاند و بســیاری دیگــر نیــز ارزیابــی وبــگاه از جنبههــای ســاختاری و نمایشــی بــوده
اســت .در بســیاری از پژوهشهــا بــه ویژگیهــای کاربــران در ارزیابــی باورپذیــری اطالعــات وب

پرداختــه شــده ،در حالــی کــه پژوهــش حاضــر بــه بررســی ویژگیهــای منابــع اطالعاتــی پرداختــه

اســت.

الزم بــه ذكــر اســت كــه پژوهشهــای انجامشــده در رابطــه بــا كیفیــت وبــگاه بســیار متنــوع

بــوده و در حوزههــای مختلــف انجــام شــدهاند .برخــی از ایــن پژوهشهــا بــه بررســی تأثیــر نگــرش

كاربــران و یــا رفتارهــا پرداختهانــد .ایــن پژوهشهــا بیشــتر در حوزههــای بازاریابــی ،تعامــل انســان
و رایانــه و پذیــرش فنــاوری اطالعــات صــورت گرفتــه اســت .در پژوهشهــای انجامشــده در
حــوزة تعامــل انســان و رایانــه بهطــور كلــی ،از رویكــرد مهندســی بــرای ارزیابــی عینــی كیفیــت

طراحــی وبــگاه اســتفاده شــده اســت ،در حالــی كــه در پژوهشهــای بازاریابــی ،تمركــز روی
معیارهــای موفقیــت وب و ســلیقههای كاربــران بــوده اســت.
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 .4پرسشها و فرضیة پژوهش

پژوهش حاضر در صدد است تا به پرسشهای اساسی زیر پاسخ گوید:

مــدل کلــی حاکــم بــر فراینــد ارزیابــی باورپذیــری اطالعــات وب دانشــجویان دانشــگاههای
برتــر کشــور بــر مبنــای مــدل مفهومــی چیســت؟

آیــا مــدل پژوهــش از شــاخصهای بــرازش مناســب برخــوردار بــوده و میتــوان از آن در
بســترهای گوناگــون پژوهشــی اســتفاده کــرد؟

پژوهــش حاضــر در مرحلــة اول ،ماهیــت اکتشــافی داشــته و لــذا ،بــرای آن فرضیــهای

صورتبنــدی نشــده اســت .امــا در مرحلــة دوم ،کــه مــدل تدوینشــده ارزیابــیشــده اســت ،عــاوه
بــر پرســش ،فرضیــة تحقیــق بــه صــورت زیــر تدویــن شــده اســت:

مــدل ارزیابــی باورپذیــری اطالعــات وب شــامل دو بعــد قابلیــت اعتمــاد (بــا  8ســازه) و
تخصــص (بــا  6ســازه) معنــادار بــا بــرازش قابــل قبــول اســت.

 .5روش پژوهش

پژوهــش حاضــر در صــدد بررســی میدانــی مــدل مفهومــی بهدســتآمده در پژوهــش

«کشــاورز» و همــکاران ( )1395بــوده و در ایــن مرحلــه ،ماهیتــی اکتشــافی دارد .مــدل مفهومــی

کــه بــا کاربــرد شــیوههای کیفــی پژوهشــی ماننــد فراترکیــب و روش «دلفــی» اعتباربابــی شــده،
میتوانــد زمینهســاز انجــام پژوهشهــای دیگــر در حــوزة اعتبارســنجی اطالعــات وب قــرار
گیــرد .بــا توجــه بــه اعتبــار قابــل قبــول ایــن مــدل مفهومــی کــه مــورد تأییــد خبــرگان حــوزة اعتبــار

اطالعــات وب در سراســر کشــور قــرار گرفتــه ،شایســته اســت در دنیــای واقعــی و در بیــن کاربــران
اطالعــات بررســی شــود تــا هــم نقــاط قــوت و ضعــف آن مشــخص شــده و هــم بومیســازی شــود.

ســازهها و مؤلفههــای مــدل ،مــورد تأییــد خبــرگان بــوده و در ارتبــاط بــا کیفیــت آنهــا میتــوان
بــه مقالــة مذکــور مراجعــه کــرد.

در پژوهــش حاضــر بــرای تضمیــن روایــی پرسشــنامه برگرفتــه از مــدل مفهومــی از روایــی

محتــوا 1و روایــی ســازه 2اســتفاده شــد .در گام نخســت ،بــا تعریــف دقیــق هــر یــك از ســازههای

پژوهــش و معیارهــای ســنجش هــر ســازه از اعتبــار محتــوای پرسشــنامه اطمینــان حاصــل شــد.

البتــه ،ســازههای پژوهــش در قالــب کدهــای مــدل باورپذیــری اطالعــات وب در مرحلــة قبــل از

دیــدگاه اعضــای پنــل «دلفــی» مــورد تأییــد قــرار گرفتــه بــود .در گام بعــدی ،معیارهــای هــر ســازه
2. construct validity
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در اختیــار ده نفــر از افــراد صاحبنظــر در حــوزة پژوهــش قــرار گرفــت .هــر یــك از ایــن افــراد

بهصــورت مســتقل دربــارة پوشــش محتــوای معیارهــا اظهــار نظــر و در مجمــوع ،اعتبــار محتــوای
پرسشــنامه را تأییــد كردنــد.

بهمنظــور اطمینــان از پایــا بــودن پرسشــنامه و همســانی درونــی ســؤاالت آن،از ضریــب آلفــای

«كرونبــاخ» در یــک مطالعــة مقدماتــی شــامل  35نفــر از دانشــجویان «دانشــکدة مدیریــت دانشــگاه
تهــران» در نیمــة اول مهرمــاه  1395اســتفاده شــد .مقــدار کلــی آلفــای «کرانبــاخ» بــرای پرسشــنامه

 ./962بهدســت آمــد کــه رقــم بســیار خوبــی اســت و تضمیــن میكنــد كــه بــا تكــرار گــردآوری
دادههــا از طریــق ایــن ابــزار ،بهاحتمــال زیــاد بــه دادههــای همســانی دســت خواهیــم یافــت.
جدول  .1سازهها و پرسشهای پژوهش
مفاهیم

مقولهها

تعداد گویه

آلفای کرانباخ

شمارة گویهها

قابلیت اعتماد

اطالعات شخصی و شناسایی

3

./743

3-1

بیطرفی

4

./671

7-4

اخالقگرایی

5

./707

12-8

روزآمدی وبگاه

3

./718

15-13

ظاهر نگارش

4

./871

19-16

ظاهر وبگاه

8

./820

27-20

مدیریت وبگاه

5

./694

32-28

هویت وبگاه

8

./753

40-33

40

./917

40-1

اطالعات تخصصی و تجربی

5

./745

45-41

دقت

13

./899

58-46

جاری بودن منابع

3

./767

61-59

پوشش

5

./831

66-62

قابلیت استفاده

7

./818

73-67

تعاملپذیری

7

./795

80-74

تخصصی بودن

40

./950

80-41

کل پرسشنامه

80

./962

80-1

قابلیت اعتماد
تخصصی بودن
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پژوهــش نظــری در ارتبــاط بــا شناســایی مؤلفههــای اعتبــار اطالعــات در محیــط وب (کشــاورز

1395؛ کشــاورز و همــکاران  )1395نشــان داد کــه از بیــن  90اثــر بررسیشــده از  350اثــر ابتدایــی
بیــش از  30اثــر بهطــور کامـ ً
ا شــفاف بــه دوبُعــدی بــودن ایــن مفهــوم (تخصــص و قابلیــت اعتمــاد)

بــر مبنــای نظریــات کالســیک اعتبــار در ارتباطــات بیــن فــردی اشــارة مســتقیم داشــتهاند .در ارتبــاط

بــا زیربخشهــای هــر یــک از ایــن دو بعــد ،بحثهــای فراوانــی بــا اســاتید متخصــص در ایــن زمینــه
انجــام شــده اســت .معیارهــای بهدس ـتآمده بــه تأییــد چندبــارة خبــرگان رســیده و آنهــا چندبــار

آنهــا را تأییــد کردهانــد.

در مقالــة مفهومــی ایــن پژوهــش (کشــاورز و همــکاران  )1395بــه توجیــه ســاختار و محتــوای
مــدل پرداختــه شــده اســت .مــدل اساس ـاً در رســالة دکتــری «دانشــگاه تهــران» زیــر نظــر اســاتید
راهنمــا و مشــاور از دل ادبیــات برخاســته و بــه تأییــد آنــان و ســایر اســاتید بخــش بررســی روایــی

و «دلفــی» رســیده اســت .تمامــی پیشــنهادهای آنهــا در هــر مرحلــه از پژوهــش اجــرا شــده اســت.

برخــی ابهامــات در نشسـتهای گوناگــون بررســی و ابهامزدایــی شــده و هــر یــک دارای اســتدالل

خــاص خــود هســتند .جهــت آگاهــی و ابهامزدایــی بیشــتر ،مؤلفههــای اصلــی و زیربخشهــای آن

در جــدول زیــر بهشــکل خالصــه ارائــه میشــود:
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جدول  .2مدل مفهومی پایة پژوهش
مفاهیم مقوالت

کدها

بی طرفی

مقایسهپذیری
سوگیری نداشتن

روزآمدی وبگاه

روزآمدسازی وبگاه
وجود تاریخهای گوناگون
در وبگاه

اخالقگرایی

نیت خوب
صداقت
انصاف

سوابق تحصیلی
اطالعات
تخصصی و تجربی
نویسنده و/یا دارندة
وبگاه
سوابق ،عالیق ،و
تجربههای نویسنده و/
یا دارندة وبگاه
پوشش

جامعیت محتوا
کامل بودن محتوا
جزئی بودن محتوا
توازن محتوا
سازگار با دانش پیشین
توازن متن ،تصویر و
چندرسانه

جاری بودن

روزآمدی ارجاعات و
استنادات
اطالعرسانی
رویدادهای پیش رو

ظاهر نگارش

بدون خطا بودن
قابل فهم بودن
سبک نگارشی مناسب
خوانا بودن متن

قابلیت استفاده

رابط کاربری
دسترسپذیری
قابلیتهای جستوجو
کیفیت خدمات
چندرسانهای بودن

ظاهر وبگاه

نام دامنه
بررسی کالن وبگاه
قابلیت مرور
حرفهای بودن طراحی
پیوندها ،تصاویر و
صفحات فعال
گرافیک
سرعت دانلود

قابلیت تعامل

مکانیزم بازخورد
قابلیت رتبهدهی و نقد
محتوا
قابلیت نشانهگذاری
محتوا
شخصیسازی
پاسخگویی به کاربر

تخصص

اعتمادپذیری

اطالعات شخصی

وابستگی سازمانی نویسنده
و /یا دارندة وبگاه
اطالعات تماس و شناسایی
نویسنده و /یا دارندة وبگاه

مفاهیم مقوالت

کدها
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مفاهیم مقوالت

مدیریت وبگاه

کدها

اعتمادپذیری

توانایی برقراری ارتباط با
مسئوالن
حفظ حریم شخصی
سازماندهی صفحات
نبو ِد تبلیغات بازرگانی
اطالعات شناسایی وبگاه
هدف وبگاه
تأیید شدن وبگاه توسط
سازمانها و افراد
حمایت شدن وبگاه از سوی
سازمانها
سازمان متبوع وبگاه

دقت

تخصص

هویت وبگاه

مفاهیم مقوالت

کدها

ربط مطالب
کیفیت استنادات و
ارجاعات
توالی مطالب
بحث عمیق
شواهد و نمونهها
فرایند داوری
منطقی بودن
توجیهپذیری
بیان و اثبات حقیقت
حرفهای بودن متن
کیفیت نگارش

 .6جامعه و نمونة آماری

جامعــة آمــاری ایــن پژوهــش شــامل دانشــجویان شــاغل بــه تحصیــل در پنــج دانشــگاه برتــر

کشــور بهترتیــب «دانشــگاه تهــران»« ،دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران»« ،دانشــگاه تربیــت مــدرس»،

«دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر» و «دانشــگاه صنعتــی شــریف» انتخــاب شــدند .ایــن پنــج دانشــگاه بــر

مبنــای آخریــن رتبهبنــدی ارائهشــده توســط «مرکــز اطالعرســانی علــوم و فنــاوری» 1انتخــاب و
بررســی شــدند .جهــت اطــاع از کموکیــف توزیــع دانشــجویان طــی نامهنــگاری بــا «مؤسســة

پژوهــش و برنامهریــزی آمــوزش عالــی» تعــداد دانشــجویان بهتفکیــک مقطــع تحصیلــی و جنســیت

شناســایی و ســپس ،از طریــق فرمــول نمونهگیــری «کوکــران» حجــم نمونــه محاســبه شــد.

طــي مذاكــره بــا اســاتيد و دانشــجويان دكتــري آمــار «دانشــگاه تهــران» مشــخص شــد كــه

محقــق میتوانــد بــا شناســایی طیفــی وســیعتر از تصادفــي بــودن ،كار خــود را دنبــال كنــد و بــه ایــن

ترتیــب ،روش نمونهگيــري تصادفــي طبق ـهاي مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .ابتــدا جامعــة پژوهــش

(دانشــگاههاي منتخــب) مشــخص شــد و ســپس ،بهصــورت تصادفــي طبقــهاي از دانشــجويان
نمونهگیــري شــده اســت .در پژوهــش حاضــر بــر اســاس ایــن الگــو و بــر مبنــای اصــل کفایــت

نمونــه و دادههــا بــرای معــادالت ســاختاری (هومــن  )1392و فرمــول «کوکــران» بــه تعــداد 382

نمونــه اكتفــا شــد.

)آخرین دسترسی در مهرماه 1. http://iur.isc.gov.ir/ranking.aspx (1397
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جدول  .3توزیع تعداد و درصد پرسشنامههای گردآوریشده بهتفكیك دانشگاهها
کارشناسی

ردیف

نام دانشگاه

1

دانشگاه تهران

2

دانشگاه علوم پزشکی تهران 14

کارشناسی ارشد

دکترای تخصصی

کل

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

60

49/5

110

61/5

30

38

200

52/5

11/5

13

7

24

30

51

13

3

دانشگاه تربیت مدرس

0

0

22

12

14

17/5

36

9/5

4

دانشگاه صنعتی شریف

22

18

13

7

5

6/5

40

10/5

5

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

25

21

23

12/5

7

8

55

14/5

121

100

181

100

80

100

382

100

کل

جهــت تجزیــه و تحلیــل دادههــا از روش تحلیــل عاملــی اســتفاده شــد .تحلیــل عاملــی یــک

روش آمــاری چنــد متغیــری اســت کــه بهمنظــور پیبــردن بــه متغیرهــای زیربنایــی یــک پدیــده یــا

تلخیــص مجموع ـهای از دادههــا اســتفاده میشــود (ســرمد ،بــازرگان و حجــازی  .)1386از آنجــا
کــه پژوهــش حاضــر در صــدد پیبــردن بــه متغیرهــای بنیــادی یــک پدیــده (ارزیابــی باورپذیــری

اطالعــات) بــا تلخیــص مجموع ـهای از دادههــا جهــت تشــریح روابــط درونــی میــان آنهــا بــود،

روش تحلیــل عاملــی ،و از آنجــا کــه گویههــا بــر اســاس ابعــاد موجــود شناســایی میشــوند،

روش تحلیــل عاملــی تأییــدی مناســبترین روش تحلیــل دادههــا ،بهویــژه بــرای پاســخگویی بــه
پرســشهای اصلــی تشــخیص داده شــد .نرمافزارهــای مــورد اســتفاده بــرای تحلیلهــای آمــاری
«اسپ ـیاساس» و «لیــزرل  »8/7بودنــد.

 .7یافتههای پژوهش

 52درصــد از نمونــة مــورد بررســی را مــردان و  48درصــد از نمونــه را زنــان تشــکیل دادنــد.

بیشــترین فراوانــی در ردة ســنی بیــن  21تــا  25ســال و کمتریــن فراوانــی در ردة ســنی  36تــا 40

قــرار داشــت .بهعــاوه ،مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکتــری بهترتیــب ،بیشــترین و کمتریــن
فراوانــی را داشــتند .بیشــترین فراوانــی در گــروه مهندســی و کمتریــن فراوانــی در گــروه هنــر قــرار

میگرفتنــد .در نهایــت« ،دانشــگاه تهــران» و «دانشــگاه تربیــت مــدرس» دارای بیشــترین و کمتریــن

شــرکتکننده بودنــد.

قبــل از پرداختــن بــه پرسـشهای پژوهـش بایــد توزیــع متغیرهــای پژوهـش مشــخص گردنــد.

آزمونــی کــه بدینمنظــور در ایــن پژوهـش از آن اســتفاده شــد ،آزمــون «کولموگرف-اســمیرنوف»
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تکنمونـهای اســت .خطــای آزمــون در پژوهشهــای علــوم انســانی معمــوالً برابــر بــا  0/05گرفتــه

میشــود .بهعبارتــی ،آزمــون فــرض در ســطح اطمینــان  95درصــد اجــرا میشــود ( مؤمنــی و فعــال
قیومی .)1392

جدول  .4آزمون «کولموگرف-اسمیرنوف» تکنمونهای
پارامترهای نرمال

آمارة آزمون

سطح
معناداری

./145

متغیر

تعداد

اطالعات شناسایی

382

3/3866

بیطرفی

382

3/8586

./65732

اخالقگرایی

382

4/2037

./60574

./121

روزآمدی وبگاه

382

3/9572

./73148

./139

./069

ظاهر نگارش

382

3/6473

./85078

./082

./081

ظاهر وبگاه

382

3/4565

./66313

./086

./052

مدیریت وبگاه

382

3/9969

./60478

./102

./075

هویت وبگاه

382

3/8171

./62355

./074

./214

اطالعات تخصصی

382

3/8089

./73361

./097

./324

دقت

382

3/8894

./54204

./067

./070

جاری بودن منابع

382

4/0044

./70098

./123

./072

پوشش

382

3/8257

./66740

./087

./163

قابلیت جستوجو

382

3/9600

./63825

./088

./184

قابلیت تعامل

382

3/9076

./64767

./083

./279

قابلیت اعتماد

382

3/7905

./45565

./032

./096

تخصص

382

3/8838

./48483

./043

./582

باورپذیری

382

3/8371

./44771

./035

./154

میانگین

انحراف استاندارد

./79940

./092
./096

./184
./068

مطابــق بــا جــدول  ،4ســطح معنــاداری همــة متغیرهــای پژوهـش بیشــتر از  0/05اســت .باالتــر

بــودن مقادیــر ســطح معنــاداری متغیرهــا از مقــدار خطــای آزمــون ( )0/05بیانگــر ایــن اســت کــه
فــرض صفــر در ایــن آزمــون پذیرفتــه میشــود .فــرض صفــر میگویــد کــه تفــاوت معنــاداری بیــن

توزیــع نمونهگیــری و توزیــع دادههــای ایــن تحقیــق وجــود نــدارد .اگــر  P-valueبیــش از 0/05
1008

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ

3/9076 382

./64767

./083

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد

3/7905 382

./45565

./032

دیگران3
کشاورز و/8838
382

./48483

./043

3/8371 382

./44771

./035
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ﺗﺨﺼﺺ

ﺑﺎورﭘﺬﻳﺮي

ـاداری 0نداشـ
ﻫﺶــاف
ﭘﮋوﻫ اخت
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎيگیــری
توزیــع نمونه
توزیــع دادههــا
از آن اسـ
شــود ،نشـ
ـته وﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎد
اﺳﺖ.
ﺑﻴﺸﺘﺮمعنازـ /05
ﻣﻌﻨﺎداري بــاﻫﻤﺔ
ﺳﻄﺢ
ﺟﺪولـت،4کــه ﺢ
ـان ﺑﺎ
ﻣﻄﺎﺑﻖ

نرمــال اسـ
ﻓﺮض ﺻﻔﺮ در اﻳﻦ آآزﻣﻮن ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻣﻲﺷﻮد .ﻓﺮض ﺻ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ض
ـت .ﻦ
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ
ﺻﻔﺮ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌ

ﺑﻴﺶ از  0 /05ﺷﻮد ،ﻧﺸﺎن از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮززﻳﻊ دادهﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮززﻳﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔ
P-v
وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﮔﺮ value
 .1-7تحلیل عاملی تأییدی متغیر پژوهش
 .1-7ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﺄﻳﻳﻴﺪي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﭘﮋوﻫﻫﺶ

در ایــن بخــش ،نتایــج حاصــل از تحلیــل عاملــی تأییــدی هــر یــک از ابعــاد متغیــر پژوهــش

اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻐﻴﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم
ﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪي ﻫﺮ ﻳﻚ از د
ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻠﻴﻞ
اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣ
در ﻦ

توســط نرمافــزار «لیــزرل» بهصــورت جداگانــه بــرای هــر متغیــر آورده شــده اســت .ابتــدا ،تحلیــل

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﻋﺘﻤﺎد اﺟﺮا ﺷﺪه ااﺳﺖ:
ﻣﺘﻐﻴﺮ
ي
ﺑﺮاي
دوم
ﻋﺎﻣﻠﻲ
ﺤﻠﻴﻞمتغیــر ﻲ
اﺳﺖ.ــةاﺑﺘﺪﺪا
ـده اســت:
ـرا شـ
ـاد اجـ
ﻣﺮﺗﺒﺔاعتمـ
قابلیــت
دوم ،بﺗــرای
عاملــی مرتب

شکل  .1مدل اندازهگیری متغیر قابلیت اعتماد در حالت نمایش مقادیر تخمین استاندارد

(همة بارهای عاملی در سطح  p≤0.05معنادار هستند)
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شــکل بــاال بارهــای عاملــی را بــرای هــر یــک از مســیرهای مــدل اندازهگیــری نشــان میدهــد.

همانگونــه کــه مشــاهده میشــود ،بارهــای عاملــی بــرای همــة شــاخصها مناســب هســتند .نتایــج

آزمــون معنــاداری نشــان داد کــه همــة بارهــای عاملــی محاسبهشــده در ســطح  p≤0.05معنــادار
هســتند .بنابرایــن ،حــذف هیچکــدام از زیرمتغیرهــا توصیــه نمیشــود.

بــا توجــه بــه نتایــج بهدس ـتآمده و مقایســة آن بــا دامنــة قابــل قبــول ،میتــوان اذعــان نمــود

کــه تمامــی شــاخصهای برازندگــی مــدل در دامنــة قابــل قبــول قــرار گرفت ـه و لــذا مــدل ،مــورد

تأییــد اســت.

جدول  .5شاخصهای برازش مدل تحلیل عاملی تأییدی متغیر قابلیت اعتماد
شاخص تناسب

x2/df

RMSEA

GFI

AGFI

NFI

NNFI

CFI

دامنة مقبول

>3

> 0.1

< 0.9

< 0.9

< 0.9

< 0.9

< 0.9

نتیجه

2/26

0/061

0/94

0/96

0/92

0/94

0/98

در بخش بعدی پژوهش ،تحلیل عاملی مرتبة دوم برای متغیر تخصص اجرا شده است:
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df
داﻣﻨﺔ ﻣﻘﺒﻮلل

3

2/26

ﻧﺘﻴﺠﻪ

 0 .1

0/061

 0 .9

0/94

 0 .9

0/96

 0 .9

0/92

 0 .9

0/94

 0 .9

0/98
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ﺖ:
ﺗﺨﺼﺺ اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺺ
ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﻴﺮ
ﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ دوم ي
ﺶ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ
ي ﭘﮋوﻫﺶ

شکل  .2مدل اندازهگیری متغیر تخصص در حالت نمایش مقادیر تخمین استاندارد

ﻤﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺪازهﮔﻴﺮي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﺗﺨﺼﺺ در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﺨﻤ
ﺷﻜﻞ  .2ﻣﺪل اﻧﺪ

(همة بارهای عاملی در سطح  p≤0.05معنادار هستند)

≤ pﻣﻌﻨﺎدار ﻫﺴﺘﻨﻨﺪ(
)ﻫﻤﺔ ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ در ﺳﻄﺢ ≤0.05
ﺔ

درتأثیــر
اســتاندارد،
حالــتازتخمیــن
مــدل در
عاملــی
ﻦ بارهــای
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ و ﻳﻳﺎ
ان ﺗﺄﺛﻴﺮ
ت ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻳﺎ
متغیرهــا ﻧﻤﺮات
ﺗﺒﻴﻴﻦازوارﻳﺎﻧﺲ
هــر وکــدامﻦ
ﺗﻮﺿﻴﺢ
میــزان ر
ﮔﻮﻳﻪﻫﺎ را
ﻫﺮ ﻛﺪام
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،ﻣﻴﺰ
ﻲ ﻣﺪل ددر ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺨﻤﻴﻦ

نشــان م
ﺳﺐمتغیــر
نمــرات
ﺑﺮايتبییــن
توضیــح و
ﺷﻮده،هــا را
ﻲگوی
ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪهو یــا
دهــد .داد ﻛﻛﻪ ﻫﻤﺔ ﺑﺎر
ی ﻧﺸﺎن
داري
اصلــی ﻣﻌﻨﺎد
عامــلآزﻣﻮن
یــا ﻧﺘﺎﻳﻳﺞ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
واریانــسﻫﺎ ﻣﻨﺎ
ﻫﻤﺔ ﺷﺎﺧﺺ
ﻤﺔ
در ﻋﺎﻣﻠﻲ
ﺑﺎرﻫﺎي
ﻣﻲ
ﻤﺎن ﻪ
همانگونــه کــه مشــاهده میشــود ،بارهــای عاملــی بــرای همــة شــاخصها مناســب هســتند .نتایــج

 p≤0.0ﻣﻌﻨﺎدار ﻫﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻄﺢ 05

آزمــون معنــاداری نشــان داد کــه همــة بارهــای عاملــی محاسبهشــده در ســطح  p≤0.05معنــادار

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺑﺮازﻧﺪﮔﻲ ﻣﺪل در داﻣﻨﺔ ﻗﺎﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻗﺮ
ﺗﻮان اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺺ
ﺞ ﺑﻪدﺳﺳﺖآﻣﺪه و ﻣﻘﺎﻳﺴﺴﺔ آن ﺑﺎ داﻣﻨﺔ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﻲ ن

ﺗﺄﻳﻴﺪ اﺳﺳﺖ.

هســتند.

بــا توجــه بــه نتایــج بهدس ـتآمده و مقایســة آن بــا دامنــة قابــل قبــول میتــوان اذعــان نمــود

کــه تمامــی شــاخصهای برازندگــی مــدل در دامنــة قابــل قبــول قــرار گرفتهانــد و لــذا مــدل ،مــورد

تأییــد اســت.
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جدول  .6شاخصهای برازش مدل تحلیل عاملی تأییدی متغیر تخصص
شاخص تناسب

x2/df

RMSEA

GFI

AGFI

NFI

NNFI

CFI

دامنة مقبول

>3

> 0.1

< 0.9

< 0.9

< 0.9

< 0.9

< 0.9

نتیجه

1/89

0/059

0/94

0/95

0/91

0/96

0/92

 .2-7تحلیل عاملی تأییدی باورپذیری اطالعات وب

جهــت تحلیــل عاملــی تأییــدی بــرای متغیــر باورپذیــری اطالعــات وب ،بعــد از تأییــد بــرازش

مناســب مؤلفههــای مربــوط بــه زیرمتغیرهــای تشــکیلدهندة قابلیــت اعتمــاد و تخصــص ،بــا

اســتفاده از دســتور  computeدر نرمافــزار «اسپـیاساس» میانگیــن حســابی زیرمتغیرهــای مذکــور

محاســبه شــد و زیرمتغیرهــای مذکــور ســاخته شــد .جهــت تحلیــل عاملــی تأییــدی متغیــر باورپذیری

اطالعــات وب الزم اســت ایــن زیرمتغیرهــا بهعنــوان مؤلفــه در تحلیــل عاملــی وارد شــوند ،زیــرا
مــدل مفهومــی پژوهـش چهــار ســطحی اســت .نرمافزارهــای تحلیــل عاملــی توانایــی تحلیــل عاملــی

مدلهــای باالتــر از ســه ســطح را ندارنــد .جهــت رفــع ایــن مشــکل از روش تبدیــل زیرمتغیرهــای
مربــوط بــه متغیــر قابلیــت اعتمــاد و تخصــص بــه مؤلفــه بــرای متغیرهــای مذکــور و وارد کــردن

متغیــر باورپذیــری اطالعــات وب در مــدل تحلیــل عاملــی تائیــدی اســتفاده شــده اســت.

در شــکلهای  3و  ،4مــدل اندازهگیــری متغیــر باورپذیــری اطالعــات وب در حالــت نمایــش

مقادیــر تخمیــن اســتاندارد و مقادیــر معنــاداری نشــان داده شــده اســت:
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ﺪه اﺳﺖ.
ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﺎﺋﺋﻴﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ

ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﺨﻤ
ﺮ
ﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ
اﻃﻼﻋﺎت وب در ﺣﺎﻟﺖ
ت
در ﺷﻜﻞﻫﺎي  3و  ،4ﻣﺪل اﻧﺪازهﮔﮔﻴﺮي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎوررﭘﺬﻳﺮي
ر
اﺳﺖ:
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شکل  .3مدل اندازهگیری متغیر باورپذیری اطالعات وب در حالت نمایش مقادیر تخمین استاندارد
ﺧﺘﺎري | ﻛﺸﺎورز و دﻳﮕﺮﺮان
ﺬﻳﺮي اﻃﻼﻋﺎت وب :روﻳﻜﻜﺮد ﻣﺪلﺳﺎزي ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧ
زﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑﺎورﭘﺬ
ﺑﺎورﭘﺬﻳﺮي اﻃﻼﻋﺎت وب ددر ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻘﻘﺎدﻳﺮ ﺗ
ي
ﺷﻜﻞ  .3ﻣﺪل اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻣﺘﻐﻴﺮ

(همة بارهای عاملی در سطح p≤0.05معنادار هستند)
≤ pﻣﻌﻨﺎدار ﻫﺴﺘﻨﻨﺪ(
)ﻫﻤﺔ ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ در ﺳﻄﺢ ≤0.05
ﺔ

ﻣﻘﺎدﻳﺮ معناداری
ﻧﻤﺎﻳﺶ مقادیر
ﺣﺎﻟﺖ نمایش
در حالت
ب در
اطالعات وب
مدل انداز
ﻣﻌﻨﺎداري
ي
ﺶ
وب
باورپذیری اﻃﻼﻋﺎت
ﺬﻳﺮي
متغیر ﺑﺎورﭘﺬ
گیری ﻣﺘﻐﻴﺮ
اﻧﺪازههﮔﻴﺮي
شکل.4.4ﻣﺪل
ﺷﻜﻜﻞ

ﻲ ﺑﺮاي ﻫ
ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮﻮد ،ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ
ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻣﺪل اﻧﺪازهﮔﻴﺮﺮي ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪﺪ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻪ
ي
 ،3ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻠﻲ را ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از
شــکل  ،3بارهــای عاملــی را بــرای هــر یــک از مســیرهای مــدل اندازهگیــری نشــان میدهــد.
≤ pﻣﻌﻨﺎدار ﻫﺴﺘﻨﺪﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺗﻤﺎﻣﻣﻲ رواﺑﻂ
ﻫﻤﺔ ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺷﺪه درر ﺳﻄﺢ ≤0.05
ﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻣﻮن ﻣﻌﻨﺎداري ﻧﺸﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺔ

ي ﻫﻤﺔ ﺑﺎرﻫ
ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺮاي
ﻫﻴﭻﻛﺪام از ﻣﺴﻴﺮﺮﻫﺎ در داﻣﻨﺔ  1/96و  -1/96ﻗﺮارر ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺢ
ﺮا ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺎﺳﺳﺒﻪﺷﺪة  tﺑﺮاي ﻫﻴ
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ﻼﻋﺎت وب ﭘﻴﺸﻨﻬﻬﺎد ﻧﻤﻲﺷ
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎورﭘﺬﻳﺮي اﻃﻼ
ﭻﻛﺪام از زﻳﺮﻣﺘﻐﻴﻴﺮﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﺘﻤﺎد و ﺗﺨﺼﺺ ﺑﺮاي ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺮ
 p≤0.ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﺑﻮد ،ﺣﺬف ﻫﻴﭻ
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همانگونــه کــه مشــاهده میشــود ،بارهــای عاملــی بــرای همــة شــاخصها مناســب هســتند .نتایــج

آزمــون معنــاداری نشــان داد کــه همــة بارهــای عاملــی محاسبهشــده در ســطح  p≤0.05معنــادار

هســتند .همچنیــن ،تمامــی روابــط مــدل معنــادار هســتند ،زیــرا مقــدار محاسبهشــدة  tبــرای

هیچکــدام از مســیرها در دامنــة  1/96و  -1/96قــرار نگرفتــه اســت .از آنجــا کــه ســطح معنــاداری

بــرای همــة بارهــای عاملــی در ســطح  p≤0.05معنــادار بــود ،حــذف هیچکــدام از زیرمتغیرهــای

قابلیــت اعتمــاد و تخصــص بــرای تبییــن متغیــر باورپذیــری اطالعــات وب پیشــنهاد نمیشــود.

بــا توجــه بــه نتایــج بهدس ـتآمده و مقایســة آن بــا دامنــة قابــل قبــول میتــوان اذعــان نمــود

کــه تمامــی شــاخصهای برازندگــی مــدل در دامنــة قابــل قبــول قــرار گرفتهانــد و لــذا مــدل ،مــورد

تأییــد اســت.

جدول  .7شاخصهای برازش مدل تحلیل عاملی تأییدی متغیر باورپذیری اطالعات وب
شاخص تناسب

x2/df

RMSEA

GFI

AGFI

NFI

NNFI

CFI

دامنة مقبول

>3

> 0.1

> 0.9

> 0.9

> 0.9

> 0.9

> 0.9

نتیجه

2/05

0/067

0/97

0/92

0/94

0/93

0/94

 .8بحث

مدلهــایاندازهگیــری مؤلفههــای قابلیــت اعتمــاد و تخصــص ،چــه در حالــت تخمیــن

اســتاندارد و چــه بــهلحــاظ معنــاداری در دو تحلیــل مرتبــة اول و دوم از بــرازش مناســبی برخــوردار

بــوده و بدیــنترتیــب ،فرضیــة پژوهــش نیــز مــورد تأییــد قــرار گرفــت .بــا توجــه بــه قــرار داشــتن

شــاخصهای بــرازش مدلهــای مختلــفاندازهگیــری در دامنــة قابــل قبــول ،مدلهــا مــورد تأییــد
قــرار گرفتنــد .تأییــد مدلهــا چــه در مرتبــة اول کــه متغیرهــای مکنــون بــا گویههــای مشــاهدهپذیر

را نشــان میدهــد و چــه در مرتبــة دوم کــه دو الیــة مکنــون را پوشــش میدهــد ،حاکــی از ایــن امــر
مهــم اســت کــه ایــن الیههــا از درســتی مناســبی برخــوردار بــوده و مجمــوع گویههــای پرسشــنامه

در مؤلفههــای مــورد نظــر از صحــت و درســتی در ســنجش آن مؤلفههــا برخوردارنــد .در ایــن
بیــن ،برخــی گویههــا بــرای مثــال ،در مؤلفــة نــگارش مناســب از تبییــن بیشــتری برخــوردار بودنــد.

بــهلحــاظ معنــاداری نیــز مدلهــا همــه از معنــاداری قابــل قبولــی برخــوردار بودنــد.

در تحلیــل مرتبــة دوم برخــی مؤلفههــا از قــدرت تببیــن بیشــتری برخــودار بودنــد کــه از

ایــن میــان روزآمدســازی دارای امتیــاز بیشــتری بــود .از ســوی دیگــر ،مؤلفــة اطالعــات شناســایی
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دارای کمتریــن قــدرت تبییــن بــود .در بُعــد تخصــص نیــز مؤلفــة دقــت دارای بیشــترین قــدرت

تبییــن واریانــس بــود و در نتیجــه ،گویههــای مربــوط بــه آن بــه واقعیــت نزدیکتــر بودنــد.

تمامیگویههــا و مؤلفههــا از قــدرت تبییــن مناســب و نیــز ضرایــب معنــاداری مناســب برخــوردار

بودنــد و میتــوان گفــت کــه ابــزار ساختهشــده بــا مقــدار مناســبی از بــرازش ،متغیرهــای فرعــی

پژوهــش یعنــی قابلیــت اعتمــاد و تخصــص را نمایندگــی و ســنجش میکنــد .در ایــن میــان برخــی

پراکندگیهــا وجــود داشــت؛ امــا برخــی مؤلفههــا ماننــد دقــت و روزآمدســازی از قــدرت بیشــتری

برخــوردار بودنــد و دانشــجویان آنهــا را نماینــدگان مناســبی از شــرایط حاکــم در دنیــای واقعــی
اعتبارســنجی اطالعــات وب میداننــد.

یکــی از نــکات مهــم در ابزارســازی پژوهــش داشــتن قــدرت تبییــن واندازگیــری مناســب
اســت؛ بهگونــهای کــه ابــزار ساختهشــده واقعــاً پدیــدة مــورد نظــر را بهدرســتی و نزدیــک بــه
واقعیــت بیرونــی بــه آزمــون بگــذارد .خوشــبختانه دادههــای بهدســتآمده از توزیــع پرسشــنامة

ساختهشــده نشــان داد کــه ایــن ابــزار و مــدل مفهوم ـی مــادر آن از تــوان ســنجش واندازهگیــری

مناســبی برخوردارنــد و متغیــر اصلــی پژوهــش یعنــی باورپذیــری اطالعــات وب را بهدرســتی

نمایندگــی میکنــد.

ابــزار ساختهشــده از میــزان روایــی ســازه و پایایــی مناســبی برخــوردار بــود .بــا توجــه بــه

اینکــه ســاخت ابــزار یکــی از مراحــل اساســی بــرای پیشــبرد پژوهــش بــه شــمار میرفــت ،اســتوار
بــودن آن بــر مبانــی اصولــی و آمــاری دارای توجــه بــود .بــا بررســی ابــزار ساختهشــده ،ابتــدا در

بیــن یــک جامعــة کوچــک دانشــجویی و در قالــب مطالعــة مقدماتــی ،ایــن نتیجــة ابتدایــی بهدســت

آمــد کــه ابــزار از روایــی و پایایــی مناســب بــرای ســنجش پدیــدة مــورد مطالعــه برخــوردار اســت.
بــا علــم بــه ایــن موضــوع ،پژوهــش در طیفــی وســیعتر در جامعــة آمــاری توزیــع شــد و اعتبــار آن

در صحنــة عمــل نیــز بــه آزمــون گذاشــته شــد.

خوشــبختانه ابــزار از کیفیــت مناســبی برخــوردار بــوده و میتوانــد بــرای دفعــات دیگــر و در

بســترهای دیگــر نیــز مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .نکتــة مهــم در ایــن میــان ایــن اســت کــه ابــزار

ساختهشــده بهدلیــل تعــداد گویــة فــراوان و برخــی ضعفهــا در مــدل اندازهگیــری بایــد مــورد

اصــاح قــرار گرفتــه و بــه حجــم و کیفیتــی برســد کــه بتوانــد در قالبــی کوچکتــر و مناس ـبتر،
متغیــر باورپذیــری اطالعــات را بررســی کنــد .یکــی از پیامدهــای انجــام پژوهــش حاضــر ســاخت

ابــزاری اســت کــه بتوانــد در پژوهشهــای مشــابه در زبــان فارســی بهعنــوان ابــزاری کارآمــد

و کاربــردی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .اگــر ایــن ابــزار بتوانــد کیفیــت الزم را بهدســت آورد،
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میتوانــد حالتــی بینالمللــی نیــز بــه خــود گرفتــه و کاربــرد بیشــتری پیــدا کنــد .بــا توجــه بــه
اینکــه در حــال حاضــر چنیــن ابــزاری ،چــه در ســطح ملــی و چــه بینالمللــی ،وجــود نــدارد،

کیفیتافزایــی ایــن ابــزار و بومیســازی آن میتوانــد زمینهســاز پژوهشهــای بیشــتر و حــل

مســائل مبتالبــه باشــد.

مدلهــایاندازهگیــری مربــوط بــه متغیــر اصلــی پژوهــش یعنــی باورپذیــری اطالعــات وب

از بــرازش مناســبی برخــوردار بودنــد و ایــن یافتــه شــاید مهمتریــن یافتــة مرحلــة ک ّمــیقلمــداد

میشــود .بُعــد تخصــص بــه نســبت بُعــد قابلیــت اعتمــاد از قــدرت بیشــتری در تبییــن واریانــس

برخــوردار بــود و شــاخصهای مربــوط بــه آن در دامنــة قابــل قبــول بودنــد .در بیــن مؤلفههــای

تشــکیلدهندة تخصــص ،دقــت دارای قــدرت تبییــن بیشــتری بــود و در بیــن مؤلفههــای
تشــکیلدهندة قابلیــت اعتمــاد نیــز مدیریــت وبــگاه بیشــترین مقــدار را در حالــت اســتاندارد بــه
خــود اختصــاص داده بــود.

در مقایســه بــا یافتههــای پژوهــش «دهقانــی» ( )1388باورپذیــری میتوانــد بهعنــوان کیفیــت

اطالعــات دریاف ـ 
ت شــده ،و یــا ارزیابــی کیفیــت اطالعــات توســط یــک کاربــر باشــد .بــا تأییــد

چنیــن دســتهبندی از ویژگیهــای کیفیــت اطالعــات وب بایــد پذیرفــت کــه باورپذیــری از
عمدهتریــن معیارهــا بــوده اســت .در پژوهــش «چانــگ ،کیــم و کیــم» ســه عامــل تخصــص ،قابلیــت
اعتمــاد و جذابیــت ابعــاد اصلــی باورپذیــری اطالعــات در روزنامههــای وب بــوده و ســاختار هــر

یــک متفــاوت تشــخیص داده شــده اســت ( .)Chung, Kim, and Kim 2010یافتههــای پژوهــش

حاضــر نشــان داد کــه دو بعــد اصلــی باورپذیــری اطالعــات بهگمــان بســیاری از صاحبنظــران
قابلیــت اعتمــاد و تخصــص اســت کــه بــا پژوهــش یادشــده در یــک راســتا قــرار میگیرنــد.

یافتههــای پژوهــش حاضــر و مــدل ناشــی از آن بــا بخــش ویژگیهــای اطالعــات مــدل Lucassen

) et al. (2013قابــل بررســی اســت .در مــدل آنهــا دقیقـاً بــه ویژگیهــای منبــع اشــاره شــده کــه در

پژوهــش حاضــر نیــز بــه آن اشــاره شــد .بهعــاوه ،در پژوهــش حاضــر بــه ویژگیهــای ســطحی و

معنایــی اطالعــات وب اشــاره شــد کــه در مــدل )Lucassen et al. (2013نیــز بهدرســتی مــورد اشــاره
قــرار گرفتــه اســت .در پژوهــش «جانــگ ،چیلــدرز و کیــم» :ســطح تخصــص منبــع تأثیــر معنــاداری
ِ
درک باورپذیــری در میــان افــرادی دارد کــه دانــش قبلــی آنهــا در ســطح پایینــی قــرار
بــر روی

دارد ( .)Jung, Walsh-Childers & Kim 2016دقــت پیــام تأثیــر بیشــتری روی باورپذیــری وبگاههــا
در میــان افــرادی داشــت کــه بهشــدت درگیــر ایــن مســایل بودنــد .در ایــن پژوهــش نیــز تخصــص

و دقــت بهعنــوان عواملــی بســیار مهــم در ارزیابــی باورپذیــری قلمــداد شــدهاند کــه بــا پژوهــش
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حاضــر در یــک راســتا قــرار میگیــرد.

در پژوهــش حاضــر مشــخص شــد کــه کاربــران بــه ویژگیهــای منبــع و پدیدآورنــده

کمتــر توجــه میکننــد و بــه ویژگیهــای محتوایــی و معنایــی توجــه بیشــتری دارنــد .در مقایســه

بــا پژوهــش ) Kubiszewski, Noordewier & Costanza (2011کاربــران پژوهــش حاضــر بیشــتر بــر
وجــود فهرســت منابــع توجــه کــرده و ســایر عوامــل در درجــات اهمیــت بعــدی قــرار داشــتند .در

پژوهــش «فالناگیــن و متزگــر» نتایــج نشــان دادهانــد کــه ارزیابیهــای باورپذیــری بــه ویژگیهــای
ظاهــری وبــگاه وابســته هســتند .بــرای مثــال ،ویژگیهــای طراحــی ،عمــق محتویــات ،پیچیدگــی
وبــگاه بیــش از آشــنایی بــا دیگــر حامیــان وبگاههــا مــورد توجــه قــرار میگیرنــد (& Flanagin

 .)Metzger 2001در پژوهــش حاضــر بــه معیارهایــی ماننــد ظاهــر نــگارش و ظاهــر وبــگاه بســان

بســیاری از پژوهشهــا توجــه شــد ،امــا یافتههــای مبتنــی بــر نظــر کاربــران دانشــجو نشــان داد کــه
ایــن معیارهــا از نظــر اهمیــت بهانــدازة محتــوا و معنــای نهفتــه در منبــع اطالعاتــی اهمیــت ندارنــد

و از ایــن جهــت بــا پژوهــش یادشــده در تعــارض قــرار میگیــرد .در پژوهــش حاضــر مشــخص

شــد کــه کاربــران بــه ویژگیهــای منبــع و پدیدآورنــده کمتــر توجــه میکننــد و بــه ویژگیهــای
محتوایــی و معنایــی توجــه بیشــتری دارنــد.

«چانــگ ،نــام و اســتفانی» نیــز نشــان دادنــد کــه صــرف نظــر از متــن ِمنابــع خبــری وب،

نــوع شــاخص منبــع بســیار حایــز اهمیــت اســت و گســترش متــن و تعاملــی بــودن آن نمیتوانــد
ِ
درک باورپذیــری را تحــت تأثیــر قــرار دهــد ( .)Chung, Nam & Stefanone 2012ایــن یافتههــا
بــا یافتههــای پژوهــش حاضــر از ایــن جهــت همســو نیســت کــه نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد
کــه متــن و محتــوا و معنــا بــرای کاربــران دانشــجو بســیار حائــز اهمیــت اســت و آنهــا را بیــش از

ویژگیهــای ســاختاری و نمایشــی مــورد توجــه قــرار میدهــد.
 .9نتیجهگیری

میتــوان اینگونــه نتیجــه گرفــت کــه مقیــاس باورپذیــری اطالعــات وب از ســه جنبــة

بــرازش مــدلاندازهگیــری ،بــرازش مــدل ســاختاری ،و بــرازش مــدل کلــی از تناســب و کیفیــت
خوبــی برخــوردار بــوده و بــرای بررســی در بســترهای پژوهشــی مختلــف از اعتبــار برخــوردار اســت.
البتــه ،چگونگــی تحلیــل نهایــی بــه دادههــای بهدس ـتآمده نیــز ارتبــاط دارد .دانشــجویان مــورد

بررســی در هــر دو بعــد از توانایــی باالیــی برخــوردار بودنــد کــه اولویــت چنیــن توانمنــدی در

پژوهشهــای بعــدی میتوانــد مــورد توجــه واقــع شــود .مــدل نهایــی پژوهــش مجموع ـهای شــامل
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 60معیــار مربــوط بــه ارزیابــی اعتبــار و باورپذیــری اطالعــات وب را ارائــه کــرد کــه میتوانــد

مــورد اســتفادة بســیاری از پژوهشــگران و جســتوجوگران در امــر اعتبارســنجی اطالعــات وب

قــرار گیــرد .در بســیاری از وبگاههــای کتابخان ـهای و پژوهشــی ســیاهههای وارســی متفاوتــی قــرار
داده شــده اســت کــه بــرای ارزیابــی اطالعــات وب طراحــی شــدهاند .بســیاری از ایــن ســیاههها از

کیفیــت و دقــت مناســب برخــوردار نیســتند و نمیتواننــد بهعنــوان معیــاری جامــع و مانــع مــورد

اســتفاده قــرار گیرنــد .مــدل نهایــی پژوهــش حاضــر میتوانــد دربردارنــدة ســیاههای از مهمتریــن

معیارهــای ارزیابــی اطالعــات وب بــوده و مــورد اســتفادة بســیاری از کاربــران وب در گروههــای

مختلــف ســنی ،شــغلی و حرف ـهای باشــد.
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. یافتههــای يــك نمونــة پژوهــي: چالشهــاي مطالعــه در محيــط وب.1392 . و اميــر وفائيــان، حميــد،كشــاورز
.226-207 :)1( 3 پژوهشــنامه كتابــداري و اطالعرســاني

. کتاب نو: تهران.SPSS  تحلیلهای آماری با استفاده از.1395 . و علی فعال قیومی، منصور،مؤمنی
 طراحــی مــدل ســنجش اعتبــار.1391 . و حســین منصوریــان، محمدقلــی میناونــد، آریــن، حســن،میرزایــی اهرنجانــی

.116- 99 :9  مدیریــت دولتــی. برنامههــای خبــری ســیمای جمهــوری اســامیایران:رســانهای؛ مطالعــه مــوردی

. سمت: تهران. مدليابي معادالت ساختاري با كاربرد نرمافزار ليزرل با اصالحات.1392 . حيدرعلي،هومن
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حمید کشاورز

 دارای مــدرک دکتــری علــم اطالعــات و دانششناســی از،1358 متولــد

 ایشــان هماکنــون اســتادیار گــروه علــم اطالعــات و.دانشــگاه تهــران اســت
.دانششناســی دانشــگاه شــهید بهشــتی اســت

 شــیوههای،باورپذیــری و اعتمــاد بــه اطالعــات در محیطهــای رایانــهای

 جنبههــای کاربرمدارانــة طراحــی،جســتوجو و ارزیابــی منابــع الکترونیکــی

.سیســتمهای بازیابــی اطالعــات از جملــه عالیــق پژوهشــی وی اســت

1020

ارزیابی مدل مفهومی باورپذیری اطالعات وب :رویکرد مدلسازی معادالت ساختاری | کشاورز و دیگران

فاطمه فهیم نیا

متولــد ســال  ،1345دارای مــدرک دکتــری علــم اطالعــات و دانششناســی از
دانشــگاه تهــران اســت .ایشــان هماکنــون دانشــیار دانشــکدة مدیریــت دانشــگاه

تهــران اســت.

مطالعــات اقتصــادی ،مدیریــت اطالعــات ،آمــوزش علــم اطالعــات،
فراهــمآوری و مطالعــات کــودکان از جملــه عالیــق پژوهشــی وی اســت.
علیرضا نوروزی

متولــــد ســــال  ،1355داراي مــدرک تحصیلــي دکتــــري در رشـــتة علـــوم
اطالعــــات و ارتباطــــات از دانشــگاه اکــس مارســــي (پاول ســزان) فرانســه
اســت .ایشان هـماکنـــون اســتادیار گــروه علــوم اطاعــات و دانششناســي

دانشــــگاه تهران اســت.

بازنمایــي اطالعــات ،نمایهســـازي ،ابـــرداده ،علـمســـنجي ،و وبشناســـي
از جملــه عالیــق پژوهشــی وی اســت.
محمدرضا اسمعیلی گیوی

متولــد ســال  ،1362داراي مــدرك دكتــري مديريــت سيســتمها از دانشــگاه
شــهيد بهشــتي اســت .ايشــان اكنــون اســتاديار گــروه مديريــت دولتــي دانشــكدة
مديريــت دانشــگاه تهــران اســت.

مديريـت دانـش ،فناوري اطالعـات و سيسـتمهاي اطالعاتي ،خطمشـيگذاري
عمومـي ،و مديريت اسلامي از جمله عاليق پژوهشـي وي اسـت.
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