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Purpose: Identifying viewpoints and priorities of students at top universities in the 
country regarding dimensions of web information credibility.
Methodology: The research is descriptive in survey method through which viewpoints 
of the students were gathered using a researcher-constructed questionnaire. Gathered 
data were then analyzed by software SPSS in terms of canonical correlation, one-
sample T-test, and one-way variance analysis. 
Findings: The canonical correlation model indicated significance statistics in a 95% 
degree of confidence. Components of trustworthiness were significantly correlated 
to ones of expertise. Regarding dimension trustworthiness, the highest correlation 
was related to website identity while in dimension expertise, the highest correlation 
was related to accuracy. Women showed higher degrees of mean in comparison with 
men. Students showed different viewpoints regarding dimensions of web information 
credibility in such a way that expertise was prioritized than trustworthiness. Means and 
significance of variance analysis related to such variables as age, education, university, 
and familiarity were also analyzed.
Conclusion: Viewpoints and priorities of students at top universities in Iran involve 
important implications for researchers, policy makers, website designers, and librarians. 
Consequently, they can be used in optimizing available websites, designing improved 
websites, and also in instructing and providing services.
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ابعاد باورپذیری اطالعات وب: 
دیدگاه ها و اولویت های دانشجویان دانشگاه های

 برتر ایران

یعقوب نوروزی1| حمید کشاورز2

هدف: شناسایی دیدگاه ها و اولویت های دانشجویان دانشگاه های برتر کشور نسبت به 

ابعاد گوناگون باورپذیری اطالعات موجود در وب. 

روش شناسی: پژوهش حارض توصیفی و به روش پیامیشی انجام شد که دیدگاه دانشجویان 

توصیف  برای  کرد.  گردآوری  پژوهشگرساخته  پرسشنامه  با  را  کشور  برتر  دانشگاه  پنج 

و تحلیل داده های به دست آمده از آزمون همبستگی کانونی، تی تک منونه ای، و تحلیل 

واریانس یک عاملی در نرم افزار SPSS استفاده شد.

در  تخصص  با  اعتامدپذیری  ترکیبی  متغیرهای  میان  کانونی  همبستگی  مدل  یافته ها: 

با  اعتامدپذیری  متغیر  زیرمؤلفه های  آماری معنادار است.  به لحاظ  اطمینان %95  سطح 

بیشرتین  و  دارند  معناداری  همبستگی  تخصص  زیرمؤلفه های  از  حاصل  ترکیبی  متغیر 

میزان همبستگی مربوط به »هویت وبگاه« است. همچنین زیرمؤلفه های متغیر تخصص 

و  دارند  معناداری  همبستگی  اعتامدپذیری  زیرمؤلفه های  از  حاصل  ترکیبی  متغیر  با 

بیشرتین میزان همبستگی مربوط به »دقت« است. مردان و زنان در هر سه متغیر با 

یکدیگر تفاوت معنادار دارند. به طور کلی، زنان در هر سه بُعد اعتامدپذیری، تخصص، و 

باورپذیری اطالعات وب نسبت به مردان میانگین بیشرتی دارند. متغیر تخصص اولویت 

اول و اعتامدپذیری اولویت دوم در جامعه مدنظر بودند. میانگین سطوح تحصیلی در 

آزمون  معناداری  و همچنین سطح  باورپذیری وب  و  اعتامدپذیری، تخصص،  متغیرهای 

تحلیل واریانس در ارتباط با متغیرهای سن، تحصیالت، محل دانشگاه، و میزان آشنایی با 

اینرتنت بررسی شدند.

مهمی  نکات  ایران  برتر  دانشگاه های  دانشجویان  اولویت های  و  دیدگاه ها  نتیجه گیری: 

درباره ارزیابی اطالعات وبگاه ها در اختیار پژوهشگران، سیاست گذاران، طراحان وبگاه ها، 

موجود،  وبگاه های  بهینه سازی  در  می توان  آنها  از  بنابراین،  می دهد؛  قرار  کتابداران  و 

طراحی وبگاه های بهینه، و نیز آموزش و خدمت رسانی بهرت استفاده کرد.

باورپذیری اطالعات وب، دانشجویان دانشگاه های برتر ایران، ارزیابی اطالعات وب، 
اعتبارسنجی اطالعات
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مقدمه
بسیاری از پژوهشگران و دانشگاهیان، محیط وب را مهم ترین ابزار جستجو و کاربرد 
اطالعات در دوران کنونی می دانند. از سوی دیگر، رشد محیط وب به لحاظ تعدد و 
تنوع بر فرایند دستیابی به اطالعات تأثیرگذار بوده است. از این رو، پژوهشگران ناگزیر 
به استفاده از ابزارهایی برای دستیابی و ارزیابی اطالعات ضروری هستند. )متزگر1، 
بدین ترتیب، الزم است هر پژوهشگر برای کاهش زمان   2007؛ کشاورز، 1397(. 
جستجو و دستیابی هرچه اصولی تر به اطالعات، با شیوه ها، روش ها، و راهبردهای 
جستجو و ارزیابی اطالعات آشنا باشد و در زمینه کاری خود به کار گیرد )هیلیگاس 

و ریه2، 2008(. 
تعیین میزان کیفیت، کاربردی بودن، معتبربودن، و اعتماد پذیری اطالعات در چنین 
اعتبار، صحت، باورپذیری، روزآمدی، و... انجام  مانند  محیطی برپایه معیار هایی 
اطالعات«4،  »باورپذیری   .)2013 شراگن3،  و  نورزیج،  مولویک،  )لوکاسن،  می شود 
ازجمله مهم ترین معیارهای ارزیابی اطالعات هستند و هرچه جستجوگر به آن بیشتر 
توجه کند به بهبود کیفیت اطالعات دریافتی از وب رهنمون خواهد شد. با وجود این، 
نبود سازوکار کنترلی به دلیل نبود مدیریت کیفی محتوا و مراحل داوری و ویراستاری 
مناسب  اطالعات  تشخیص  است  شده  سبب  وب  محیط  در  مطالب  انتشار  برای 
برای بیشتر کاربران اینترنت که در موضوع های مختلف متخصص نیستند، به سادگی 
یورگنسن7،  و  یسن  2007؛   متزگر6،  و  فالناگین  2006؛  )هانگ5،  نباشد  امکان پذیر 

2012؛ کشاورز و وفائیان، 1392؛ کشاورز، 1397(. 
از آنجاکه دانشجویان در مقاطع و رشته  های گوناگون تحصیلی به عنوان پژوهشگران 
و متخصصان آینده می توانند بر سمت وسوی علم در هر کشور اثرگذار باشند، شیوه 
برخورد آنها با منابع وبی می تواند تا حدودی حساسیت جامعه پژوهشی کشور را به 
اعتبار این گونه منابع نشان دهد؛ از این رو، بررسی این گروه از دانشجویان اهمیت 
نظام  های  بهینه سازی  جنبه  های  از  پژوهش هایی  چنین  انجام  ارزش  دارد.  بسیاری 
بینش  های  می تواند  چراکه  است؛  اهمیت  حائز  نیز  اطالعات  بازیابی  و  جستجو 
تاز  ه ای را فراروی کارشناسان حوزه طراحی وب  قرار دهد. همچنین یافته  های چنین 
متأثر کند؛ زیراکه  ارزیابی کاربران را  امر آموزش جستجو و  پژوهش هایی می تواند 
آموزشگران برپایه یافته  های پژوهشی به آموزش بهتر و متناسب با نیاز های کاربران 
رفتار خواهند کرد. مدیران و تصمیم گیرندگان نیز می توانند از نتایج چنین پژوهش هایی 
بهره مند  شوند؛ چراکه برمبنای مزایا، معایب، آسیب  ها، و پیامد های متصور از کاربرد 

1. Metzger
2. Hilligoss & Rieh
3. Lucassen, Muilwijk, 

Noordzij, & Schraagen
4. Information credibility
5. Hong
6. Flanagin & Metzger
7. Jessen & Jørgensen
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اطالعات وب، راهکار و راهبرد ارائه خواهند کرد )متزگر و فالناگین، 2013؛ 2015(.
برمبنای سیاست های کالن و باالدستی کشور نیز ایران باید در صدر کشورهای 
هدفی،  چنین  به  دسترسی  مقدمات  از  یکی  باشد.  فناوری  علمی  و  به لحاظ  منطقه 
دانش پژوهان  و  پژوهشگران  ضروری  و  روزآمد،  باکیفیت،  اطالعات  به  دسترسی 
کشور است. در حال حاضر در محیط وب اطالعات نادرست و بی کیفیت به دالیل 
فنی، سیاسی، تجاری، و... بسیار یافت می شود و از این رو، جرایم رایانه ای فراوانی 
نیز زمینه ظهور و بروز می یابند. قانون گذاری، تصمیم سازی، و تحقق اهداف کالن 
از  باورپذیر وابسته است.  معتبر و  به اطالعات  به دسترسی  زیادی  تا حدود  کشور 
این رو، انجام پژوهش حاضر می تواند مدیران به ویژه در سطح دانشگاهی را نسبت 
به اهمیت موضوع آگاه و زمینه مناسب را برای برطرف کردن موانع موجود مهیا کند. 
دالیل پیش گفته سبب شد پژوهش حاضر با هدف بررسی دیدگاه ها و اولویت های 
ایران نسبت به میزان باورپذیری اطالعات وب انجام  دانشجویان دانشگاه های برتر 

بگیرد.
بررسی اعتبار منابع وب ازجمله زمینه  های پژوهشی بسیاری از رشته  های مرتبط 
مانند علوم رایانه، ارتباطات، روان شناسی، جامعه شناسی، رسانه، و علم اطالعات و 
دانش شناسی بوده است )کشاورز، 1397(. یکی از دشواری  های پژوهش در این زمینه، 
وجود گستر ه ای از پژوهش ها و رویکرد هاست که باعث تنوع و تعدد روش شناسی  ها 
خواهد بود. جدول 1 تنها بخش کوچکی از مطالعات انجام شده در این زمینه است. 
اما، آنچه حائز اهمیت است اینکه مرور پژوهش ها نشان داد کمتر پژوهشی به بررسی 

جامع و طراحی مدل ویژگی های باورپذیری منابع وب توجه کرده است.
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ش های انجام شده
جدول 1. خالصه ای از برخی پژوه

سندگان
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ش
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ی
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ی
)1385( رضای
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سندگان

نوی
ش

ف پژوه
هد

جامعه آماری
ی

ش شناس
رو

یافته ها

ی )1388(
دهقان

ت
ی کیفی

ی و کاربرد معیار ها
 آشنای

ب
ت و

اطالعا
ی

ت تکمیل
صیال

شجویان تح
 دان

شگاه شیراز
دان

ی
ش
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ت معنادار وجود دارد
ت فهم در میان جامعه آماری تفاو
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ش
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ت
ی شده اس

ت بررس
اطالعا
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ابعاد باورپذیری اطالعات وب: 
دیدگاه ها و اولویت های دانشجویان 

دانشگاه های برتر ایران

می دهد  نشان  کشور  خارج  و  داخـل  در  انجـام شـده  پژوهش های  به  نگاهی 
امری  وبگاه ها،  در  موجود  اطالعات  باورپذیری  ارزیابی  معیارهای  با  افراد  آشنایی 
ضروری است که بی توجهی به آنها در پاره ای از مواقع می تواند آسیب هایی را برای 
با  دیگر،  سوی  از  آورد.  به بار  دانشجویان  به ویژه  اطالعات  این گونه  مصرف کننده 
بررسی متون مربوط می توان دریافت در زبان فارسی کمتر پژوهشی به طور مشخص، 
باورپذیری اطالعات به ویژه در محیط وب را بررسی کرده باشد. بسیاری از مطالعات، 
در  شده اند.  انجام  فنی-مهندسی  رویکرد  با  و  داشته  محاسباتی  و  کّمی   رویکردی 
بسیاری از پژوهش های فارسی، یک یا چند وبگاه برمبنای روش شناسی هایی چون 
وب کوال1 و سروکوال2 انجام شده که همگی در سطح چندین وبگاه و برمبنای دیدگاه 
با کلیدواژه کیفیت نیز  البته  ریاضی و نرم افزاری اجرا شده اند. بعضی از پژوهش ها 
انجام شده اند که به پژوهش حاضر نزدیک اند؛ اما با توجه به هدف و شیوه انجام کار با 
پژوهش  های حوزه ارزیابی باورپذیری اطالعات متفاوت اند. بنابراین، پژوهش حاضر 

درصدد پاسخ به پرسش های اساسی زیر است:
− روابط حاکم میان مؤلفه  های اصلی باورپذیری اطالعات وب در بین دانشجویان 	

دانشگاه های برتر ایران چگونه است؟
− مؤلفه  های مدل باورپذیری اطالعات وب از دیدگاه دانشجویان دانشگاه های برتر 	

ایران چه اولویتی دارند؟
− وضعیت مؤلفه  های باورپذیری اطالعات وب براساس ویژگی های جمعیت شناختی 	

دانشجویان دانشگاه های برتر ایران چگونه است؟

روش شناسی
پژوهش حاضر توصیفی و به روش پیمایشی انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها، 
پرسشنامه کشاورز )1395( است که با مراجعه به متون و منابع مرتبط تهیه و پس 
از انجام پژوهش دلفی میان نخبگان در دانشگاه ها و تأیید سازه های آن برای تعیین 
این  از نظرات متخصصان حوزه استفاده شده است. چهارچوب زیرساختی  روایی، 
پژوهش دو بار دیگر داوری و تأیید شده است به این ترتیب که مدل مفهومی پژوهش 
بار دیگر  و  اسمعیلی گیوی )1395(  نوروزی، و  فهیم نیا،  مقاله کشاورز،  یک بار در 
به شکل میدانی در مقاله کشاورز، فهیم نیا، نوروزی، و اسمعیلی گیوی )زودآیند( تأیید 
با دو پژوهش  این حیث  از  این پژوهش  برخوردار است.  مناسب  اعتبار  از  شده و 
پیش گفته متفاوت است که داده ها یک بار دیگر برای انجام پژوهش جدید تحلیل شده 

1. WebQual
2. SERVQUAL
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است تا در مراحل بعدی پس از تأیید چندباره بتوان آن را در ابعاد بین المللی معرفی 
تفسیر  و  تبیین  به دقت  پیش گفته  پژوهش  دو  در  ابزار  این  مختلف  سازه های  کرد. 
محتوایی  روایی  و  گویه   80 با  پرسشنامه  این  نمی شود.  تکرار  بنابراین  است؛  شده 
و سازه ای مناسب و با آلفای کرونباخ 0/962 میان شرکت کنندگان توزیع شد. برای 
برای  استفاده شد.   SPSS آماری نرم افزار  از  به دست آمده  داده های  تحلیل  و  توصیف 
تأیید روایی و اعتبار ابزار پژوهش از دانشجویان پنج دانشگاه برتر کشور به ترتیب 
تهران، علوم پزشکی تهران، تربیت مدرس، صنعتی امیرکبیر، و صنعتی شریف به عنوان 
جامعه پژوهش استفاده شد. این دانشگاه ها برمبنای رتبه بندی اعالم شده از سوی مرکز 
منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری ایران و برمبنای آخرین آمارهای اعالم شده در 
این زمینه به دست آمد. در این پژوهش از روش نمونه گیري تصادفي طبقه اي استفاده 
شد. ابتدا جامعه پژوهش، یعنی دانشگاه هاي منتخب مشخص و سپس به طور تصادفي 
از  به پرسش های پژوهش   پاسخ گویی  برای  از دانشجویان نمونه گیري شد.  طبقه اي 
آزمون همبستگی کانونی، آزمون تی تک نمونه ای )آزمون مقایسه میانگین یک جامعه(، 
مرکزی  حد  قضیه  مطابق  است.  شده  استفاده  یک عاملی  واریانس  تحلیل  آزمون  و 
مجموع اندازه های متغیرهای مختلف، که هر یک میانگین و پراکندگی متناهی دارد، با 
افزایش تعداد متغیر، توزیعی بسیار نزدیک به نرمال خواهد داشت. با توجه به اینکه 
توزیع  مرکزی  است، طبق قضیه حد  نفر  از 30  بیش  نمونه  پژوهش حجم  این  در 

جامعه آماری نرمال است و می توان از آمار پارامتریک استفاده کرد.

یافته ها
− تعیین روابط حاکم میان مؤلفه  های اصلی باورپذیری اطالعات وب	

متغیرهای  میان  روابط  تعیین  بر  مبنی  پژوهش  اول  پرسش  به  پاسخ گویی  برای 
اصلی پژوهش حاضر )اعتمادپذیری و تخصص( از همبستگی کانونی استفاده  شد. 
این همبستگی زمانی استفاده می شود که به بررسی همبستگی میان دو گروه متغیر نیاز 
باشد. تجزیه و تحلیل همبستگی کانونی متداول ترین حالت مدل خطی عمومی است 
که با استفاده از فن آماری چندمتغیری رابطه بین دو مجموعه از متغیرهای چندگانه را 
بررسی می کند. درحالی که تحلیل رگرسیون چندگانه متغیرهایی را محاسبه می کند که 
فقط یک متغیر وابسته وجود داشته باشد، تحلیل همبستگی کانونی با پذیرفتن چند 

متغیر وابسته یک گام از تحلیل رگرسیون چندگانه فراتر گذارده است.
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جدول 2. همبستگی کانونی و معناداری مدل

 مجذور

همبستگی
همبستگی

 مقدار احتامل

آزمون

 درجه

آزادی
Fآماره  آماره آزمون نام آزمون

0/676 0/822 0/000 48 8/672 0/94101 Pillais
0/000 48 18/19 2/3839 Hotellings
0/000 48 12/5 0/2451 Wilks

0/6767 Roys

معناداری  گوناگون،  آزمون  چهار  می شود  مشاهده   2 جدول  در  که  همان گونه 
مدل کلی پژوهش را ارزیابی می کنند و فرضیه صفر را دال بر نبود همبستگی میان 
متغیرهای ترکیبی )مستقل و وابسته( می آزمایند. با توجه به اینکه مقادیر احتمال در 
جدول 2 کمتر از 0/05 محاسبه شده است؛ بنابراین فرض صفر رد می شود و می توان 
معناداری کلی مدل را پذیرفت. همچنین همبستگی ساده میان متغیر ترکیبی حاصل از 

متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته برابر با 0/822 است. 
جدول 3 همبستگی زیرمتغیرهای بُعد اعتمادپذیری را با متغیر ترکیبی حاصل از 

زیرمتغیرهای تخصص را نشان می دهد.

جدول 3. همبستگی زیرمتغیرهای بُعد اعتمادپذیری متغیر ترکیبی حاصل از زیرمتغیرهای تخصص

نام متغیر
 اطالعات
شخصی

اخالق گراییبی طرفی
 روزآمدی

وبگاه
 ظاهر
نگارش

 ظاهر
وبگاه

 مدیریت
وبگاه

 هویت
وبگاه

0/8276-0/7699-0/7042-0/5608-0/6231-0/619-0/5202-0/3591-همبستگی

مطابق جدول 3، متغیر »هویت وبگاه« بیشترین تأثیر را بر متغیر ترکیبی حاصل از 
زیرمتغیرهای تخصص دارد. 

از  حاصل  ترکیبی  متغیر  با  را  تخصص  بُعد  زیرمتغیرهای  همبستگی   4 جدول 
زیرمتغیرهای اعتمادپذیری را نشان می دهد.

جدول 4. همبستگی زیرمتغیرهای بُعد تخصص متغیر ترکیبی حاصل از زیرمتغیرهای اعتمادپذیری

نام متغیر
 اطالعات تخصصی

و تجربی
دقت

 جاری بودن
منابع

پوشش
 قابلیت
استفاده

 قابلیت
تعامل

0/7744-0/7781-0/7288-0/7109-0/9047-0/7057-همبستگی
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با توجه به جدول 4، متغیر »دقت« بیشترین تأثیر را بر متغیر ترکیبی حاصل از 
زیرمتغیرهای اعتمادپذیری دارد.

− اولویت مؤلفه  های مدل باورپذیری اطالعات وب 	
تی  آزمون  اعتمادپذیری  تشکیل دهنده  زیرمتغیرهای  وضعیت  بررسی  برای 
با عدد 3 مقایسه شده است.  تک نمونه ای اجرا شده است. میانگین این زیرمتغیرها 

نتیجه این آزمون در جدول 5 به نمایش درآمده است.

 جدول 5. آماره های آزمون مقایسه میانگین یک جامعه برای متغیر اعتمادپذیری

میانگین خطای استانداردانحراف استانداردمیانگینتعدادنام متغیر

3823/38660/79940/0409اطالعات شناسایی

3823/85860/657320/03363بی طرفی

3824/20370/605740/03099اخالق گرایی

3823/95720/731480/03743روزآمدی وبگاه

3823/64730/850780/04353ظاهر نگارش

3823/45650/663130/03393ظاهر وبگاه

3823/99690/604780/03094مدیریت وبگاه

3823/81710/623550/0319هویت وبگاه

جدول 6. آزمون مقایسه میانگین یک جامعه برای متغیر اعتمادپذیری

درجه tمتغیرها
آزادی

سطح 
معناداری

تفاوت 
میانگین

تخمین فاصله برای تفاوت 
میانگین جامعه در سطح 

اطمینان 95 درصد
حد باالحد پایین

اطالعات 
9/451381/0000/386560/30610/467شناسایی

25/531381/0000/858640/79250/9248بی طرفی

38/838381/0001/203661/14271/2646اخالق گرایی

25/577381/0000/957240/88371/0308روزآمدی وبگاه

14/869381/0000/647250/56170/7328ظاهر نگارش

13/454381/0000/456480/38980/5232ظاهر وبگاه

32/215381/0000/996860/9361/0577مدیریت وبگاه

25/611381/0000/817080/75440/8798هویت وبگاه
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براساس جدول 5، تمامی زیرمتغیرهای تشکیل دهنده اعتمادپذیری میانگینی باالتر 
از مقدار استاندارد 3 دارند و تفاوت میانگین این متغیرها از مقدار 3 به مفهوم معناداری 
آماری است. بنابراین، وضعیت این متغیرها مطلوب ارزیابی می شود. که این امر دلیل 
بر مشروعیت آنها در مدل و ارتباط قوی این زیرمتغیرها با متغیر اعتمادپذیری است. 
با توجه به جدول 6، متغیر »اخالق گرایی« بیشترین و »اطالعات شخصی« کمترین 

اولویت را در جامعه مدنظر دارند. 
برای بررسی وضعیت زیرمتغیرهای تشکیل دهنده تخصص، آزمون تی تک نمونه ای 

اجرا شده است. نتیجه این آزمون در جدول  7 آورده شده است.

جدول 7. آماره های آزمون مقایسه میانگین یک جامعه برای متغیر تخصص

میانگین خطای استانداردانحراف استانداردمیانگینتعدادنام متغیر

3823/80890/733610/03753اطالعات تخصصی

3823/88940/542040/02773دقت

3824/00440/700980/03578جاری بودن منابع

3823/82570/66740/03415پوشش

3823/960/638250/03266قابلیت جستجو

3823/90760/647670/03314قابلیت تعامل

جدول 8. آزمون مقایسه میانگین یک جامعه برای متغیر تخصص

درجه tنام متغیر
آزادی

سطح 
معناداری

تفاوت 
میانگین

تخمین فاصله برای تفاوت 
میانگین جامعه در سطح 

اطمینان 95 درصد

حد باالحد پایین

21/5513810/0000/80890/73510/8827اطالعات تخصصی

32/0723810/0000/889450/83490/944دقت

28/0043810/0001/004360/93381/0749جاری بودن منابع

24/1793810/0000/825650/75850/8928پوشش

29/3973810/0000/959990/89591/0242قابلیت جستجو

27/3893810/0000/907630/84250/9728قابلیت تعامل
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با توجه به جدول 8، تمامی زیرمتغیرهای تشکیل دهنده تخصص میانگینی باالتر از 
مقدار استاندارد 3 دارند و تفاوت میانگین این متغیرها از مقدار 3 به مفهوم معناداری 
آماری است. بنابراین، وضعیت زیرمتغیرها تخصص مطلوب ارزیابی می شود که این 
امر دلیل بر مشروعیت آنها در مدل و ارتباط قوی این زیرمتغیرها با متغیر تخصص 
و  منابع«  »جاری بودن  متغیرهای  گفت  می توان   8 جدول  داده های  براساس  است. 
»اطالعات تخصصی« به ترتیب بیشترین و کمترین اولویت در جامعه مدنظر را دارند. 
اطالعات وب که  باورپذیری  بررسی وضعیت زیرمتغیرهای تشکیل دهنده  برای 
متغیرهای اعتمادپذیری و تخصص هستند، آزمون تی تک نمونه ای اجرا شده است. 

نتایج این آزمون در جدول های  9 و 10 آورده شده است.

جدول 9. آماره های آزمون مقایسه میانگین یک جامعه برای متغیر باورپذیری

میانگین خطای استانداردانحراف استانداردمیانگینتعدادنام متغیر

3823/79050/455650/02331اعتامدپذیری

3823/88380/484830/02481تخصص

جدول 10. آزمون مقایسه میانگین یک جامعه برای متغیر باورپذیری

 درجهtنام متغیر
آزادی

 سطح
معناداری

 تفاوت
میانگین

 تخمین فاصله برای تفاوت
 میانگین جامعه در سطح اطمینان

95 درصد
حد باالحد پایین

33/9073810/0000/790470/74460/8363اعتامدپذیری

35/6283810/0000/883780/8350/9326تخصص

اطالعات وب  باورپذیری  تشکیل دهنده  زیرمتغیرهای   ،10 مقادیر جدول  برپایه 
میانگینی بیشتر از مقدار استاندارد 3 دارند و تفاوت میانگین این زیرمتغیرها از مقدار 
3 به مفهوم معناداری آماری است. بنابراین، وضعیت این زیرمتغیرها مطلوب ارزیابی 
می شود که این امر دلیل بر مشروعیت آنها در مدل و ارتباط قوی این زیرمتغیرها با 
متغیر باورپذیری اطالعات وب است. براساس میزان میانگین این زیرمتغیرها، متغیر 

»تخصص« و »اعتمادپذیری« به ترتیب اولویت اول و دوم را در جامعه مدنظر دارند.
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− وضعیت مؤلفه  های باورپذیری اطالعات وب براساس ویژگی های جمعیت	
شناختی

برای پاسخ گویی به این پرسش، از آزمون های مقایسه میانگین دو جامعه مستقل 
از دو گروه  بیشتر  متغیرهای جمعیت شناختی که  برای سایر  متغیر جنسیت و  برای 
دارند از آزمون تحلیل واریانس یک عاملی استفاده شد. نرمال بودن متغیرهای پژوهش  
برای  دارد.  متغیر جنسیت، دو سطح زنان و مردان  این آزمون هاست.  انتخاب  دلیل 
مقایسه زنان و مردان در متغیرهای اعتمادپذیری، تخصص، و باورپذیری اطالعات 
وب از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل استفاده شده است که نتیجه آن در 

جدول 11 نشان داده شده است. 

جدول 11. آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل

سطوح 
جنسیت

متغیرهای 
اصلی

تعداد 
منونه

میانگین
سطح 

معناداری
آماره 

T
نتیجه 
آزمون

مقایسه

زنان

اعتامدپذیری

1823/86

0/0032/976

میانگین 
زنان و 

مردان با 
یکدیگر 
تفاوت 
معنادار 

دارد

زنان بیش 
از مردان به 
اعتامدپذیری 
بها می دهند.

2003/72مردان

زنان

تخصص

1823/97

0/0023/973

میانگین 
زنان و 

مردان با 
یکدیگر 
تفاوت 
معنادار 

دارد

زنان بیش 
از مردان به 
تخصص بها 

می دهند.
2003/82مردان

زنان

باورپذیری 
اطالعات 

وب

1823/92

0/0023/176

میانگین 
زنان و 

مردان با 
یکدیگر 
تفاوت 
معنادار 

دارد

زنان میانگین 
باالتری از 
باورپذیری 
نسبت به 

مردان دارند.

2003/77مردان
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مطابق جدول 11، مردان و زنان در هر سه متغیر باهم تفاوت معنادار دارند. زنان 
در هر سه متغیر اعتمادپذیری، تخصص، و باورپذیری اطالعات وب نسبت به مردان 

میانگین بیشتری دارند.
متغیرهای  در  سنی  رده های  این  مقایسه  برای  دارد.  سطح  پنج  سن،  متغیر 
واریانس  تحلیل  آزمون  از  وب  اطالعات  باورپذیری  و  تخصص،  اعتمادپذیری، 

یک عاملی استفاده شده است. نتیجه این آزمون در جدول 12 نشان داده شده است.
 

جدول 12. سطوح معناداری میانگین گروه های سنی در متغیرهای اعتمادپذیری، تخصص، و 
باورپذیری اطالعات وب

مقدار احتامل آزمونآماره Fمیانگینتعدادگروه سنیمتغیر

اعتامدپذیری

15-20593/7557

0/1960/941

21-251843/7945

26-30683/7854

31-35543/8285

36-40173/7665

3823/7905مجموع

تخصص

15-20593/8674

0/8050/523

21-251843/9172

26-30683/8705

31-35543/9475

36-40173/7154

3823/8993مجموع

باورپذیری 

15-20593/8209

0/4390/78

21-251843/8558

26-30683/8279

31-35543/8879

36-40173/7410

3823/8449مجموع

متغیرهای  این رده های سنی در  برای مقایسه  متغیر تحصیالت، سه سطح دارد. 
واریانس  تحلیل  آزمون  از  وب  اطالعات  باورپذیری  و  تخصص،  اعتمادپذیری، 

یک عاملی استفاده شده است. نتیجه این آزمون در جدول 13 نشان داده شده است.
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جدول 13. سطوح معناداری میانگین تحصیالت در متغیرهای اعتمادپذیری، تخصص، و 
باورپذیری اطالعات وب

مقدار احتامل آزمونآماره Fمیانگینتعدادتحصیالتمتغیر

اعتامدپذیری

1213/6966کارشناسی

3/8120/023
1813/834ارشد

803/834دکرتی

3823/7905مجموع

تخصص

1213/834کارشناسی

1/5070/223
1813/9344ارشد

803/9189دکرتی

3823/8993مجموع

باورپذیری 

1213/7653کارشناسی

2/793
0/062 1813/8842ارشد

803/8764دکرتی

3823/8449مجموع

متغیر گروه، پنج سطح دارد. برای مقایسه این گروه در متغیرهای اعتمادپذیری، 
تخصص، و باورپذیری اطالعات وب از آزمون تحلیل واریانس یک عاملی استفاده 

شده است. نتیجه این آزمون در جدول 14 نشان داده شده است.

جدول 14. سطوح معناداری میانگین گروه در متغیرهای اعتمادپذیری، تخصص، و باورپذیری 
اطالعات وب

مقدار احتامل آزمونآماره Fمیانگینتعدادگروه تحصیلیمتغیر

اعتامد پذیری

1063/8273علوم انسانی-اجتامعی

0/8350/504

1813/78فنی-مهندسی

533/8295بهداشتی-پزشکی

333/6746علوم محض

93/7619هرن و معامری

3823/7905کل
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مقدار احتامل آزمونآماره Fمیانگینتعدادگروه تحصیلیمتغیر

تخصص

1063/9416علوم انسانی-اجتامعی

1/2240/3

1813/8705فنی-مهندسی

533/9277بهداشتی-پزشکی

333/9557علوم محض

93/6082هرن و معامری

3823/8993کل

باورپذیری

1063/8844علوم انسانی-اجتامعی

0/680/607

1813/8253فنی-مهندسی

533/8746بهداشتی-پزشکی

333/8152علوم محض

93/6851هرن و معامری

3823/8449کل

متغیرهای  در  گروه  این  مقایسه  برای  دارد.  حالت  پنج  دانشگاه،  نوع  متغیر 
واریانس  تحلیل  آزمون  از  وب  اطالعات  باورپذیری  و  تخصص،  اعتمادپذیری، 

یک عاملی استفاده شده است. نتیجه این آزمون در جدول 15 نشان داده شده است.

جدول 15. سطوح معناداری میانگین نوع دانشگاه در متغیرهای اعتمادپذیری، تخصص، و 
باورپذیری اطالعات وب

مقدار احتامل آزمونآماره Fمیانگینتعداددانشگاهمتغیر

اعتامدپذیری

2003/8173دانشگاه تهران

0/6170/651

363/7338دانشگاه تربیت مدرس

403/7333دانشگاه رشیف

553/7492دانشگاه امیرکبیر

513/8147دانشگاه علوم پزشکی تهران

3823/7905کل
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مقدار احتامل آزمونآماره Fمیانگینتعداددانشگاهمتغیر

تخصص

2003/9212دانشگاه تهران

0/8850/473

363/7893دانشگاه تربیت مدرس

403/827دانشگاه رشیف

553/841دانشگاه امیرکبیر

513/8943دانشگاه علوم پزشکی تهران

3823/8993کل

باورپذیری

2003/8693دانشگاه تهران

0/8370/502

363/7616دانشگاه تربیت مدرس

403/7801دانشگاه رشیف

553/7951دانشگاه امیرکبیر

513/8545دانشگاه علوم پزشکی تهران

3823/8449کل

متغیرهای  در  گروه  این  مقایسه  برای  دارد.  حالت  چهار  تحصیلی،  سال  متغیر 
واریانس  تحلیل  آزمون  از  وب  اطالعات  باورپذیری  و  تخصص،  اعتمادپذیری، 

یک عاملی استفاده شده است. نتیجه این آزمون در جدول 16 نشان داده شده است.

جدول 16. سطوح معناداری میانگین سال تحصیلی در متغیرهای اعتمادپذیری، تخصص، و 
باورپذیری اطالعات وب

مقدار احتامل آزمونآماره Fمیانگینتعدادسال تحصیلیمتغیر

اعتامدپذیری

1333/7859اول

0/0180/997

1333/7913دوم

583/7874سوم

583/8019چهارم

3823/7905کل

تخصص

1333/9204اول

0/6740/671

1333/8591دوم

583/8971سوم

583/8431چهارم

3823/8993کل
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مقدار احتامل آزمونآماره Fمیانگینتعدادسال تحصیلیمتغیر

باورپذیری

1333/8532اول

0/1630/954

1333/8252دوم

583/8422سوم

583/8225چهارم

3823/8449کل

متغیرهای  در  گروه  این  مقایسه  برای  دارد.  حالت  چهار  آشنایی،  میزان  متغیر 
واریانس  تحلیل  آزمون  از  وب  اطالعات  باورپذیری  و  تخصص،  اعتمادپذیری، 
یک عاملی استفاده شده است. نتیجه این آزمون در جدول 17 نمایش داده شده است.

جدول 17. سطوح معناداری میانگین میزان آشنایی در متغیرهای اعتمادپذیری، تخصص و 
باورپذیری اطالعات وب

مقدار احتامل آزمونآماره Fمیانگینتعدادمیزان آشناییمتغیر

اعتامدپذیری

573/901خیلی زیاد

1/7450/157

1613/7625زیاد

1453/7933متوسط

193/6742کم

3823/7905کل

تخصص

573/982خیلی زیاد

1/2780/282

1613/8379زیاد

1453/893متوسط

193/9131کم

3823/8993کل

باورپذیری

573/9415خیلی زیاد

1/4320/233

1613/8002زیاد

1453/8428متوسط

193/7937کم

3823/8449کل
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متغیرهای  در  گروه  این  مقایسه  برای  دارد.  حالت  پنج  جستجو،  زمان  متغیر 
واریانس  تحلیل  آزمون  از  وب  اطالعات  باورپذیری  و  تخصص،  اعتمادپذیری، 

یک عاملی استفاده شده است. نتیجه این آزمون در جدول 18 نشان داده شده است.

جدول 18. سطوح معناداری میانگین زمان جستجو در متغیرهای اعتمادپذیری، تخصص، و 
باورپذیری اطالعات وب

مقدار احتامل آزمونآماره Fمیانگینتعدادزمان جستجومتغیر

اعتامدپذیری

223/6795کمرت از یک سال

1/720/145

863/7182یک تا سه سال

833/7696سه تا پنج سال

953/8222پنج تا هفت سال

963/8673بیشرت از هفت سال

3823/7905کل

تخصص

223/7341کمرت از یک سال

0/7090/586

863/8667یک تا سه سال

833/8662سه تا پنج سال

953/9108پنج تا هفت سال

963/9219بیشرت از هفت سال

3823/8993کل

باورپذیری

223/7068کمرت از یک سال

1/1360/339

863/7925یک تا سه سال

833/8179سه تا پنج سال

953/8665پنج تا هفت سال

963/8946بیشرت از هفت سال

3823/8449کل

نتیجه گیری
سطح مناسبی از همبستگی چه میان باورپذیری اطالعات و دو بُعد اصلی آن و چه 
بین دو بُعد اعتمادپذیری و تخصص حاکی از روابط معناداری است که با یکدیگر 
اطالعات، روابط  باورپذیری  متغیر  ابعاد مختلف  معناست که  بدان  یافته  این  دارند. 
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پژوهش  اهداف  ازجمله  عّلی  مسیرهای  تحلیل  ازآنجاکه  دارند.  یکدیگر  با  مناسبی 
نبودند نمی توان شیوه روابط عّلی میان آنها را مشخص کرد. 

با بررسی یافته های مرحله کّمی   مشخص شد به طور کلی دانشجویان به تخصص 
بیش از قابلیت اعتماد بها می دهند. یافته حاضر این پرسش را به ذهن متبادر می کند 
که چرا دانشجویان چنین اولویتی را درنظر دارند؛ یعنی بیش از آنکه به ویژگی های 
اعتمادپذیری توجه نشان دهند به تخصص بها می دهند. شاید یکی از پاسخ ها این 
باشد که در محیط وب بررسی معیارهای اعتمادپذیری دشوار است؛ چراکه همه افراد 
به فناوری دسترسی دارند و می توانند منبعی با ظاهر و شکل مناسبی را ارائه کنند 
بی آنکه به بحث های تخصصی توجه داشته باشند. به بیانی دیگر، وقتی کار طراحی 
وبگاه، صفحه آرایی، چیدمان مطالب، گرافیک، و رنگ آمیزی آسان باشد و در یک کالم 
وجهه ظاهری مناسبی به یک وبگاه داده شود نمی توان به راحتی اعتبار وبگاه ها را بر 
این مبنا سنجید؛ زیراکه همگی خوب و حرفه ای ساخته و طراحی شده  اند. اما از سوی 
دیگر، فقط متخصصان و شیوه ارائه تخصصی است که می تواند جوینده حساس را به 
بهترین اطالعات رهنمون شود. کاربران می دانند در شرایطی که طراحی و تولید محتوا 
باید به جای تأکید بر ساختار ظاهری و نمایشی منابع وبی به کیفیت،  راحت است 
دقت، و تخصص در ارائه محتوا توجه کنند. چنین تمایزی در آموزش مهارت های 

سواد اطالعاتی و ارزیابی اطالعات وب حائز اهمیت است. 
بررسی یافته ها نشان داد که در میان مؤلفه های تشکیل دهنده بُعد اعتمادپذیری، 
نزد  را  اولویت  بیشترین  »اخالق گرایی«،  و  کمترین  نویسنده«،  شناسایی  »اطالعات 
دانشجویان دارند. اینکه دانشجویان به اخالق گرایی این چنین اهمیت می دهند و در 
مقابل، به »اطالعات شناسایی نویسنده« کمتر توجه می کنند نشان از شرایط درخور 
توجهی است که در عمل وجود دارد. شرکت کنندگان به اخالق گرایی و پایبندی یک 
نویسنده یا دارنده وبگاه در محیط وب بسیار توجه می کنند و آن را مبنای بسیار مهمی 
  برای ارزیابی خود قرار می دهند. در زمینه ویژگی های مربوط به تخصص مشخص شد 
»اطالعات تخصصی« کمترین اولویت و »جاری بودن منابع« بیشترین اولویت را دارند. 
اعتمادپذیری اطالعات تخصصی و تجربی  بُعد  مانند  همان گونه که مشخص است 
دارد؛  کمتری  اهمیت  دانشجویان  نزد  محتوا  تولیدکنندگان  و  نویسندگان  به  مربوط 
درحالی که جاری بودن محتوا و مستندبودن آن به آخرین دستاوردها و پژوهش های 

علمی، اولویت بیشتری دارد. 
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شکل 1. اولویت  بندی مؤلفه های مدل برمبنای دیدگاه شرکت کنندگان در پژوهش

یکی از مهم ترین یافته های مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی، تفاوت شیوه 
ارزیابی بین دو جنس زن و مرد است. همان گونه که در جدول 11 گفته شد میانگین 
زنان و مردان با یکدیگر تفاوت معنادار دارند و زنان در هر سه بُعد اعتمادپذیری، 
از  ناشی  ناچیزی  یافته  چنین  شاید  دارند.  باالتری  میانگین  باورپذیری  و  تخصص، 
ویژگی های شخصیتی آنان باشد. در حالت کلی و در ارتباط با متغیر اصلی پژوهش، 
یعنی باورپذیری اطالعات وب نیز زنان میانگین باالتری نسبت به مردان دارند و شیوه 
توزیع داده های میان دو جنس متفاوت است. هرچند تفاوت آماری در هر پژوهشی 
برمبنای مؤلفه جنسیت محتمل است؛ مقادیر باالی آن نیازمند توضیح است. در این 
باره، میانگین برای مردان 3/77 و زنان 3/92 است که چندان زیاد به نظر نمی رسد. 
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جنسیت یکی دیگر از عوامل جمعیت شناختی است که بر ادراك باورپذیری در وب 
تأثیر می گذارد. در پژوهش جانسون و کی1 )1998( زنان نسبت به مردان به وب، 
نگاه می کردند. فاگ2 و همکاران )2001(، فالناگین  معتبرتر  باورپذیرتر و  به شکلی 
تفاوت های  و متزگر )2003(، هانگ )2006(، و متزگر، فالناگین، و وارن )2003( 

جنسیتی در باورپذیری وب را ارزیابی کرده و نتایج گوناگونی گرفته اند.
در هر سه مقوله اصلی پژوهش، یعنی باورپذیری اطالعات وب، قابلیت اعتماد، و 
تخصص، افرادی در بازه سنی 31 تا 35 سال میانگین باالتری داشته اند. دلیل این امر 
را شاید در تجربه این بازه سنی بتوان یافت. به نظر می رسد افراد در این سن از تجربه 
کافی در دسترسی و ارزیابی از منابع اطالعاتی وب برخوردار باشند و بتوانند ارزیابی 
جامع تری نسبت به این امر داشته باشند. انتظار نمی رود افرادی با سنین پایین تر به طور 
مثال، در حدود 20 سال بتوانند ارزیابی خوبی از کیفیت و اعتبار منابع داشته  باشند؛ 
چراکه تجربه کافی در این زمینه ندارند. طبیعی است فردی که در بازه سنی باالی 30 
سال قرار داد از میزان تحصیالت، دسترسی، درآمد، و تجربه بهتری نسبت به سنین 

پایین تر از خود داشته باشد.
داده های به دست آمده و توزیع میانگین با توجه به مقطع تحصیلی افراد مشخص شد 
دانشجویان کارشناسی ارشد در هر سه زمینه باورپذیری اطالعات وب، اعتمادپذیری، 
و تخصص از میزان باالتری برخوردارند هرچند در حوزه اعتمادپذیری این میانگین 
با میانگین دانشجویان کارشناسی برابر بود. چنین توزیعی در داده ها، حاوی نکاتی 
است که از آن جمله می توان گفت دانشجویان کارشناسی ارشد توانایی نسبی باالتری 
در ارزیابی کیفی و اعتباری منابع وب از خود نشان داده اند. شاید نگاه آنان به نسبت 
دو مجموعه دیگر منعطف تر و مثبت تر بوده است که این خود ناشی از تجربه آنان 

در این زمینه است. 
بررسی یافته ها نشان می دهد در بُعد قابلیت اعتماد دانشجویان بهداشتی-پزشکی 
انسانی-  دانشجویان  تخصص  بُعد  در  درحالی که  برخوردارند؛  بیشتری  میانگین  از 
اجتماعی و در حالت کالن باورپذیری اطالعات وب نیز دانشجویان انسانی-اجتماعی 
از میانگین بیشتری برخوردار بودند. هرچند برای چنین توزیعی نمی توان تبیین درست 
اطالعات  ارزیابی  رفتار  می رود  انتظار  کلی  در حالت  اما  داد؛  انجام  واقع بینانه ای  و 
برمبنای رشته های تحصیلی متفاوت باشد به  طور مثال، اینکه چرا دانشجویان هنر و 
می تواند  بوده اند  برخوردار  پایینی  میانگین  از  در سه حالت  تقریبی  به طور  معماری 

نکاتی را درپی داشته باشد. 
1. Johnson & Kaye
2. Fogg
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بررسی دانشگاه محل تحصیل نشان داد میانگین مربوط به دانشگاه تهران به نسبت 
سایر دانشگاه ها از میزان بیشتری برخوردار است و میانگین دانشگاه تربیت مدرس 
در سطح  تفاوت  می تواند  دانشگاه  در  تفاوت  دارد.  کمتری  میانگین  در سه حالت، 
برخورداری از امکانات و شرایط پیشرفت را درپی داشته باشد. اگر دانشگاه تهران را 
به عنوان نماد آموزش عالی و بزرگ ترین دانشگاه کشور بشناسیم شاید بتوان گفت 
میزان امکانات و دسترسی به منابع و اطالعات وب بیش از سایر دانشگاه ها بوده و 

به همین نسبت پراکندگی داده ها در آن بیش از سایر دانشگاه هاست.
نتایج پژوهش همچنین نشان داد در بُعد اعتمادپذیری، دانشجویان سال چهارم؛ 
اطالعات وب  باورپذیری  بُعد کالن  در  و  اول؛  دانشجویان سال  بُعد تخصص،  در 
البته  یافته ای  بوده اند. چنین  برخوردار  بیشتری  میانگین  از  اول  دانشجویان سال  نیز 
بهتری داشته  ارزیابی کیفی  باتجربه تر،  افراد  تأیید کند که  را  این واقعیت  نمی تواند 
باشند. یافته های پژوهشی بر این گمانند که تجربه عامل مهمی   برای ارزیابی است و 
هرچه تجربه افراد بیشتر باشد توقع می رود ارزیابی کیفی تر و با مهارت بیشتری انجام 
شود. این حالت در ارتباط با آخرین تحلیل های پژوهش حاضر نیز کاربرد دارد. در 
ارتباط با میزان آشنایی افراد با جستجو و منابع وبی و چگونگی ارزیابی باورپذیری 
قابلیت  یعنی  پژوهش،  کالن  بُعد  سه  هر  در  می دهد  نشان  یافته ها  وب،  اطالعات 
اعتماد، تخصص، و باورپذیری اطالعات، افرادی که میزان آشنایی خود را خیلی زیاد 

عنوان کرده اند، میانگین باالتری به نسبت سایر افراد داشته اند. 
مدل نهایی پژوهش حاضر می تواند دربردارنده سیاهه ای از مهم ترین معیارهای 
ارزیابی اطالعات وب باشد و بسیاری از کاربران وب در گروه های مختلف سنی، 
ابزاری  می توان  پژوهش  یافته های  برمبنای  کنند.  استفاده  آن  از  حرفه ای  و  شغلی، 
اعتبار اطالعات وب طراحی کرد و در اختیار  یا بین المللی برای ارزیابی  استاندارد 
رسانه ای وب،  و  اطالعاتی  محیط  روزافزون  تغییرات  به دلیل  داد.  قرار  پژوهشگران 
ضروری است عالوه بر چنین تالش هایی رویکردها و روش های جدید ارزیابی نیز 

طراحی و به کار گرفته شود.

مآخذ
اشرفی ریزی، حسن؛ طاهری، بهجت؛ زاهدی، راضیه؛ شهرزادی، لیال؛ و تذهیبی، مهدی )1391(. ارزیابی 

کیفیت وب سایت های فارسی حوزه اعتیاد براساس معیارهای سیلبرگ، دیسرن و دبلیو. کیو. ای. تی 
در سال  1390  و ارائه پیشنهادهایی جهت ارتقاء آنها )طرح پژوهشی(. اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی 
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اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری .

حقیقی نسب، منیژه؛ فخرفاطمی، نازنین )1389(. بررسی و شناخت عوامل تأثیرگذار بر کیفیت وب سایت های 

اطالعات علمی  و دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشته مدیریت فناوری اطالعات 

دانشگاه های دولتی شهر تهران. مجله آموزش عالي ایران، 2 )4(، 29 -54. 

داستانی، میثم؛ محمدی، حامد )1394(. بررسي میزان کاربرد معیارهاي کیفیت اطالعات وب در دانشجویان 

دانشگاه علوم پزشکي گناباد. پیاورد سالمت، 9 )3(، 223-214. 

دهقانی، لیال )1388(. بررسی میزان آشنایی و کاربرد معیارهای کیفیت اطالعات وب: نمونه مورد مطالعه 

دانشجوبان تحصیالت تکمیلی دانشگاه شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، شیراز.
رضایی، شیوا )1385(. ارزیابی مقاالت رایگان موجود در شبکه وب از دیدگاه اعضاء هیأت علمی دانشگاه 

شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، شیراز.
زاهدي، شمس السادات )1389(. ارزیابي کیفیت وب سایت ها ابزارها و معیارها. مدیریت توسعه و تحول، 

.16-5 ،)4( 2
قالوند، حسین؛ اسکروچی، رقیه؛ و علی بیک، محمدرضا )1391(. اهمیت معیارهای ارزیابی وب سایت های 
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