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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, onesample 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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هدف :شناسایی دیدگاهها و اولویتهای دانشجویان دانشگاههای برتر کشور نسبت به
ابعاد گوناگون باورپذیری اطالعات موجود در وب.
روششناسی :پژوهش حارض توصیفی و بهروش پیامیشی انجام شد که دیدگاه دانشجویان
پنج دانشگاه برتر کشور را با پرسشنامه پژوهشگرساخته گردآوری کرد .برای توصیف
و تحلیل دادههای بهدستآمده از آزمون همبستگی کانونی ،تی تکمنونهای ،و تحلیل
واریانس یکعاملی در نرمافزار  SPSSاستفاده شد.
یافتهها :مدل همبستگی کانونی میان متغیرهای ترکیبی اعتامدپذیری با تخصص در
سطح اطمینان  %95بهلحاظ آماری معنادار است .زیرمؤلفههای متغیر اعتامدپذیری با
متغیر ترکیبی حاصل از زیرمؤلفههای تخصص همبستگی معناداری دارند و بیشرتین
میزان همبستگی مربوط به «هویت وبگاه» است .همچنین زیرمؤلفههای متغیر تخصص
با متغیر ترکیبی حاصل از زیرمؤلفههای اعتامدپذیری همبستگی معناداری دارند و
بیشرتین میزان همبستگی مربوط به «دقت» است .مردان و زنان در هر سه متغیر با
یکدیگر تفاوت معنادار دارند .بهطور 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
متغیرهای اعتامدپذیری ،تخصص ،و باورپذیری وب و همچنین سطح معناداری آزمون
تحلیل واریانس در ارتباط با متغیرهای سن ،تحصیالت ،محل دانشگاه ،و میزان آشنایی با
اینرتنت بررسی شدند.
نتیجهگیری :دیدگاهها و اولویتهای دانشجویان دانشگاههای برتر ایران نکات مهمی
درباره ارزیابی اطالعات وبگاهها در اختیار پژوهشگران ،سیاستگذاران ،طراحان وبگاهها،
و کتابداران قرار میدهد؛ بنابراین ،از آنها میتوان در بهینهسازی وبگاههای موجود،
طراحی وبگاههای بهینه ،و نیز آموزش و خدمترسانی بهرت استفاده کرد.
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مقدمه
بسیاری از پژوهشگران و دانشگاهیان ،محیط وب را مهمترین ابزار جستجو و کاربرد
اطالعات در دوران کنونی میدانند .از سوی دیگر ،رشد محیط وب بهلحاظ تعدد و
تنوع بر فرایند دستیابی به اطالعات تأثیرگذار بوده است .از اینرو ،پژوهشگران ناگزیر
به استفاده از ابزارهایی برای دستیابی و ارزیابی اطالعات ضروری هستند( .متزگر،1
2007؛ کشاورز .)1397 ،بدین ترتیب ،الزم است هر پژوهشگر برای کاهش زمان
جستجو و دستیابی هرچه اصولیتر به اطالعات ،با شیوهها ،روشها ،و راهبردهای
جستجو و ارزیابی اطالعات آشنا باشد و در زمینه كاری خود بهكار گیرد (هیلیگاس
و ریه.)2008 ،2
تعیین میزان کیفیت ،کاربردیبودن ،معتبربودن ،و اعتمادپذیری اطالعات در چنین
محیطی برپایه معیارهایی مانند اعتبار ،صحت ،باورپذیری ،روزآمدی ،و ...انجام
میشود (لوکاسن ،مولویک ،نورزیج ،و شراگن« .)2013 ،3باورپذیری اطالعات»،4
ازجمله مهمترین 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 كنترلی بهدلیل نبود مدیریت كیفی محتوا و مراحل داوری و ویراستاری
برای انتشار مطالب در محیط وب سبب شده است تشخیص اطالعات مناسب
برای بیشتر كاربران اینترنت كه در موضوعهای مختلف متخصص نیستند ،بهسادگی
امكانپذیر نباشد (هانگ2006 ،5؛ فالناگین و متزگر2007 ،6؛ یسن و یورگنسن،7
2012؛ کشاورز و وفائیان1392 ،؛ کشاورز.)1397 ،
از آنجاکه دانشجویان در مقاطع و رشتههای گوناگون تحصیلی بهعنوان پژوهشگران
و متخصصان آینده میتوانند بر سمتوسوی علم در هر کشور اثرگذار باشند ،شیوه
برخورد آنها با منابع وبی میتواند تا حدودی حساسیت جامعه پژوهشی کشور را به
اعتبار این گونه منابع نشان دهد؛ از اینرو ،بررسی این گروه از دانشجویان اهمیت
بسیاری دارد .ارزش انجام چنین پژوهشهایی از جنبههای بهینهسازی نظامهای
جستجو و بازیابی اطالعات نیز حائز اهمیت است؛ چراکه میتواند بینشهای
ب قرار دهد .همچنین یافتههای چنین
تازهای را فراروی کارشناسان حوزه طراحی و 

پژوهشهایی میتواند امر آموزش جستجو و ارزیابی کاربران را متأثر کند؛ زیراکه
آموزشگران برپایه یافتههای پژوهشی به آموزش بهتر و متناسب با نیازهای کاربران
رفتار خواهند کرد .مدیران و تصمیمگیرندگان نیز میتوانند از نتایج چنین پژوهشهایی
بهرهمندشوند؛ چراکه برمبنای مزایا ،معایب ،آسیبها ،و پیامدهای متصور از کاربرد
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ابعاد باورپذیری اطالعات وب:
دیدگاهها و اولویتهای دانشجویان
دانشگاههای برتر ایران

اطالعات وب ،راهکار و راهبرد ارائه خواهند کرد (متزگر و فالناگین2013 ،؛ .)2015
برمبنای سیاستهای کالن و باالدستی کشور نیز ایران باید در صدر کشورهای
منطقه بهلحاظ علمی و فناوری باشد .یکی از مقدمات دسترسی به چنین هدفی،
دسترسی به اطالعات باکیفیت ،روزآمد ،و ضروری پژوهشگران و دانشپژوهان
کشور است .در حال حاضر در محیط وب اطالعات نادرست و بیکیفیت بهدالیل
فنی ،سیاسی ،تجاری ،و ...بسیار یافت میشود و از اینرو ،جرایم رایانهای فراوانی
نیز زمینه ظهور و بروز مییابند .قانونگذاری ،تصمیمسازی ،و تحقق اهداف کالن
کشور تا حدود زیادی به دسترسی به اطالعات معتبر و باورپذیر وابسته است .از
اینرو ،انجام پژوهش حاضر میتواند مدیران بهویژه در سطح دانشگاهی را نسبت
به اهمیت موضوع آگاه و زمینه مناسب را برای برطرفکردن موانع موجود مهیا کند.
دالیل پیشگفته سبب شد پژوهش حاضر با هدف بررسی دیدگاهها و اولویتهای
دانشجویان دانشگاههای برتر ایران نسبت به میزان باورپذیری اطالعات وب انجام
بگیرد.
بررسی اعتبار منابع وب ازجمله زمینههای پژوهشی بسیاری از رشتههای مرتبط
مانند علوم رایانه ،ارتباطات ،روانشناسی ،جامعهشناسی ،رسانه ،و علم اطالعات و
دانششناسی بوده است (کشاورز .)1397 ،یکی از دشواریهای پژوهش در این زمینه،
وجود گست رهای از پژوهشها و رویکردهاست که باعث تنوع و تعدد روششناسیها
خواهد بود .جدول  1تنها بخش کوچکی از مطالعات انجامشده در این زمینه است.
اما ،آنچه حائز اهمیت است اینکه مرور پژوهشها نشان داد کمتر پژوهشی به بررسی
جامع و طراحی مدل ویژگیهای باورپذیری منابع وب توجه کرده است.
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روششناسی
پیامیشی

سیاهه وارسی
پياميشی
پياميشی
پياميشی

سیاهه وارسی
تجزيه و تحليل
سلسلهمراتبی
)(AHP

جامعه آماری
علمی دانشگاه اعضای هیئت
شیراز
کتابخانههای دانشگاهی زیر
پوشش وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری
فارسی  28وبگاه
دانشجویان کارشناسی دانشگاه
علوم پزشکی بیرجند
کاربران دانشگاهی حوزههای
بهداشتی – پزشکی
منونهای از وبگاههای فارسی
دانشجويان تحصيالت تکميلی
رشته مديريت فناوری اطالعات
دانشگاههای دولتی شهر تهران

هدف پژوهش
مقاالت ارزیابی معیار بررسی هفت
وب رایگان
بررسی صفحات وب کتابخانههای
دانشگاهی
فارسی وبگاههای كيفيت ارزيابی
معيارهای براساس اعتياد حوزه
تی.دبليو.كيو.ای و ديرسن ،سيلربگ،
میزان کاربرد معیارهای کیفیت
اطالعات وب
بررسی میزان اعتبار منابع اطالعات
سالمت موجود در اینرتنت و تأثیر
ویژگی شخصیتی وجدانگرایی
اطالعات كيفيت میانن بررسی ارتباط
صفحات شاخصهای ظاهری در و
فارسی وب
شناسايی عوامل تأثريگذار بر کيفيت
وبگاههای اطالعات علمی و
دانشگاهی و اولويتبندی آنها

نویسندگان

( )1385رضایی

ورع و حیاتی ()1386

ارشفیریزی ،طاهری،
زاهدی ،شهرزادی ،و
تذهیبی ()1391

داستانی و محمدی
()1394

کشاورز ،شعبانی ،و
وصفی ()1393

قالوند ،اسکروچی ،و
علیبیک ()1391

حقیقینسب و
فخرفاطمی ()1389

جدول  .1خالصهای از برخی پژوهشهای انجامشده
یافتهها
محتوایی ،کیفیت همه معیارها که بهترتیب شامل روزآمدی،
وجود منابع ،فهرست و کتابنامه وجود مستندات ،کنرتل
و روی شبکه ،مقاله دسرتسپذیری درونمتنی ،پیوندهای
ارائهشده بود اهمیت داشتند اطالعات موثقبودن
جامعه پژوهش %56 ،عوامل اطالعاتی بررسیشده را در 27
دانشگاه دارای صفحه وب ،رعایت کرده بودند
وبگاههای فارسی پاينيبودن كيفيت
اطالعات ،سپس قابليت ربط به دانشجويان تعداد بيشرتين
افزوده توجه کرده بودند فهم و ارزش
مهمترین معیار ارزیابی کیفی از سوی منونه بررسیشده
بیطرفی و سپس روزآمدی و اعتبار نویسنده بوده است
و شاخصهای ظاهری اطالعات معيارهای كيفيت منرات میان
عمومی رابطه سالمت با فارسی مرتبط وب صفحات در
ندارد معناداری وجود
برتری وبگاههای اطالعات علمی نسبت به وبگاههای
دانشگاهی

یعقوب نوروزی ،حمید کشاورز

یافتهها
میزان توجه به چهار معیار باورپذیری ،دامنه ،امنیت ،و
قابلیت فهم در میان جامعه آماری تفاوت معنادار وجود دارد
 %63دارای گزینه درباره سایت %73 ،اطالعات متاس ،و 20
درصد برای متخصصان و عموم مردم دسرتسپذیر بودند

روششناسی
پیامیشی
سیاهه وارسی

جامعه آماری
دانشجویان تحصیالت تکمیلی
دانشگاه شیراز
 30منبع اطالعات پزشکی-
بهداشتی رایگان عمومی

هدف پژوهش
آشنایی و کاربرد معیارهای کیفیت
اطالعات وب
بررسی گزینههای کمک از جنبههای
محتوایی و منایشی

نویسندگان

دهقانی ()1388

لیو)2011( 1

هانتینگتون ،نیکالس،
جاملی ،و راسل)2007( 2

استویلیا ،تویدال،
اسمیت ،و گارس)2005( 3

کیم ،انگ ،دیرینگ ،و
مکسفیلد)1999( 4

 1000نفر کاربر عادی

شناختهشده معیار بررسی هفت
اطالعات در ویکیپدیا کیفیت

بررسی معیارهای ارزیابی اطالعات
سالمت

5
متزگر ،فالناگین ،و وارن
()2003

پیامیشی

دانشجویان

کاربران عادی

بررسی درک دانشجویان از باورپذیری
اطالعات و تأثیر آن بر رفتارهای وب

بررسی چگونگی ارزیابی اطالعات
پزشکی-بهداشتی در انگلستان توسط
کاربران و مقایسه دو وبگاه مهم
بیبیسی و اناچاس

پیامیشی

پیامیشی

دانشجویان

موضوعات جستجوشده مرتبط با نیازهای حال بیامران بود
و میزان واژههای تخصصی ،دشواری خواندن ،و خالصهبودن
اطالعات بررسی شده است
مقاالت ،محتوایی ساختار ویکیپدیا ،مقاالت به آزاد دسرتسی
سبب برای مقاالت کیفیت اطالعات ابرداده ایجاد به تعهد و
ویکیپدیا مقاالت برای ارزیابی بهکاررفته روش که میشود
موجود مقاالت دیگر از را باال باکیفیت مقاالت مؤثر بهطور
کند جدا ویکیپدیا در
معیارهای اصلی ارزیابی عبارت بودند از :طراحی
و زیباییشناسی ،پدیدآورندگان ،روزآمدی ،اطالعات
پدیدآورندگان ،سادگی استفاده ،دسرتسپذیری ،پیوندها،
استنادات ،مخاطبان ،نشانی دسرتسی ،سازوکارهای بازخورد،
پشتیبانی کاربر

پیامیشی

مدن ،فورد ،بری ،و
هلریج)2012( 6

دانشجویان اطالعاتی را که بهشکل وب بهدست میآورند
کمرت بازبینی میکنند

دانشجویان

پیامیشی

آیا فرایندهای فراشناختی میتواند در
هر یک از بخشهای ارزیابی وبگاهها
بهوسیله کاربران بهکار گرفته شود
یا خیر

معیارهای ارزیابی اطالعات وب در مراحل مختلف فرایند
جستجو بهکار گرفته شده و تنوعی از سطوح فراشناختی را
نشان میدهند

ابعاد باورپذیری اطالعات وب:
دیدگاهها و اولویتهای دانشجویان
دانشگاههای برتر ایران
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بررسی ارزیابی وبگاههای روزنامهها
بررسی ویژگیهای باورپذیری در
وبگاهها خربی مدیریتی
نوع دیدگاه باورپذیری اطالعات
در میان کاربران چینی میکروبالگ
مربوط به سالمت

7
کیم
و
چانگ ،کیم،
()2010

اپینگ و ویلدر)2011( 8

جائو ،تیان ،و تو)2015( 9

نویسندگان

کاربران عادی
وMBAدانشجوی ارشد
حسابداری

کاربران وبالگها

هدف پژوهش

روششناسی
پیامیشی

پیامیش

آزمایش تجربی

جامعه آماری

یافتهها
سه عامل تخصص ،اعتامدپذیری ،و جذابیت ابعاد اصلی
باورپذیری اطالعات در روزنامههای وب هستند و ساختار هر
یک متفاوت است
افشای کیفیت مدیریت رشکت به بهبود باورپذیری
خوشبینانه و فعالیتهای آتی کارکنان و کاربران سایت
رشکت منجر میشود
ادعاهای عینی هنگامیکه رشکتکنندگان بهشدت با این
مسائل درگیر بوده و دانش کافی در باره این موضوع دارند
حتی با داشنت اعتبار کم میتوانند به افزایش باورپذیری
اطالعات از سوی آنان منجر شوند

هان ،ناکاواتاسی ،و
)اویاما2014( 01

11
مارکس
اریلی و
)(2011

کاربران توئیرت

ویژگیهای جستجوکنندگان اطالعات
برای تطبیق با تبلیغات شفاهی

آزمایش تجربی

خریدکنندگان اینرتنتی

آیا عالقهمندیهای کاربران اینرتنت
در صفحات توئیرتی وب میتوانند
باورپذیری را در صفحات توئیتی وب
منعکس کنند یا خیر
مصاحبه

بسیاری از کاربران نگرانیها ،عادتها ،و عالیق خود را تا
حدی پنهان و بر نگرانیهای اجتامعی تأکید میکنند
رشکتکنندگان پذیرفتند از تبلیغات شفاهی بهمنظور افز ِ
ایش
ارزش شخصی ،جلوگیری از ریسک ،یا نشاندادن تعصبات
منفی استفاده میکنند

کابیزفسکی ،نورویر ،و
)کاستانزا2011( 21
دانشجویان

فالناگین و متزگر ()2007

ِ
درک باورپذیری بسیار گوناگون بوده بهطور مثال،وبگاههای
خربی و سازمانی در باالترین رده و وبگاههای فردی در رده
پایینتر از نظر پیام دستهبندی شدهاند

آزمایش تجربی

ارزیابی ِ
درک پیام ،سایت ،یا
باورپذیری حام ی مالی

لوکاسن و همکاران
()2013

آیا ویژگیهای یک وبگاه معین
میتواند بر درک دانشجویان بر
باورپذیری اطالعات تاثیرگذار باشد
یا خیر
کاربران عادی

آشنایی با موضوع و مهارتهای
اطالعاتی رشکتکنندگان با انواع
سطوح پذیرفتهشده در زمینه
مهارتهای اطالعاتی

در مقایسه با دانشنامه بریتانیکا ،اطالعات مربوط به
مقالههایی که در دایرهاملعارف زمین و ویکیپدیا وجود دارد
بهطور معناداری از باورپذیری کمرتی برخوردار است

پیامیش

آزمایش تجربی

دانشآموزان دبیرستانی،
کارشناسان ،و افراد با تحصیالت
تکمیلی

هنگامِ آشنایی با موضوع ،رشکتکنندگان بر ویژگیهای
معنایی اطالعات مترکز داشتهاند درحالیکه رشکتکنندگان
ناآشنا با موضوع ،توجه بیشرتی به ویژگیهای سطحی
داشتهاند

یعقوب نوروزی ،حمید کشاورز

ابعاد باورپذیری اطالعات وب:
دیدگاهها و اولویتهای دانشجویان
دانشگاههای برتر ایران

نگاهی به پژوهشهای انجـامشـده در داخـل و خارج كشور نشان میدهد
آشنایی افراد با معیارهای ارزیابی باورپذیری اطالعات موجود در وبگاهها ،امری
ضروری است که بیتوجهی به آنها در پارهای از مواقع میتواند آسیبهایی را برای
مصرفكننده اینگونه اطالعات بهویژه دانشجویان بهبار آورد .از سوی دیگر ،با
بررسی متون مربوط میتوان دریافت در زبان فارسی کمتر پژوهشی بهطور مشخص،
باورپذیری اطالعات بهویژه در محیط وب را بررسی کرده باشد .بسیاری از مطالعات،
ی و محاسباتی داشته و با رویکرد فنی-مهندسی انجام شدهاند .در
رویکردی ک ّم 
بسیاری از پژوهشهای فارسی ،یک یا چند وبگاه برمبنای روششناسیهایی چون
وبکوال 1و سروکوال 2انجام شده که همگی در سطح چندین وبگاه و برمبنای دیدگاه
ریاضی و نرمافزاری اجرا شدهاند .بعضی از پژوهشها البته با کلیدواژه کیفیت نیز
انجام شدهاند که به پژوهش حاضر نزدیکاند؛ اما با توجه به هدف و شیوه انجام کار با
پژوهشهای حوزه ارزیابی باورپذیری اطالعات متفاوتاند .بنابراین ،پژوهش حاضر
درصدد پاسخ به پرسشهای اساسی زیر است:
−روابط حاکم میان مؤلفههای اصلی باورپذیری اطالعات وب در بین دانشجویان
دانشگاههای برتر ایران چگونه است؟
−مؤلفههای مدل باورپذیری اطالعات وب از دیدگاه دانشجویان دانشگاههای برتر
ایران چه اولویتی دارند؟
−وضعیت مؤلفههای باورپذیری اطالعات وب براساس ویژگیهای جمعیتشناختی
دانشجویان دانشگاههای برتر ایران چگونه است؟
روششناسی
پژوهش حاضر توصیفی و بهروش پیمایشی انجام شده است .ابزار گردآوری دادهها،
پرسشنامه کشاورز ( )1395است که با مراجعه به متون و منابع مرتبط تهیه و پس
از انجام پژوهش دلفی میان نخبگان در دانشگاهها و تأیید سازههای آن برای تعیین
روایی ،از نظرات متخصصان حوزه استفاده شده است .چهارچوب زیرساختی این
پژوهش دوبار دیگر داوری و تأیید شده است به این ترتیب که مدل مفهومی پژوهش
یکبار در مقاله کشاورز ،فهیمنیا ،نوروزی ،و اسمعیلی گیوی ( )1395و بار دیگر
بهشکل میدانی در مقاله کشاورز ،فهیمنیا ،نوروزی ،و اسمعیلی گیوی (زودآیند) تأیید
شده و از اعتبار مناسب برخوردار است .این پژوهش از این حیث با دو پژوهش
پیشگفته متفاوت است که دادهها یکبار 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 بینالمللی معرفی
کرد .سازههای مختلف این ابزار در دو پژوهش پیشگفته بهدقت تبیین و تفسیر
شده است؛ بنابراین تکرار نمیشود .این پرسشنامه با  80گویه و روایی محتوایی
و سازهای مناسب و با آلفای کرونباخ  0/962میان شرکتکنندگان توزیع شد .برای
توصیف و تحلیل دادههای بهدستآمده از نرمافزار آماری  SPSSاستفاده شد .برای
تأیید روایی و اعتبار ابزار پژوهش از دانشجویان پنج دانشگاه برتر کشور بهترتیب
تهران ،علوم پزشکی تهران ،تربیت مدرس ،صنعتی امیرکبیر ،و صنعتی شریف بهعنوان
جامعه پژوهش استفاده شد .این دانشگاهها برمبنای رتبهبندی اعالمشده از سوی مرکز
منطقهای اطالعرسانی علوم و فناوری ایران و برمبنای آخرین آمارهای اعالمشده در
این زمینه بهدست آمد .در این پژوهش از روش نمونهگيري تصادفي طبقهاي استفاده
شد .ابتدا جامعه پژوهش ،یعنی دانشگاههاي منتخب مشخص و سپس بهطور تصادفي
ش از
طبقهاي از دانشجويان نمونهگیري شد .برای پاسخگویی به پرسشهای پژوه 
آزمون همبستگی کانونی ،آزمون تی تکنمونهای (آزمون مقایسه میانگین یک جامعه)،
و آزمون تحلیل واریانس یکعاملی استفاده شده است .مطابق قضیه حد مرکزی
مجموع اندازههای 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
در این پژوهش حجم نمونه بیش از  30نفر است ،طبق قضیه حد مرکزی توزیع
جامعه آماری نرمال است و میتوان از آمار پارامتریک استفاده کرد.
یافتهها
•تعیین روابط حاکم میان مؤلفههای اصلی باورپذیری اطالعات وب
برای پاسخگویی به پرسش اول پژوهش مبنی بر تعیین روابط میان متغیرهای
اصلی پژوهش حاضر (اعتمادپذیری و تخصص) از همبستگی کانونی استفاده شد.
این همبستگی زمانی استفاده میشود که به بررسی همبستگی میان دو گروه متغیر نیاز
باشد .تجزیه و تحلیل همبستگی كانونی متداولترین حالت مدل خطی عمومی است
که با استفاده از فن آماری چندمتغیری رابطه بین دو مجموعه از متغیرهای چندگانه را
بررسی میکند .درحالیکه تحلیل رگرسیون چندگانه متغیرهایی را محاسبه میکند که
فقط یک متغیر وابسته وجود داشته باشد ،تحليل همبستگی كانونی با پذیرفتن چند
متغیر وابسته یک گام از تحلیل رگرسیون چندگانه فراتر گذارده است.
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جدول  .2همبستگی کانونی و معناداری مدل
نام آزمون

آماره آزمون

Fآماره

Pillais

0/94101
2/3839
0/2451
0/6767

8/672
18/19
12/5

Hotellings
Wilks
Roys

مقدار احتامل
آزمون
0/000
0/000
0/000

درجه
آزادی
48
48
48

همبستگی
0/822

مجذور
همبستگی
0/676

همانگونه که در جدول  2مشاهده میشود چهار آزمون گوناگون ،معناداری
مدل کلی پژوهش را ارزیابی میکنند و فرضیه صفر را دال بر نبود همبستگی میان
متغیرهای ترکیبی (مستقل و وابسته) میآزمایند .با توجه به اینکه مقادیر احتمال در
جدول  2کمتر از  0/05محاسبه شده است؛ بنابراین فرض صفر رد میشود و میتوان
معناداری کلی مدل را پذیرفت .همچنین همبستگی ساده میان متغیر ترکیبی حاصل از
متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته برابر با  0/822است.
جدول  3همبستگی زیرمتغیرهای بُعد اعتمادپذیری را با متغیر ترکیبی حاصل از
زیرمتغیرهای تخصص را نشان میدهد.
جدول  .3همبستگی زیرمتغیرهای بُعد اعتمادپذیری متغیر ترکیبی حاصل از زیرمتغیرهای تخصص
نام متغیر

اطالعات
شخصی

بیطرفی

اخالقگرایی

روزآمدی
وبگاه

ظاهر
نگارش

ظاهر
وبگاه

مدیریت
وبگاه

هویت
وبگاه

همبستگی

-0/3591

-0/5202

-0/619

-0/6231

-0/5608

-0/7042

-0/7699

-0/8276

مطابق جدول  ،3متغیر «هویت وبگاه» بیشترین تأثیر را بر متغیر ترکیبی حاصل از
زیرمتغیرهای تخصص دارد.
جدول  4همبستگی زیرمتغیرهای بُعد تخصص را با متغیر ترکیبی حاصل از
زیرمتغیرهای اعتمادپذیری را نشان میدهد.
جدول  .4همبستگی زیرمتغیرهای بُعد تخصص متغیر ترکیبی حاصل از زیرمتغیرهای اعتمادپذیری
نام متغیر
همبستگی

اطالعات تخصصی
و تجربی
-0/7057

دقت
-0/9047

جاریبودن
منابع
-0/7109

پوشش
-0/7288

قابلیت
استفاده
-0/7781

قابلیت
تعامل
-0/7744
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با توجه به جدول  ،4متغیر «دقت» بیشترین تأثیر را بر متغیر ترکیبی حاصل از
زیرمتغیرهای اعتمادپذیری دارد.
•اولویت مؤلفههای مدل باورپذیری اطالعات وب
برای بررسی وضعیت زیرمتغیرهای تشکیلدهنده اعتمادپذیری آزمون تی
تکنمونهای اجرا شده است .میانگین این زیرمتغیرها با عدد  3مقایسه شده است.
نتیجه این آزمون در جدول  5به نمایش درآمده است.
جدول  .5آمارههای آزمون مقایسه میانگین یک جامعه برای متغیر اعتمادپذیری
نام متغیر

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین خطای استاندارد

اطالعات شناسایی

382

3/3866

0/7994

0/0409

بیطرفی

382

3/8586

0/65732

0/03363

اخالقگرایی

382

4/2037

0/60574

0/03099

روزآمدی وبگاه

382

3/9572

0/73148

0/03743

ظاهر نگارش

382

3/6473

0/85078

0/04353

ظاهر وبگاه

382

3/4565

0/66313

0/03393

مدیریت وبگاه

382

3/9969

0/60478

0/03094

هویت وبگاه

382

3/8171

0/62355

0/0319

جدول  .6آزمون مقایسه میانگین یک جامعه برای متغیر اعتمادپذیری
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متغیرها

t

درجه
آزادی

سطح
معناداری

تفاوت
میانگین

تخمین فاصله برای تفاوت
میانگین جامعه در سطح
اطمینان  95درصد
حد باال
حد پایین

اطالعات
شناسایی
بیطرفی
اخالقگرایی
روزآمدی وبگاه
ظاهر نگارش
ظاهر وبگاه
مدیریت وبگاه
هویت وبگاه

9/451

381

/000

0/38656

0/3061

0/467

25/531
38/838
25/577
14/869
13/454
32/215
25/611

381
381
381
381
381
381
381

/000
/000
/000
/000
/000
/000
/000

0/85864
1/20366
0/95724
0/64725
0/45648
0/99686
0/81708

0/7925
1/1427
0/8837
0/5617
0/3898
0/936
0/7544

0/9248
1/2646
1/0308
0/7328
0/5232
1/0577
0/8798
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براساس جدول  ،5تمامی زیرمتغیرهای تشکیلدهنده اعتمادپذیری میانگینی باالتر
از مقدار استاندارد  3دارند و تفاوت میانگین این متغیرها از مقدار  3بهمفهوم معناداری
آماری است .بنابراین ،وضعیت این متغیرها مطلوب ارزیابی میشود .که این امر دلیل
بر مشروعیت آنها در مدل و ارتباط قوی این زیرمتغیرها با متغیر اعتمادپذیری است.
با توجه به جدول  ،6متغیر «اخالقگرایی» بیشترین و «اطالعات شخصی» کمترین
اولویت را در جامعه مدنظر دارند.
برای بررسی وضعیت زیرمتغیرهای تشکیلدهنده تخصص ،آزمون تی تکنمونهای
اجرا شده است .نتیجه این آزمون در جدول  7آورده شده است.
جدول  .7آمارههای آزمون مقایسه میانگین یک جامعه برای متغیر تخصص
نام متغیر

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد میانگین خطای استاندارد

اطالعات تخصصی

382

3/8089

0/73361

0/03753

دقت

382

3/8894

0/54204

0/02773

جاریبودن منابع

382

4/0044

0/70098

0/03578

پوشش

382

3/8257

0/6674

0/03415

قابلیت جستجو

382

3/96

0/63825

0/03266

قابلیت تعامل

382

3/9076

0/64767

0/03314

جدول  .8آزمون مقایسه میانگین یک جامعه برای متغیر تخصص
نام متغیر

t

درجه
آزادی

سطح
معناداری

تفاوت
میانگین

اطالعات تخصصی

21/551

381

0/000

0/8089

تخمین فاصله برای تفاوت
میانگین جامعه در سطح
اطمینان  95درصد
حد باال
حد پایین
0/8827
0/7351

دقت

32/072

381

0/000

0/88945

0/8349

0/944

جاریبودن منابع

28/004

381

0/000

1/00436

0/9338

1/0749

پوشش

24/179

381

0/000

0/82565

0/7585

0/8928

قابلیت جستجو

29/397

381

0/000

0/95999

0/8959

1/0242

قابلیت تعامل

27/389

381

0/000

0/90763

0/8425

0/9728
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با توجه به جدول  ،8تمامی زیرمتغیرهای تشکیلدهنده تخصص میانگینی باالتر از
مقدار استاندارد  3دارند و تفاوت میانگین این متغیرها از مقدار  3بهمفهوم معناداری
آماری است .بنابراین ،وضعیت زیرمتغیرها تخصص مطلوب ارزیابی میشود که این
امر دلیل بر مشروعیت آنها در مدل و ارتباط قوی این زیرمتغیرها با متغیر تخصص
است .براساس دادههای جدول  8میتوان گفت متغیرهای «جاریبودن منابع» و
«اطالعات تخصصی» بهترتیب بیشترین و کمترین اولویت در جامعه مدنظر را دارند.
برای بررسی وضعیت زیرمتغیرهای تشکیلدهنده باورپذیری اطالعات وب که
متغیرهای اعتمادپذیری و تخصص هستند ،آزمون تی تکنمونهای اجرا شده است.
نتایج این آزمون در جدولهای  9و  10آورده شده است.
جدول  .9آمارههای آزمون مقایسه میانگین یک جامعه برای متغیر باورپذیری
نام متغیر

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد میانگین خطای استاندارد

اعتامدپذیری

382

3/7905

0/45565

0/02331

تخصص

382

3/8838

0/48483

0/02481

جدول  .10آزمون مقایسه میانگین یک جامعه برای متغیر باورپذیری
نام متغیر

t

درجه
آزادی

سطح
معناداری

تفاوت
میانگین

تخمین فاصله برای تفاوت
میانگین جامعه در سطح اطمینان
 95درصد
حد باال
حد پایین

اعتامدپذیری

33/907

381

0/000

0/79047

0/7446

0/8363

تخصص

35/628

381

0/000

0/88378

0/835

0/9326

برپایه مقادیر جدول  ،10زیرمتغیرهای تشکیلدهنده باورپذیری اطالعات وب
میانگینی بیشتر از مقدار استاندارد  3دارند و تفاوت میانگین این زیرمتغیرها از مقدار
 3به مفهوم معناداری آماری است .بنابراین ،وضعیت این زیرمتغیرها مطلوب ارزیابی
میشود 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» بهترتیب اولویت اول و دوم را در جامعه مدنظر دارند.
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ابعاد باورپذیری اطالعات وب:
دیدگاهها و اولویتهای دانشجویان
دانشگاههای برتر ایران

•وضعیت مؤلفههای باورپذیری اطالعات وب براساس ویژگیهای جمعیت
شناختی
برای پاسخگویی به این پرسش ،از آزمونهای مقایسه میانگین دو جامعه مستقل
برای متغیر جنسیت و برای سایر متغیرهای جمعیتشناختی که بیشتر از دو گروه
دارند از آزمون تحلیل واریانس یکعاملی استفاده شد .نرمالبودن متغیرهای پژوهش
دلیل انتخاب این آزمونهاست .متغیر جنسیت ،دو سطح زنان و مردان دارد .برای
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  11نشان داده شده است.
جدول  .11آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل
سطوح
جنسیت
زنان

مردان

متغیرهای
اصلی

اعتامدپذیری

زنان

مردان

تخصص

زنان

مردان

باورپذیری
اطالعات
وب

تعداد
منونه
182

3/86

200

3/72

182

3/97

200

3/82

182

3/92

200

میانگین

3/77

سطح
معناداری

آماره
T

0/003

2/976

0/002

0/002

3/973

3/176

نتیجه
آزمون
میانگین
زنان و
مردان با
یکدیگر
تفاوت
معنادار
دارد
میانگین
زنان و
مردان با
یکدیگر
تفاوت
معنادار
دارد
میانگین
زنان و
مردان با
یکدیگر
تفاوت
معنادار
دارد

مقایسه
زنان بیش
از مردان به
اعتامدپذیری
بها میدهند.

زنان بیش
از مردان به
تخصص بها
میدهند.

زنان میانگین
باالتری از
باورپذیری
نسبت به
مردان دارند.
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مطابق جدول  ،11مردان 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.
متغیر سن ،پنج سطح دارد .برای مقایسه این ردههای سنی در متغیرهای
اعتمادپذیری ،تخصص ،و باورپذیری اطالعات وب از آزمون تحلیل واریانس
یکعاملی استفاده شده است .نتیجه این آزمون در جدول  12نشان داده شده است.
جدول  .12سطوح معناداری میانگین گروههای سنی در متغیرهای اعتمادپذیری ،تخصص ،و
باورپذیری اطالعات وب
متغیر

اعتامدپذیری

تخصص

باورپذیری

گروه سنی

تعداد

میانگین

15-20
21-25
26-30
31-35
36-40
مجموع
15-20
21-25
26-30
31-35
36-40
مجموع
15-20
21-25
26-30
31-35
36-40
مجموع

59
184
68
54
17
382
59
184
68
54
17
382
59
184
68
54
17
382

3/7557
3/7945
3/7854
3/8285
3/7665
3/7905
3/8674
3/9172
3/8705
3/9475
3/7154
3/8993
3/8209
3/8558
3/8279
3/8879
3/7410
3/8449

آماره F

مقدار احتامل آزمون

0/196

0/941

0/805

0/523

0/439

0/78

متغیر تحصیالت ،سه سطح دارد .برای مقایسه این ردههای سنی در متغیرهای
اعتمادپذیری ،تخصص ،و باورپذیری اطالعات وب از آزمون تحلیل واریانس
یکعاملی استفاده شده است .نتیجه این آزمون در جدول  13نشان داده شده است.
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ابعاد باورپذیری اطالعات وب:
دیدگاهها و اولویتهای دانشجویان
دانشگاههای برتر ایران
جدول  .13سطوح معناداری میانگین تحصیالت در متغیرهای اعتمادپذیری ،تخصص ،و
باورپذیری اطالعات وب
متغیر
اعتامدپذیری

تخصص

باورپذیری

تحصیالت

تعداد

میانگین

کارشناسی
ارشد
دکرتی
مجموع
کارشناسی
ارشد
دکرتی
مجموع
کارشناسی
ارشد
دکرتی
مجموع

121
181
80
382
121
181
80
382
121
181
80
382

3/6966
3/834
3/834
3/7905
3/834
3/9344
3/9189
3/8993
3/7653
3/8842
3/8764
3/8449

آماره F

مقدار احتامل آزمون

3/812

0/023

1/507

0/223

2/793

0/062

متغیر گروه ،پنج سطح دارد .برای مقایسه این گروه در متغیرهای اعتمادپذیری،
تخصص ،و باورپذیری اطالعات وب از آزمون تحلیل واریانس یکعاملی استفاده
شده است .نتیجه این آزمون در جدول  14نشان داده شده است.
جدول  .14سطوح معناداری میانگین گروه در متغیرهای اعتمادپذیری ،تخصص ،و باورپذیری
اطالعات وب
متغیر

اعتامد پذیری

گروه تحصیلی

تعداد میانگین

علوم انسانی-اجتامعی

106

3/8273

فنی-مهندسی

181

3/78

بهداشتی-پزشکی

53

3/8295

علوم محض

33

3/6746

هرن و معامری

9

3/7619

کل

382

3/7905

آماره F

0/835

مقدار احتامل آزمون

0/504
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متغیر

تخصص

باورپذیری

تعداد میانگین

گروه تحصیلی
علوم انسانی-اجتامعی

106

3/9416

فنی-مهندسی

181

3/8705

بهداشتی-پزشکی

53

3/9277

علوم محض

33

3/9557

هرن و معامری

9

3/6082

کل
علوم انسانی-اجتامعی

382
106

3/8993
3/8844

فنی-مهندسی

181

3/8253

بهداشتی-پزشکی

53

3/8746

علوم محض

33

3/8152

هرن و معامری

9

3/6851

کل

382

3/8449

آماره F

1/224

0/68

مقدار احتامل آزمون

0/3

0/607

متغیر نوع دانشگاه ،پنج حالت دارد .برای مقایسه این گروه در متغیرهای
اعتمادپذیری ،تخصص ،و باورپذیری اطالعات وب از آزمون تحلیل واریانس
یکعاملی استفاده شده است .نتیجه این آزمون در جدول  15نشان داده شده است.
جدول  .15سطوح معناداری میانگین نوع دانشگاه در متغیرهای اعتمادپذیری ،تخصص ،و
باورپذیری اطالعات وب
متغیر

اعتامدپذیری

46

دانشگاه

تعداد میانگین

دانشگاه تهران
دانشگاه تربیت مدرس

200
36

3/8173
3/7338

دانشگاه رشیف

40

3/7333

دانشگاه امیرکبیر

55

3/7492

دانشگاه علوم پزشکی تهران

51

3/8147

کل

382

3/7905
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آماره F

0/617

مقدار احتامل آزمون

0/651

ابعاد باورپذیری اطالعات وب:
دیدگاهها و اولویتهای دانشجویان
دانشگاههای برتر ایران
متغیر

تخصص

باورپذیری

دانشگاه

تعداد میانگین

دانشگاه تهران
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه رشیف
دانشگاه امیرکبیر

200
36
40
55

3/9212
3/7893
3/827
3/841

دانشگاه علوم پزشکی تهران
کل
دانشگاه تهران

51
382
200

3/8943
3/8993
3/8693

دانشگاه تربیت مدرس

36

3/7616

دانشگاه رشیف
دانشگاه امیرکبیر
دانشگاه علوم پزشکی تهران
کل

40
55
51
382

3/7801
3/7951
3/8545
3/8449

آماره F

0/885

0/837

مقدار احتامل آزمون

0/473

0/502

متغیر سال تحصیلی ،چهار حالت دارد .برای مقایسه این گروه در متغیرهای
اعتمادپذیری ،تخصص ،و باورپذیری اطالعات وب از آزمون تحلیل واریانس
یکعاملی استفاده شده است .نتیجه این آزمون در جدول  16نشان داده شده است.
جدول  .16سطوح معناداری میانگین سال تحصیلی در متغیرهای اعتمادپذیری ،تخصص ،و
باورپذیری اطالعات وب
متغیر

اعتامدپذیری

تخصص

سال تحصیلی

تعداد میانگین

اول

133

3/7859

دوم

133

3/7913

سوم

58

3/7874

چهارم

58

3/8019

کل

382

3/7905

اول

133

3/9204

دوم

133

3/8591

سوم

58

3/8971

چهارم

58

3/8431

کل

382

3/8993

آماره F

0/018

0/674

مقدار احتامل آزمون

0/997

0/671
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متغیر

سال تحصیلی

باورپذیری

تعداد میانگین

اول

133

3/8532

دوم

133

3/8252

سوم

58

3/8422

چهارم

58

3/8225

کل

382

3/8449

آماره F

0/163

مقدار احتامل آزمون

0/954

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

اعتامدپذیری

تخصص

باورپذیری

48

میزان آشنایی

تعداد

میانگین

خیلی زیاد
زیاد

57
161

3/901
3/7625

متوسط

145

3/7933

کم

19

3/6742

کل

382

3/7905

خیلی زیاد
زیاد

57
161

3/982
3/8379

متوسط

145

3/893

کم

19

3/9131

کل
خیلی زیاد

382
57

3/8993
3/9415

زیاد

161

3/8002

متوسط

145

3/8428

کم

19

3/7937

کل

382

3/8449
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آماره F

1/745

1/278

1/432

مقدار احتامل آزمون

0/157

0/282

0/233

ابعاد باورپذیری اطالعات وب:
دیدگاهها و اولویتهای دانشجویان
دانشگاههای برتر ایران

متغیر زمان جستجو ،پنج حالت دارد .برای مقایسه این گروه در متغیرهای
اعتمادپذیری ،تخصص ،و باورپذیری اطالعات وب از آزمون تحلیل واریانس
یکعاملی استفاده شده است .نتیجه این آزمون در جدول  18نشان داده شده است.
جدول  .18سطوح معناداری میانگین زمان جستجو در متغیرهای اعتمادپذیری ،تخصص ،و
باورپذیری اطالعات وب
متغیر

اعتامدپذیری

تخصص

باورپذیری

زمان جستجو

تعداد میانگین

کمرت از یک سال

22

3/6795

یک تا سه سال

86

3/7182

سه تا پنج سال

83

3/7696

پنج تا هفت سال

95

3/8222

بیشرت از هفت سال

96

3/8673

کل

382

3/7905

کمرت از یک سال

22

3/7341

یک تا سه سال

86

3/8667

سه تا پنج سال

83

3/8662

پنج تا هفت سال

95

3/9108

بیشرت از هفت سال

96

3/9219

کل
کمرت از یک سال

382
22

3/8993
3/7068

یک تا سه سال

86

3/7925

سه تا پنج سال

83

3/8179

پنج تا هفت سال

95

3/8665

بیشرت از هفت سال

96

3/8946

کل

382

3/8449

آماره F

1/72

0/709

1/136

مقدار احتامل آزمون

0/145

0/586

0/339

نتیجهگیری
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
دارند .این یافته بدان معناست که ابعاد مختلف متغیر باورپذیری اطالعات ،روابط
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مناسبی با یکدیگر دارند .ازآنجاکه تحلیل مسیرهای ع ّلی ازجمله اهداف پژوهش
نبودند نمیتوان شیوه روابط ع ّلی میان آنها را مشخص کرد.
ی مشخص شد بهطور کلی دانشجویان به تخصص
با بررسی یافتههای مرحله ک ّم 
بیش از قابلیت اعتماد بها میدهند .یافته حاضر این پرسش را به ذهن متبادر میکند
که چرا دانشجویان چنین اولویتی را درنظر دارند؛ یعنی بیش از آنکه به ویژگیهای
اعتمادپذیری توجه نشان دهند به تخصص بها میدهند .شاید یکی از پاسخها این
باشد که در محیط وب بررسی معیارهای اعتمادپذیری دشوار است؛ چراکه همه افراد
به فناوری دسترسی دارند و میتوانند منبعی با ظاهر و شکل مناسبی را ارائه کنند
بیآنکه به بحثهای تخصصی توجه داشته باشند .به بیانی دیگر ،وقتی کار طراحی
وبگاه ،صفحهآرایی ،چیدمان مطالب ،گرافیک ،و رنگآمیزی آسان باشد و در یک کالم
وجهه ظاهری مناسبی به یک وبگاه داده شود نمیتوان بهراحتی اعتبار وبگاهها را بر
این مبنا سنجید؛ زیراکه همگی خوب و حرفهای ساخته و طراحی شدهاند .اما از سوی
دیگر ،فقط متخصصان و شیوه ارائه تخصصی است که میتواند جوینده حساس را به
بهترین اطالعات رهنمون شود .کاربران میدانند در شرایطی که طراحی و تولید محتوا
راحت است باید بهجای تأکید بر ساختار ظاهری و نمایشی منابع وبی به کیفیت،
دقت ،و تخصص در ارائه محتوا توجه کنند .چنین تمایزی در آموزش مهارتهای
سواد اطالعاتی و ارزیابی اطالعات وب حائز اهمیت است.
بررسی یافتهها نشان داد که در میان مؤلفههای تشکیلدهنده بُعد اعتمادپذیری،
«اطالعات شناسایی نویسنده» ،کمترین و «اخالقگرایی» ،بیشترین اولویت را نزد
دانشجویان دارند .اینکه دانشجویان به اخالقگرایی اینچنین اهمیت میدهند و در
مقابل ،به «اطالعات شناسایی نویسنده» کمتر توجه میکنند نشان از شرایط درخور
توجهی است که در عمل وجود دارد .شرکتکنندگان به اخالقگرایی و پایبندی یک
نویسنده یا دارنده وبگاه در محیط وب بسیار توجه میکنند و آن را مبنای بسیار مهمی
برای ارزیابی خود قرار میدهند .در زمینه ویژگیهای مربوط به تخصص مشخص شد
«اطالعات تخصصی» کمترین اولویت و «جاریبودن منابع» بیشترین اولویت را دارند.
همانگونه که مشخص است مانند بُعد اعتمادپذیری اطالعات تخصصی و تجربی
مربوط به نویسندگان و تولیدکنندگان محتوا نزد دانشجویان اهمیت کمتری دارد؛
درحالیکه جاریبودن محتوا و مستندبودن آن به آخرین دستاوردها و پژوهشهای
علمی ،اولویت بیشتری دارد.
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شکل  .1اولویتبندی مؤلفههای مدل برمبنای دیدگاه شرکتکنندگان در پژوهش

یکی از مهمترین یافتههای مربوط به ویژگیهای جمعیتشناختی ،تفاوت شیوه
ارزیابی بین دو جنس زن و مرد است .همانگونه که در جدول  11گفته شد میانگین
زنان و مردان با یکدیگر تفاوت معنادار دارند و زنان در هر سه بُعد اعتمادپذیری،
تخصص ،و باورپذیری میانگین باالتری دارند .شاید چنین یافته ناچیزی ناشی از
ویژگیهای 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 دادههای 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  3/77و زنان  3/92است که چندان زیاد بهنظر نمیرسد.
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1. Johnson & Kaye
2. Fogg
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جنسیت یکی دیگر از عوامل جمعیتشناختی است که بر ادراک باورپذیری در وب
تأثیر میگذارد .در پژوهش جانسون و کی )1998( 1زنان نسبت به مردان به وب،
بهشکلی باورپذیرتر و معتبرتر نگاه میکردند .فاگ 2و همکاران ( ،)2001فالناگین
و متزگر ( ،)2003هانگ ( ،)2006و متزگر ،فالناگین ،و وارن ( )2003تفاوتهای
جنسیتی در باورپذیری وب را ارزیابی کرده و نتایج گوناگونی گرفتهاند.
در هر سه مقوله اصلی پژوهش ،یعنی باورپذیری اطالعات وب ،قابلیت اعتماد ،و
تخصص ،افرادی در بازه سنی  31تا  35سال میانگین باالتری داشتهاند .دلیل این امر
را شاید در تجربه این بازه سنی بتوان یافت .بهنظر میرسد افراد در این سن از تجربه
کافی در دسترسی و ارزیابی از منابع اطالعاتی وب برخوردار باشند و بتوانند ارزیابی
جامعتری نسبت به این امر داشته باشند .انتظار نمیرود افرادی با سنین پایینتر بهطور
مثال ،در حدود  20سال 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
پایینتر از خود داشته باشد.
دادههای بهدستآمده 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 دادهها ،حاوی نکاتی
است که از آنجمله میتوان گفت دانشجویان کارشناسی ارشد توانایی نسبی باالتری
در ارزیابی کیفی و اعتباری منابع وب از خود نشان دادهاند .شاید نگاه آنان به نسبت
دو مجموعه دیگر منعطفتر و مثبتتر بوده است که این خود ناشی از تجربه آنان
در این زمینه است.
بررسی یافتهها نشان میدهد در بُعد قابلیت اعتماد دانشجویان بهداشتی-پزشکی
از میانگین بیشتری برخوردارند؛ درحالیکه در بُعد تخصص دانشجویان انسانی-
اجتماعی و در حالت کالن باورپذیری اطالعات وب نیز دانشجویان انسانی-اجتماعی
از میانگین بیشتری برخوردار بودند .هرچند برای چنین توزیعی نمیتوان تبیین درست
و واقعبینانهای انجام داد؛ اما در حالت کلی انتظار میرود رفتار ارزیابی اطالعات
برمبنای رشتههای تحصیلی متفاوت باشد بهطور مثال ،اینکه چرا دانشجویان هنر و
معماری بهطور تقریبی در سه حالت از میانگین پایینی برخوردار بودهاند میتواند
نکاتی را درپی داشته باشد.
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بررسی دانشگاه محل تحصیل نشان داد میانگین مربوط به دانشگاه تهران به نسبت
سایر دانشگاهها از میزان بیشتری برخوردار است و میانگین دانشگاه تربیت مدرس
در سه حالت ،میانگین کمتری دارد .تفاوت در دانشگاه میتواند تفاوت در سطح
برخورداری از امکانات و شرایط پیشرفت را درپیداشته باشد .اگر دانشگاه تهران را
بهعنوان نماد آموزش عالی و بزرگترین دانشگاه کشور بشناسیم شاید بتوان گفت
میزان امکانات و دسترسی به منابع و اطالعات وب بیش از سایر دانشگاهها بوده و
بههمین نسبت پراکندگی دادهها در آن بیش از سایر دانشگاههاست.
نتایج پژوهش همچنین نشان داد در بُعد اعتمادپذیری ،دانشجویان سال چهارم؛
در بُعد تخصص ،دانشجویان سال اول؛ و در بُعد کالن باورپذیری اطالعات وب
نیز دانشجویان سال اول از میانگین بیشتری برخوردار بودهاند .چنین یافتهای البته
نمیتواند این واقعیت را تأیید کند که افراد باتجربهتر ،ارزیابی کیفی بهتری داشته
باشند .یافتههای پژوهشی بر این گمانند که تجربه عامل مهمیبرای ارزیابی است و
هرچه تجربه افراد بیشتر باشد توقع میرود ارزیابی کیفیتر و با مهارت بیشتری انجام
شود .این حالت در ارتباط با آخرین تحلیلهای پژوهش حاضر نیز کاربرد دارد .در
ارتباط با میزان آشنایی افراد با جستجو و منابع وبی و چگونگی ارزیابی باورپذیری
اطالعات وب ،یافتهها نشان میدهد در هر سه بُعد کالن پژوهش ،یعنی قابلیت
اعتماد ،تخصص ،و باورپذیری اطالعات ،افرادی که میزان آشنایی خود را خیلی زیاد
عنوان کردهاند ،میانگین باالتری به نسبت سایر افراد داشتهاند.
مدل نهایی پژوهش حاضر میتواند دربردارنده سیاههای از مهمترین معیارهای
ارزیابی اطالعات وب باشد و بسیاری از کاربران وب در گروههای مختلف سنی،
شغلی ،و حرفهای از آن استفاده کنند .برمبنای یافتههای پژوهش میتوان ابزاری
استاندارد یا بینالمللی برای ارزیابی اعتبار اطالعات وب طراحی کرد و در اختیار
پژوهشگران قرار داد .بهدلیل تغییرات روزافزون محیط اطالعاتی و رسانهای وب،
ضروری است عالوه بر چنین تالشهایی رویکردها و روشهای جدید ارزیابی نیز
طراحی و بهکار گرفته شود.
مآخذ

اشرفیریزی ،حسن؛ طاهری ،بهجت؛ زاهدی ،راضیه؛ شهرزادی ،لیال؛ و تذهیبی ،مهدی ( .)1391ارزیابی
کیفیت وبسایتهای فارسی حوزه اعتیاد براساس معیارهای سیلبرگ ،دیسرن و دبلیو .کیو .ای .تی
در سال1390 و ارائه پیشنهادهایی جهت ارتقاء آنها (طرح پژوهشی) .اصفهان  :دانشگاه علوم پزشکی
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اصفهان ،معاونت تحقیقات و فناوری.
حقیقینسب ،منیژه؛ فخرفاطمی ،نازنین ( .)1389بررسی و شناخت عوامل تأثیرگذار بر کیفیت وبسایتهای
اطالعات علمی و دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشته مدیریت فناوری اطالعات
دانشگاههای دولتی شهر تهران .مجله آموزش عالي ایران.54- 29 ،)4( 2 ،
داستانی ،میثم؛ محمدی ،حامد ( .)1394بررسي ميزان كاربرد معيارهاي كيفيت اطالعات وب در دانشجويان
دانشگاه علوم پزشكي گناباد .پياورد سالمت.223-214 ،)3( 9 ،

دهقانی ،لیال ( .)1388بررسی میزان آشنایی و کاربرد معیارهای کیفیت اطالعات وب :نمونه مورد مطالعه
دانشجوبان تحصیالت تکمیلی دانشگاه شیراز .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه شیراز ،شیراز.

رضایی ،شیوا ( .)1385ارزیابی مقاالت رایگان موجود در شبکه وب از دیدگاه اعضاء هیأت علمی دانشگاه
شیراز .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه شیراز ،شیراز.

زاهدي ،شمسالسادات ( .)1389ارزيابي كيفيت وب سايتها ابزارها و معيارها .مدیریت توسعه و تحول،
.16-5 ،)4( 2
قالوند ،حسین؛ اسکروچی ،رقیه؛ و علیبیک ،محمدرضا ( .)1391اهمیت معیارهای ارزیابی وبسایتهای
حوزهی سالمت براساس نظرات کتابداران بیمارستانی .مدیریت اطالعات سالمت.821-814 ،)6( 9 ،
کشاورز ،حمید ( .)1395طراحی و تبیین مدل باورپذیری اطالعات در محیط وب :مطالعه دانشجویان
دانشگاههای برتر کشور .پایاننامه دکتری ،دانشگاه تهران ،تهران.

کشاورز ،حمید ( .)1397اعتبارسنجی اطالعات وب :چهارچوب نظری و پژوهشی .مطالعات ملی کتابداری
و سازماندهی اطالعات.197-173 ،)3( 29 ،
کشاورز ،حمید؛ شعبانی ،علی؛ و وصفی ،محمدرضا ( .)1393اعتبارسنجی اطالعات سالمت موجود در

ی رشتههای پزشکی ،پرستاری و مامایی .تحقیقات
وب ،توسط دانشجویان و اعضای هیأت علم 
کتابداری و اطالعرسانی دانشگاهی.499-477 ،)4( 48 ،
کشاورز ،حمید؛ فهیمنیا ،فاطمه؛ نوروزی ،علیرضا؛ و اسمعیلی گیوی ،محمدرضا ( .)1395طراحی و
اعتباریابی مدل مفهومی باورپذیری اطالعات در محیط وب :كاربرد روشهاي فراتركيب و دلفي.
تعامل انسان و اطالعات.18-1 ،)3( 3 ،
کشاورز ،حمید؛ فهیمنیا ،فاطمه؛ نوروزی ،علیرضا؛ و اسمعیلی گیوی ،محمدرضا (زودآیند) .ارزیابی

مدل مفهومی باورپذیری اطالعات وب :رویکرد مدلسازی معادالت ساختاری .پردازش و مدیریت

اطالعات .بازیابی  11اردیبهشت  ،1398از https://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-3600-fa.pdf

كشاورز ،حميد؛ وفائيان ،امیر ( .)1392مطالعه دیالکتیک در محيط وب :یافتههای يك نمونهپژوهي.
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