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Abstract
Nowadays, evaluating the credibility of information in the context of social
networks has become an important issue for information users. Current
research aims to investigate the effect of social network credibility on
information credibility through the mediating role of individual expertise
among the students of the University of Tabriz. This research is a
correlational study that has been done using Structural Equation Modeling
and the survey method. The population of the study was all 15732 students
of UoT in the academic year 2020-2021, of which 375 students were
selected as a sample using stratified random sampling. Lee and Sooh’s
questionnaire was used to collect data. Data were analyzed using SEM with
Partial Least Squares method. The results showed that media credibility and
message credibility have a positive and direct effect on the credibility of
social media information among UoT students. Furthermore, Individual
expertise mediates the relationship between media credibility and message
credibility with the social networks' information credibility. Therefore, it can
be concluded the higher the students' understanding of media credibility
(medium dependency, interactivity, and transparency) and message
credibility (argument strength and information quality), the higher their
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understanding of information credibility. Also, individuals with high
expertise have the ability to accurately evaluate and assign greater value to
the role of message content and source credibility in information credibility.

Keywords: Information Credibility, Medium Credibility, Message
Credibility, Individual Expertise, Social Networks.
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مقاله پژوهشی

فصلنامهمطالعاترسانههاينوين


تأثیر اعتبار شبکههای اجتماعی بر باورپذیری اطالعات آنها از
تبریز
هاشمعطاپور
يپور
افشینحمد 

استادیار گروه علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه تبریز ،ایران.

 

دانشیار گروه علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه تبریز ،ایران.




کارشناس ارشد علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه تبریز ،ایران.

چکیده
امروزه ارزيابی باورپذيري اطالعات در بستر شبکههاي اجتماعی به يک موضوع مهم براي کاربران
لشده است .هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر اعتبار شبکههاي اجتماعی بر
اطالعات تبدي 
اينپژوهشاز نوعمطالعاتهمبستگیاستکهبااستفادهازمدليابیمعادالتساختاريوروشپیمايشی
به انجام رسیده است .جامعه آماري پژوهش مشتمل بر کلیه دانشجويان دانشگاه تبريز در سال تحصیلی
بهعنوان نمونهوبهروشنمونهگیريتصادفی
آنها  973نفر 
 0911-0011به تعداد  03791بودکهازمیان 
طبقهايانتخابشد.برايگردآوريدادههاازپرسشنامهلیوسوه ،استفادهشد.دادههابااستفادهازمدل

ISSN: 2538-2209

آنها ازطريقمتغیرمیانجیتخصصفرديدرمیاندانشجوياندانشگاهتبريزاست.
باورپذيرياطالعات 

تاریخ پذیرش1001/00/25 :

یپروايسراب
سمیراب 

تاریخ ارسال1000/12/02 :

طریق متغیر میانجی تخصص فردی در میان دانشجویان دانشگاه

يابیمعادالتساختاريبهروشحداقلمربعاتجزئیتحلیلشد.نتايجپژوهشنشانداداعتباررسانهو
تبريزدارند.همچنینتخصصفرديدررابطهبیناعتباررسانهواعتبارپیامباباورپذيرياطالعاتشبکههاي
بنابراينمیتواننتیجهگرفتکهاگردرکدانشجوياننسبتبهاعتباررسانه

اجتماعی نقش میانجی دارد؛
(وابستگی ،تعامل و شفافیت) و اعتبار پیام (قدرت استدالل و کیفیت اطالعات) بیشتر باشد ،میتوان
نويسندهمسئولhashematapour@tabrizu.ac.ir:

eISSN: 2476-6550

اعتبارپیامتأثیرمثبتومستقیمیبرباورپذيري اطالعات شبکههاياجتماعی در میان دانشجويان دانشگاه
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پیشبینی کرد کهباورپذيرياطالعاتدرنزدآنانافزايش يابد.همچنین،افراديکهازتخصصفردي،به

معنايتوانايیارزيابیدقیقاطالعاتبرخوردارند،نقشعاملهاياصلیمرتبطبامحتوايپیامواعتبارمنبع
رادرباورپذيرياطالعاتبیشترارزيابیمیکنند .

شبکههای اجتماعی ،باورپذیری اطالعات ،اعتبار رسانه ،اعتبار پیام ،تخصص

کلیدواژهها:

فردی .
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تأثیر

مقدمه
گسترش فناوريهاي نوين در عرصه الکترونیک و رايانه در چند دهه گذشته ،موجب
پديدار شدن انواع گوناگونی ازبرنامههاي الکترونیکی و رايانهايازجمله اينترنت ،تلفن
همراهو ماهواره در جهان شده است .گسترش اينترنت درسالهاياخیر ،گسترش برنامه-
هاي کاربردي مبتنی بر آن را نیز به همراه داشته است ( .)Lee & Lee, 2010از سوي
ديگر،امروزه،جهانیپديدآمدهاستکهويژگیهايآنراارتباطاترايانهايواينترنتی
رقمزدهاست.جامعهشبکهايباعثشدهاستتاجامعیت،پیچیدگیوشبکهسازيفناورانه

به حوزههاي متنوع زندگی و آموزشی نفوذ کند .يکی از امکانات فناوري اطالعات و
ارتباطات مبتنی بر وب ،شبکههاي اجتماعی مجازي 0است که از مهمترين و موفقترين
برنامههاي اينترنتی میباشند ( .)Sponcil & Gitim, 2013شبکههاي اجتماعی شامل
همانطور که

گروههايی هستند که از طريق بندهاي ارتباطی به يکديگر مرتبطمیشوند.

وستهاند (لیتل
همپی 
به 
یشوند ،شبکهها نیز 
روابط و گروههااز طريق تعامل ساختاربندي م 
جان .)0930 1امروزه «شبکههاي اجتماعی »9يکی از کانونیترين مراکز توجه کاربران
اينترنتاست.اين اجتماعاتآنالين،کاربرانیباعاليق مشترکدرحوزههايمختلفرا
کنارهمقراردادهو امکانارتباطدوطرفهواشتراکمحتوادرفضايمجازيرابهاين
کاربران میدهند (شاملو محمودي ،میرزاخانیان و کردي  .)0913اگرچه گروههاي
اجتماعی مختلف با انگیزههاي متفاوت از شبکههاي اجتماعی استفاده میکنند ،اما ايـن
پديده دربین دانشجويان از جايگاه ويژهاي برخورداراست .نتايج يکی از پژوهشهاي
صورتگرفتهنشانمیدهدکه30/3درصدازدانشجويانموردبررسیدرچنديندانشگاه
يکه استفادهازشبکههاي
بهطور 
ايرانحداقلدريکی ازشبکههاياجتماعیعضوهستند ،
اجتماعیباهدف تعاملبادوستانبیشتريندرصدرابهخوداختصاصدادهاست(معینی
کیا ،زاهد بابالنی ،آريانی و خالق خواه  .)0910بیترديد در وضعیت کنونی درصد اين
آمارباتوجهبهگسترشنفوذاينترنتدرايرانوتعددشبکههاياجتماعیبیشترنیزشده
1. Virtual Social Networks
2. Littlejohn
3. Social Networks
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است .دانشجويان عالوه برانگیزه تفنن ،سرگرمی و اشتیاق آشنايی بـا دنیاي ناشناخته ،به
خاطر اهداف علمی -آموزشی و نیز يافتن فرصتهاي تحصیلی و شغلی جزو کاربران
یروند .ازکاربردهاياينشبکههابرايدانشجويان
اصـلیشبکههاياجتماعی بهشمارم 
میتوانبهبرقراريارتباطبادانشجويان،همکالسیهاواساتیداشارهکردکهزمینهبحثو
گفتگودررابطهبا مباحثدرسیرافراهممیسازد( .)Mastromatteo, 2010اگرچه در
شازپیش میتوانند آزادانه و بیپروا به گستره بسیار
سايه شبکههاي اجتماعی ،افراد بی 
بهدلخواهاز آنها استفاده
وسیعی ازمنابع دسترسی داشته()Fritch & Cromwell, 2002و 
کنند ،اما پرسشهاي فراروي آنها اين است که کدام رسانه و پیام را باور کنند؟
کداميک از اطالعاتیکه پیدا میکنند از ويژگیهاي باورپذيري 0برخوردار است؟بايد

گفتکهاطالعات در شبکههاي اجتماعی از فقدان نسبی مراجع حرفهاي براي نظارت بر
محتوا رنج میبرند .گسترش اطالعات نادرست در شبکههاي اجتماعی ،مشکل بزرگی
استکهارزيابیکاربرنسبتبهصحتاطالعاترابهچالشاساسیتبديلمیکند( Yin,

 .)Zhang & 2020به همین خاطر ،نحوه ارزيابی اعتبار و عوامل مؤثر بر باورپذيري
اطالعات1دربسترشبکههاياجتماعیبهيکموضوعمهمبرايمصرفکنندگاناطالعات
امروزيتبديلشدهاست( .)Li & Suh, 2015
مسئلهباورپذيرياطالعاتدرشبکههاياجتماعیوعواملمؤثربرآنموضوعبرخی
از پژوهشهاي خارجی بوده است« .لی» و «سوه» ( )1103به بررسی عوامل مؤثر بر
باورپذيرياطالعاتدرشبکهفیسبوکپرداختهاند.نتايجپژوهشآنها نشان میدهد که
تعامل و شفافیت رسانه از بُعد اعتبار رسانه ،و قدرت استدالل از بُعد اعتبار پیام ،عوامل
نکننده باورپذيري اطالعاتدرشبکهاجتماعیفیسبوک هستند.درايراننیز
اصلی تعیی 
کشاورزوهمکاران() 0913بااستفادهازروشفراترکیبادبیاتمربوطه،بهارائهمدلی
براي باورپذيري اطالعات وبی پرداخته و روايی آن را بر اساس نظرات متخصصان
موردبررسی قرار دادند.درنتیجه اينمطالعهاعتمادپذيري وتخصصبهعنوان ابعاداصلی
1. Credibility
2. Information Credibility
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تأثیر

باورپذيري اطالعات شناسايی شدند .در پژوهشی ديگر ،کشاورز و همکاران ( )0913به
بررسی روايی مدل باورپذيري اطالعات وبی در پژوهش پیشگفته با استفاده از تحلیل
عاملتأيیديپرداختندکهنتیجهآنتأيیددوبارهمدلبود.نوروزيوکشاورز()0913به
بررسیهمبستگیکانونیمتغیرهايترکیبیدوبُعداصلیباورپذيرياطالعاتوبیشامل
آنها وجود دارد.
اعتمادپذيري و تخصص پرداختند و دريافتند که رابطة معناداري بین  
بررسیمطالعاتپیشیننشانمیدهدپژوهشهايپیشین باورپذيرياطالعاتدرايرانبه
باورپذيرياطالعاتوبیپرداختهاندوباورپذيرياطالعاتدرشبکههاياجتماعیبهطور
مشخص موردبررسی قرار نگرفته است .اين در حالی است که ساختار تولید و مصرف
اطالعات در شبکههاي اجتماعی متفاوت است .ارتباط در شبکههاي اجتماعی از اقسام
ارتباط چند به چند 0است که تمامی شرکتکنندگان آن میتوانند بهعنوان فرستنده يا
گیرندهپیامدرفرايندارتباطیمشارکتکنند.چنینمحیطیبهافزايشاطالعاتتولیدشده
توسط نويسندگان بی نام منجر شده و شناسايی منبع تولیدکننده و اعتبار اطالعات را
قابلتوجهدرخصوصاقناعواعتباررسانههاي
دشوارترمیکند؛بنابراين،باوجودمطالعات 
کالسیک،بررسیمیزانباورپذيرياطالعاترسانههاينويناجتماعیوشناسايیعوامل
مؤثر برآنتوجهويژهايمیطلبد.ازسويیديگر،درمحیطاطالعاتیشبکههاياجتماعی
کهمرزبیناطالعاتمعتبرونامعتبرچندانمشخصنیست،تخصصفرديکهبهمعناي
توانايیفرددرتمییزاطالعاتمعتبرازنامعتبراشارهدارد،اهمیتدوچندانمیيابد.براين
اساس ،پژوهش حاضر به بررسی تأثیر دو عامل اعتبار و تخصص فردي بر باورپذيري
اطالعاتدرشبکههاياجتماعیدرايرانبپردازد.برايتحققاينهدف،ابزارطراحیشده
توسط«لی»و«سوه»()1103کهدرارتباطباباورپذيرياطالعاتدرشبکههاياجتماعی
است،درمیاندانشجوياندانشگاهتبريزکهبخشیازکاربرانشبکههاياجتماعیدرايران
هستند،بهاجرادرمیآيد.بررسیعواملمؤثربرباورپذيرياطالعاتشبکههاياجتماعی،
میتواندعالوهبرتوسعهدانشموجود،الگويمناسبیدراختیارسیاستگذارانشبکههاي
اجتماعیدرراستايتقويتجنبههايباورپذيرياطالعاتقرارمیدهد .
1. Many to Many Communications
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مدل مفهومی پژوهش
بهويژهبادرنظرگرفتنمدلارائهشده
برمبنايادبیاتحوزهباورپذيرياطالعاتدروبو 
توسط«لی»و«سوه»(،)1103درپژوهشحاضرنیزدوعاملاعتبارشبکههاياجتماعی0و
بهعنوان
بهعنوان متغیرمستقلوباورپذيرياطالعاتِ شبکههاياجتماعی  
تخصصفردي  1
متغیروابستهدرنظرگرفتهمیشوند.اعتبارشبکههاياجتماعیدارايدوبُعداعتباررسانه3و
اعتبارپیام4است.اعتباررسانهبهدرکافرادنسبتبهاعتباررسانهخاصیکهازآناستفاده
میکنند،اشارهدارد()Sundar & Nass, 2000وتحتتأثیرسهعاملوابستگیبهرسانه،3
تعاملرسانهاي6وشفافیترسانه7است.وابستگیبهرسانه،احساسيادرکیاستمبنیبر
بهجز رسانه يارسانههايیخاص براي آگاهی از واقعیت وجود
اينکه هیچ گزينه ديگري  
ندارد .تعامل رسانهاي بر درک افراد نسبت به تعامل با ديگران در شبکههاي اجتماعی
داللت دارد .شفافیت رسانهاي به اشتراک آزادانه ،صريح و بیطرفانه اطالعات از سوي
شبکههاياجتماعیاطالقمیشود.اعتبارپیامناظربرکیفیتوصحتاطالعاتشبکههاي
اجتماعیاستکهتحتتأثیردوعاملقدرتاستداللوکیفیتاطالعاتاست .قدرت
استداللبهنگرشگیرنده پیام درموردمیزان قانعکنندهومعتبربودنپیامهاواينکه تاچه
امهاباشرايطوموقعیت کاربرمنطبقاست،گفتهمیشود.کیفیتاطالعاتبه
اندازهاينپی 
بهموقعبودناطالعاتاشارهدارد
بهدقت،عینیت،مناسببودنو 
نگرشگیرندهپیامنسبت 
(لیوسوه.)1103تخصصفرديکهعاملمستقلديگراينپژوهشاست،بهتوانايیفرد
برايتشخیصاينکهاطالعاتتاچهحدبهسبکیعلمی،اصولیوازسويمنبعیشايستهبه
رشتهتحريردرآمدهباشد،اشارهمیکند(.)Liu, 2004نهايتاً،باورپذيرياطالعاتبهمیزان
باور به اطالعات از سوي افراد تعريف میشود و پیشبینیکنندهاي براي اقدامات بعدي
1. Social Media Credibility
2. Personal Expertise
3. Medium Credibility
4. Message Credibility
5. Medium Dependency
6. Medium Interactivity
7. Medium Transparency
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تأثیر

مصرفکنندهاطالعاتاست(.)McKnight & Kacmar, 2007مدلارزيابیاحتمالیدر
بارة اقناع 0بیان میکند وقتی توانايی تفکر و انگیزه دريافتکنندة اطالعات باال باشد،
احتمال ارزيابی دقیق اطالعات نیز باال میرود .در مقابل ،وقتی توانايی تفکر و انگیزه
دريافتکنندةاطالعاتپايینباشد،احتمالارزيابیدقیقاطالعاتکمترمیشود.باتوجه
بهطیفاحتمالارزيابیاطالعات ،دريافتکنندةاطالعاتممکناستيکیازدومسیر
اصلی 1يا فرعی 9اقناع را دنبال کند .اگر احتمال ارزيابی دقیق اطالعات باال باشد،
دريافت کنندةاطالعاتبادنبالکردنمسیراصلیاقناعوباتمرکزبررويمحرّکهاي

اصلیپیامماننداستداللاطالعاتواعتبارمنبعبهنگرشیدر مورداطالعاتدستپیدا
میکنند .اگر احتمال ارزيابی دقیق اطالعات پايین باشد ،دريافتکنندة اطالعات مسیر
فرعیاقناعرادنبالکردهوبدوندرنظرگرفتنمحرّکهايمرتبطبامحتوايپیاموصرفاً
باتوجهبهمحرکهايیمانندمحیطپیرامونياقابلباوربودنارسالکنندةپیامبهنگرشی
در مورداطالعات دستپیدا میکند (دهقانو آرين .)0919بدينترتیبمدلارزيابی
احتمالی دربارة اقناع با مؤلفه تخصص فردي ارتباط تنگاتنگی دارد و میتواند حضور
بهعنوان يکی از پیشبینیکنندههاي باورپذيري اطالعات در شبکههاي
تخصص فردي  
اجتماعیرا  توجیهکند.بادرنظرگرفتنمدلارزيابیاحتمالیانتظارمیروداثرعوامل
اصلی مؤثر  بر باورپذيري اطالعات شامل اعتبار رسانه و اعتبار پیام در حضور تخصص
فردي که در اين پژوهش به توانايی ارزيابی و استفاده از اطالعات شبکههاي اجتماعی
بهصورت ذيل
توسط کاربران اشاره دارد ،افزايش يابد؛ بنابراين مدل مفهومی پژوهش  
خواهدبود :


1. Persuasion Theory—The Elaboration Likelihood Model
2. Central Rout
3. Peripheral Rout
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تخصص فردی

اعتبار
رسانه

باورپذیری
اطالعات

اعتبار پیام

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش



فرضیههای پژوهش
 .0اعتبار رسانه بر باورپذيري اطالعات شبکههاي اجتماعی در میان دانشجويان دانشگاه
تبريزتأثیرمعناداريدارد.
.1اعتبارپیامبرباورپذيرياطالعاتشبکههاياجتماعیدرمیاندانشجوياندانشگاهتبريز
تأثیرمعناداريدارد .
.9تخصصفرديبرباورپذيرياطالعاتشبکههاياجتماعیدرمیاندانشجوياندانشگاه
تبريزتأثیرمعناداريدارد .
. 0تخصصفرديبررابطهبیناعتباررسانهوباورپذيرياطالعاتشبکههاياجتماعیدر
میاندانشجوياندانشگاهتبريزاثرمثبتیمیگذارد .
.3تخصصفرديبررابطهبیناعتبارپیامهاوباورپذيرياطالعاتشبکههاياجتماعیدر
میاندانشجوياندانشگاهتبريزاثرمثبتیمیگذارد .

مرور پیشینه پژوهش
کشاورز()0911درمقالهايباعنوان «باورپذيرياطالعات:ازآغازتاعصرديجیتال»که
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تأثیر

کوششی در جهت آشنايی با تاريخچه ،تعريف ،ابعاد و زمینههاي پژوهشی و کاربردي
باورپذيري اطالعات وبی بود ،بیان میکند باورپذيري اطالعات مفهومی چندبعدي و
گستردهاستکهدرمورد ابعاداساسیآنتوافقیحاصلنشدهاست.براساسيافتههاي
وي،باورپذيري اطالعات نوعیارزيابیازسويدريافتکننده اطالعات استکههمبايد
عینیمانندکیفیتودقتاطالعاترادرخودداشتهباشدوهمقضاوتهاي

قضاوتهاي 

ذهنیمانندتخصصواعتمادپذيريمنبع .
کشاورزوهمکاران()0913درپژوهشیباعنوان«طراحیواعتباريابیمدلمفهومی
ارزيابی باورپذيري اطالعات در محیط وب» بااستفادهاز فراترکیبادبیاتمربوطه،يک
مدلمفهومیبرايارزيابیباورپذيرياطالعاتوبیاستخراجکردند.اينمدلکهپساز
اجراي يک مطالعه دلفی و اعمال نظرات خبرگان ،مورد اجماع خبرگان قرار گرفت بر
بهعنوان دو مقوله اصلی باورپذيري
آنها ،اعتمادپذيري و تخصص  
اساس يافتههاي  
آنها عنوان میکنند اين مدل میتواند زمینهساز انجام
اطالعات وبی شناسايی شدند  .
پژوهشهايديگردرحوزهباورپذيرياطالعاتوبیباشد .
روزبهانیورياحینیا()0913بهبررسیشاخصهايارزيابیاعتبارمقاالتازديدگاه
ئتعلمیدانشگاهخوارزمیپرداختند.يافتههايپژوهشنشاندادهنگامارزيابی
اعضايهی 
شاخصهاي ارتباطموضوعیمقالهبهحوزهکاريفرد،دقت،

اعتبارمقاالتبراي مطالعه ،
شاخصهاي

نويسندهدرمقالهبهعنوان

درستیمحتوايمقالهومنطقیبودن استداللهاي 
اصلیاعتباريکمقالهتوسطجامعهپژوهشدرنظرگرفتهمیشوند.ازسويیديگر،هنگام
شاخصهاي دقتودرستیمحتوايمقاله،ارتباط

ارزيابیاعتبارمقاالتبراي استناددهی،
موضوعی مقاله به حوزه کاري فرد و معتبر بودن دادههاي به کار گرفتهشده در مقاله
عنوانشاخصهاياصلی اعتباريکمقالهتوسطجامعهپژوهشقلمدادمیشوند .نهايتاً،


به
جامعهپژوهشهنگام ارزيابیاعتبارمقاالتدسترسیآزاد،برخورداريازفرآيندداوري،
شاخصهاياصلیاعتبار

برخورداريازنويسندهمعتبرومشهوربهعنوان 

محتوايمقالهو 
يکمقالهدرنظرمیگیرند .
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در پژوهشی ديگر ،کشاورز و همکاران ( )0913با استفاده از رويکرد مدلسازي
دستآمده درمطالعهقبلیپرداختند.
به 
معادالتساختاري،بهتحلیلعاملیتأيیديمدل 
آنها نشان داد ابزار ساختهشده براي ارزيابی باورپذيري اطالعات وبی از
نتايج پژوهش  
برازشمناسبیبرخورداربوده وتمامیمؤلفههاوگويههاازضرايبمعناداريبرخوردار
بهخوبیمتغیرهايفرعیمرتبطيعنیاعتمادپذيريوتخصصرانمايندگیمیکنند .
بودهو 
نوروزيوکشاورز()0913درپژوهشیتحتعنوان«ابعادباورپذيرياطالعاتوب:
دانشگاههاي برتر ايران» دريافتند که زير مؤلفههاي

تهاي دانشجويان 
دگاهها و اولوي 
دي 
متغیر اعتمادپذيري بامتغیر ترکیبی حاصل از زير مؤلفههاي تخصص همبستگی معناداري
دارند و بیشترينمیزان همبستگی مربوط به«هويت وبگاه» است.همچنین زير مؤلفههاي
مؤلفههاي اعتمادپذيري همبستگی معناداري
متغیر تخصصبا متغیر ترکیبی حاصل از زير  
دارندوبیشترين میزان همبستگی مربوط به«دقت»است.همچنیننتايجپژوهشنشانداد
میانگیننمراتزنان در هر سه بُعد اعتمادپذيري ،تخصص وباورپذيري اطالعات وبی از
بهطور معناداريبیشتربودهاست .براساسنتايجاينپژوهش،متغیر
میانگیننمرات مردان  
تخصص اولويتاول و اعتمادپذيري اولويت دوم جامعهپژوهشدرباورپذيرياطالعات
وبیبودهاست .
تقی پناهی و همکاران ( )0913در پژوهشی با عنوان «شناسايی مؤلفههاي موفقیت
تولید محتوا در شبکه اجتماعی اينستاگرام :پويش کیفی» نشان دادند عوامل موفقیت
زشافزوده،
پذيرش محتوا از سوي کاربران شامل کیفیت ،آگاهی بخشی ،اعتبار ،ار 
منحصربهفرد بودن ،مرتبط بودن ،واقعگرايی،

تخصص ،انگیزه بخشی ،سرگرمکنندگی ،
یسازي است.همچنینبراساس
روزآمدي،خالقانهبودن،قابلیتاجرا ،اشتراکوشخص 
داستانها

پستها و 
نتايج اين پژوهش ،تعداد دنبالکنندهها ،بازخوردهاي کاربران به  
اشتراکگذاريپستها،،میزاندرگیر

(استوريها)،متوسطپسندها،نظرها،ذخیرهکردنو
ارسالمطلببهصورتپیامخصوصیازشاخصهاي

کردنکاربر،تعدادبازديدهاوتعداد
اصلیاثربخشیمحتوايشبکهاجتماعیهستند .
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تأثیر

پژوهش «فاگ» 0و همکاران ( )1119در زمینه چگونگی ارزيابی باورپذيري
تها توسط افراد که به مدت چهار سال طول کشید ،بیان میکند کاربران براي
وبساي 

دستیابی به يک ارزيابی کلی در خصوص باورپذيري وبسايتها ،عناصر مختلفی را
موردتوجه قرار میدهند .اين عناصر به ترتیبت اهمیت عبارتاند از :طرح ظاهري وب-
سايت ،ساختار ارائه اطالعات ،خاص بودن اطالعات ،انگیزههاي زيربنايی ،مفید بودن
اطالعات،صحتاطالعات،شهرتوبسايت،کمرنگبودنتبلیغات،نداشتنسوگیري،
لحننگارش،هويتوهدفگردانندگانوبسايت،قابلیتهايوبسايتمانندتسهیالت
جستجو ،ارائه خدمات مشتري ،تجربه قبلی استفاده از وبسايت ،شفافیت اطالعاتی،
عملکردوبسايتدرپاسخبهنیازهاياطالعاتی،خوانايینوشتههايوبسايتووابستگی
سازمانیوبسايت .
یهاي سايت،
«فالنگین» 1و «متزگر»)1117( 9درپژوهشیتحتعنوان«نقش ويژگ 
ويژگیهاي کاربر و رفتارهاي تأيید اطالعات بر باورپذيري درک شده اطالعات وبی»

سازمانهاي

تهاي 
وبساي 
متفاوتاست،بهطوريکه  

نشاندادندکه درکازباورپذيري 
خبري باالترين و وبسايتهاي شخصی پايینترين رتبه را ازنظر باورپذيري به خود
اختصاص دادهاند .همچنین نتايج حاکی از آن است که ارزيابی کاربران نسبت به
باورپذيري وبسايتها بیشتر از آنکه تحت تأثیر آشنايی با حامیان وبسايتها باشد،
یهاي طراحی ،عمق محتوا،
عنوانمثال ويژگ 
(به 
وبسايتها  
یهاي  
تحت تأثیر ويژگ 
پیچیدگیسايت)است .
«هیلیگاس» 0و«ريه»)1113( 3درپژوهشخودباعنوان«توسعهچارچوبی يکپارچه-
کنندهبرايارزيابیباورپذيري:سازه،اکتشافوتعاملدرمتن»،چارچوبیرابرايارزيابی
رسانههاومنابعگوناگونبا
باورپذيرياطالعاتارائهدادندکهدرآنباورپذيري دربین  
توجهبهاهدافووظايف متنوعاطالعجويیمشخصمیشود.نتايجپژوهشبهظهورسه
1. Fogg
2. Flanagin
3. Metzger
4. Hilligoss
5. Rieh
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سطحمجزابراي ارزيابیهايباورپذيري شد:سازه،اکتشافوتعامل.سطحسازه بهنحوه
یشود .سطحاکتشاف
ساخت،مفهومسازي يا تعريف باورپذيري توسطشخصمربوطم 

مختلفقابلاستفاده

تهاي 
شاملقوانین کلی استکهبراي ارزيابیباورپذيري درموقعی 
برمحتوا،نشانههاي منبعپیرامونی و

ارزيابیهاي باورپذيري براساس 

است .سطحتعاملبه
بهعنوان
نشانههايشیاطالعاتیپیرامونیاشارهدارد.عالوهبراين،درپژوهشمذکور،بافت 

چارچوباجتماعی،رابطهايوپوياکهجويندهاطالعاترااحاطهکردهومرزهايارزيابی
اعتباررافراهممیکند،پديدارشد .
«لی»و«سوه»()1103پژوهشیراباعنوان«عواملمؤثربرباورپذيرياطالعاتدر
آنها در اين
بسترهاي شبکه اجتماعی :شواهدي از صفحات فیسبوک» انجام دادهاند  .
پژوهشپنجعاملراکهذيلدوبُعدکلیاعتباررسانهواعتبارپیامقرارمیگیرند،شناسايی
کرده و با استفاده از آن مدلی را براي پیشبینی باورپذيري اطالعات افراد در بسترهاي
شبکهاجتماعیتوسعهدادند.پیادهسازيمدلبرروي  093نفرازکاربران فیسبوک نشان
دادکهتعاملوشفافیترسانهازبعداعتباررسانهوقدرتاستداللازبعداعتبارپیامعوامل
نحال ،اثر
سبوک هستند.بااي 
اصلی تعیینکنندهباورپذيري اطالعاتدرشبکهاجتماعیفی 
تخصص فردي بر رابطه بین اعتبار شبکه اجتماعی فیسبوک و باورپذيري اطالعات
مشاهدهنشد .
پژوهش «عبدالرحمانی» 0و «کوبر» )1106( 1درباره ارزيابی باورپذيري وب توسط
افرادنابینا نشان دادکهدسترسی آسانرابطهمعناداري بامیزانباورپذيريدارد .دراين
نمونهها
پژوهشازيازدهفردسالمونیزيازدهفردنابینابامیانگینسنی96سالاستفادهشد .
به روش گلولهبرفی انتخاب شدند تا بتوانند افراد نابینايی که مهارت فناوري دارند را
انتخابشده

انتخابکنند .ازافرادسالمونابیناخواستهشدتاپنجصفحهوبراکهازقبل
بودمرورنمايندوباورپذيرياطالعاتموجوددرآنهاراکهمرتبطباموضوعخاصی
بود،ارزيابی نمايند .پژوهشنشاندادافرادنابینابهويژگیهاي متنیمثلهدفنويسنده،
1. Abdolrahmani
2. Kuber
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تأثیر

یدهند و طراحان
سبک نوشته ،کیفیت نوشته و میزان استنادات آن اهمیت فراوانی م 
يیهاي متفاوت
صفحاتوببايدبهاينموضوعتوجهنمايندتاکاربرانمختلفباتوانا 
بتوانندازمحتوايوباستفادهنمايند .
«لی» 0و همکاران ( )1107تالش نمودند تا درک کاربران جوان را نسبت به
براياينکارآنهادانشجويانسالاول

باورپذيرياطالعاتسالمتبرخطبررسینمايند.
آنها انجامدادند.
ودومرابهعنواننمونه انتخابکرده ومصاحبههاينیمهساختاريافتهبا 

نتايجنشاندادکهاينافراداعتمادپذيرياطالعاترابافراهم آورندگان اطالعاتمرتبط
دانسته و هنگام ارزيابی اطالعات سالمت ،به بررسی اعتبار فراهمآورندگان اين نوع
یپردازند .
اطالعاتمثلبیمارستان،پزشکوياويراستارانوبم 
«يین» 1و«ژانگ»)1111( 9درپژوهشیباعنوان«ترکیبقالب پیام با ارزيابی کاربر
نسبت به اعتبار اطالعات میکروبالگ :يک ديدگاه غیرخطی» عاملهاي قالب پیام
(شفافیت 0وتشخیص چندرسانهاي)3را کهمرتبط بااستفادهاز چندرسانهايهاست با دو
عاملشناختهشدهاعتباراطالعات(کیفیتاستدالل 6وباورپذيريمنبع )7ترکیبنمودندتا
ارزيابی کاربران نسبت به باورپذيري اطالعات میکروبالگها را موردبررسی قرار دهند.
نتايج پژوهش نشان داد کیفیت استدالل اثر افزايشی کاهنده بر باورپذيري اطالعات
میکروبالگها دارد .اعتبارمنبعاثرخطی ومثبتی برباورپذيرياطالعاتمیکروبالگها
چندرسانهاي اثر افزايشی فزاينده بر باورپذيري اطالعات

میگذارد .نهايتاً ،تشخیص 
میکروبالگهادارد .
بررسیپیشینههانشانمیدهدتاکنون پژوهشیکهبهباورپذيرياطالعاتشبکههاي
اجتماعیوعواملمؤثر برآندرايرانبپردازد،صورتنگرفتهاست،امريکهپژوهش
یشدهتوسط«لی»و«سوه»
حاضرقصدداردبدانبپردازد.اينپژوهشبااجرايابزارطراح 
1. Li
2. Yin
3. Zhang
4. Vividness
5. Multimedia Diagnosticity
6. Argument Quality
7. Source Credibility
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() 1103درجامعهدانشجوياندانشگاهتبريز،ضمنبررسیروايیابزارمذکوردرجامعه
ايرانبهشناسايیعواملمؤثربرباورپذيرياطالعاتدرشبکههاياجتماعیکمککردهو
بردانشنظريوکاربردياينحوزهمیافزايد .

روش

1

پژوهشحاضرازنظرهدفجزءپژوهشهايکاربرديوازنوعمطالعاتهمبستگی بوده
کهبااستفادهازمدليابیمعادالتساختاري1انجامشدهاست.دادههايموردنیازبااستفاده
جمعآوريشد.جامعهآماريپژوهشکلیهدانشجوياندانشگاهتبريزدر
ازروشپیمايشی 
آنها03791دانشجودر07دانشکدهبود.گفتنی
سالتحصیلی0911-0011بودکهتعداد 
است واحدهاي اقماريوپرديس دانشگاهتبريز درمحاسبهجامعهو نمونهآماري درنظر
گرفته نشدهاند .از میان جامعه آماري 973 ،نمونه با استفاده از جدول کرجسی-مورگان
انتخابشد .
نمونهگیري بااستفادهاز نمونهگیري تصادفیطبقهايانجامگرفت.برايگردآوري
دادهها پرسشنامه طراحیشدهتوسط «لی» و«سوه» ()1103پسازترجمهوبررسیروايی
صوريومحتوايیمورداستفادهقرارگرفت.گفتنیاستباتوجهبهسازوکارتولیدواشاعه
اطالعاتونظامبازخوردهادرشبکههاياجتماعیکهباتولیدواشاعهمحتوايوبیتفاوت
یشده درحوزةوببرايپژوهشجاري
چشمگیريدارد،استفادهازپرسشنامههايطراح 
قابلتوجهی در محتواي آنها
آنها بايد تغییرات  
مناسب نبود و در صورت استفاده از  
بهطور ويژهبرايسنجش
صورتمیگرفت.بههمینخاطر،پرسشنامه«لی» و«سوه» که 
یشده،درپژوهشجاري
عواملمؤثربرباورپذيرياطالعاتدرشبکههاياجتماعیطراح 
مورداستفاده قرار گرفت .نقطه قوت اين پرسشنامه ،عملیاتیسازي دو مفهوم اعتبار و
تخصصفرديدربسترشبکههاياجتماعیاست.پايايیپرسشنامهوروايیسازههايآن
نیز موردبررسی قرار و تأيید گرفت که نتايج آن در بخش يافتهها ارائه شده است .اين
1. Method
2. Structural Equation Model
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تأثیر

پرسشنامه عالوهبراطالعاتجمعیتشناختیشامل جنسیت،وضعیتتأهل وسن ،داراي
درجهاي لیکرت (از خیلی کم تا خیلی زياد)
پنج 
 13گويه بوده و بر اساس طیف  
بهطوريکهنمره0نشاناز
طراحیشدهاست(پیوستالف).طیفپاسخهااز 0تا3است ،
باورپذيري پايین و نمره  3نشان از باورپذيري باال است .همچنین تمامی گويهها داراي
نمرهگذاري مستقیم (مثبت)میباشند .باتوجهبهشیوعبیماريکوويد 01-وعدمحضور
دانشجوياندردانشگاه،پرسشنامههاازطريقارتباطالکترونیکیبادانشجوياندرشبکههاي
اجتماعی (واتسآپ ،تلگرام و اينستاگرام) و يا ارسال ايمیل توزيع و تکمیل شد .بدين
منظور،ابتداباکمکسیستمآموزشدانشگاهسیاههايازاسامیاعضايجامعةپژوهش
تهیهشدوبههردانشجويکعدد(از 0الی)03791اختصاصيافت.سپسبااستفادهاز
نرمافزاراکسل 973،عددتصادفیدردامنهمذکورتولیدشدوافرادمنتسببهشمارههاي
بهعنوان  نمونه پژوهش انتخاب شدند .با داشتن شماره تماس افراد منتخب ،از
تولیدشده  
طريق يکی از شبکههاي اجتماعی پیشگفته با دانشجويان ارتباط برقرار میشد و در
آنها
آنها  بهمشارکتدرپژوهش،لینکالکترونیکیپرسشنامهدراختیار 
صورتتمايل 
قرارمی گرفت.درصورتعدمتمايلفردمنتخب،فرديکهدرچارچوبنمونهگیريبعد
بهعنواننمونهانتخابمیشد .
ازويقرارداشت ،

یافتهها
اطالعات جمعیت شناختی پاسخدهندگان 
جدول0اطالعاتجمعیتشناختیافرادشرکتکنندهدرپژوهشرانشانمیدهد.
جدول  .1اطالعات جمعیت شناختی افراد پاسخدهنده
متغیر

مقوله

فراوانی

درصد فراوانی

جنسیت 

زن 

196

61/10



مرد

093

96



یپاسخ 
ب 

0

0/16

وضعیتتأهل 

مجرد 

113

33/07
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مقوله

فراوانی

درصد فراوانی



متأهل

063

00

متغیر


یپاسخ 
ب 

1

1/39

سن 

کمتراز11سال 

71

01/1



10تا91سال

191

60/99



بیشتراز91سال

63

03/09



یپاسخ 
ب 

3

0/99

همانطورکهازدادههايجدول0مشخصاسـت،بیشـترشـرکتکننـدگاندرپـژوهشاز
گروهزنان()%61/69بودهاند.اغلبپاسخدهندگانازنظروضـعیتتأهـلمجـرد()%33/16
آنهابهگروهسنی10الی)%61/71(91تعلقداشتند.
بودهوبیشتر 

آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
آنهارانشانمـی-
جدول1مقاديرتوصیفیمتغیرهاياصلیپژوهشومؤلفههايمربوطبه 
دهد.
جدول  .7مقادیر توصیفی متغیرها و مؤلفههای پژوهش
متغیر

مؤلفه

میانگین

انحراف معیار

میانه

اعتباررسانه

وابستگیرسانه

1/76

1/110

1/39

تعاملرسانهاي

9/09

1/301

9/13

شفافیترسانه

9/91

1/736

9/99

قدرتاستدالل

9/67

1/711

9/73

کیفیتپیام

9/11

1/716

9/13

تخصصفردي

-

9/13

1/103

9/31

باورپذيرياطالعات 

-

1/13

1/111

9

اعتبارپیام

باتوجهبهدادههـايجـدول1مـیتـوانگفـتکـهبـهجـزمؤلفـهوابسـتگیرسـانهومتغیـر
باورپذيرياطالعاتکهاندکیپايینترازمتوسط()9قراردارند،بقیهمتغیرهاومؤلفههـادر
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تأثیر

حدمتوسطويااندکیبیشترازآنقراردارند.بدينمعناکهوابستگیدانشجويانشـرکت-
کنندهدرپژوهشبهشبکههاياجتماعیزيادنبودهوآنهااحتماالًبرايآگاهیازوقـايعو
رويدادهاجايگزينهايديگرينیزدارند.همچنینمیزانباورآنهابهاطالعاتموجـوددر
شبکههاياجتماعیپايینترازحدمتوسطبودهوآنهاباديدترديدبهايـناطالعـاتمـی-
نگرند.دراينمیان،قدرتاستداللبامیانگین9/67کهمربوطبـهقـدرتمتقاعدکننـدگی
شبکههاياجتماعیاست،بیشتريننمرهرابهخوداختصاصدادهاست.

بررسی متغیرها ازنظر نرمال بودن
برايبررسیفرضنرمالبودندادههايپژوهشدراينپژوهشازآزمونکولمـوگروف-
اسمیرنوفاستفادهشدهاست.درآزموناسـمیرنف-کولمـوگروفاگـرسـطحمعنـاداري
آزمونبزرگترازمقدار1/13باشد،دادههاازتوزيعنرمالبرخوردارهسـتند.درجـدول9
نتايجآزمونکولموگروف-اسمیرنوفبرايمتغیرهايپژوهشارائهشدهاست .
جدول  .0نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای متغیرهای پژوهش
متغیر

آمارهی آزمون K-S

سطح معناداری

نتیجه آزمون

وابستگیرسانهاي

1/110

1/176

نرمالاست

تعامل

0/300

1/111

نرمالنیست

شفافیترسانهاي

1/139

1/110

نرمالنیست

اعتباررسانهاي

0/161

1/100

نرمالاست

قدرتاستدالل 

1/001

1/110

نرمالاست

کیفیتاطالعات 

1/990

1/110

نرمالنیست

اعتبارپیامها

0/697

 1/111

نرمالنیست

تخصصفردي 

1/379

1/110

نرمالنیست

باورپذيرياطالعات 

0/306

1/107

نرمالنیست

همانطورکهازدادههايجدول9مشخصاست،سـطحمعنـاداريآزمـونکلمـوگروف-
اسمیرنوفبرايهمهمتغیرهايپژوهشبهجزدومتغیروابستگیرسانهايوقدرتاسـتدالل
بهجزدومتغیروابسـتگیرسـانهايو
کوچکترازمقدار1/13است.درنتیجهتمامیمتغیرها 
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قدرتاستداللدارايتوزيعغیرنرمالمیباشند.

مدلیابی معادالت ساختاری
دراينپژوهشبرايمدليابیمعادالتساختاريازروشحداقلمربعاتجزئـی0اسـتفاده
شدهاست.اينروشبراينمونههايکوچک،دادههايغیرنرمالومدلهايانـدازهگیـري
یگیـرد
ازروشهـايتوانمنـدتحلیـلمورداسـتفادهقـرارمـ 

ازنـوعسـازندهبـهعنـوانيکـی
(.)Ringle, Sarstedt, & Straub 2012پیادهسازيمدليابیمعادالتساختاريبااسـتفاده
صورتگرفتهاست.مدليابیمعـادالتسـاختاريبـهروش

ازنرمافزاراسمارتپیالاس1
حداقلمربعاتجزئیشاملدومرحلهآزمونمدلاندازهگیـريوآزمـونمـدلسـاختاري
است.آزمونمدلانـدازهگیـريشـاملبررسـیپايـايی(پايـداريدرونـی)9وروايـیمـدل
یباشد .
اندازهگیريم 

پایایی مدل اندازهگیری
پايايیمدلاندازهگیريبااستفادهازسهروششاملسنجشبارهايعاملی،آلفايکرونباخ
وپايايیترکیبی0ياRhoبررسیمیگردد.بارعاملیمقدارعددياسـتکـهشـدترابطـه
میانيکمتغیرپنهان(سازه)ومتغیر(هاي)آشکار(شاخص)مربوطهرامشخصمیکنـدو
درواقعهمانتحلیلعاملیتأيیدياست.هرچهمقداربارعاملیيکشـاخصدررابطـهبـا
يکسازهمشخصبیشترباشد،آنشاخصسـهمبیشـتريدرتبیـینآنسـازهايفـامـیکنـد
(داوريورضازاده«.)0911،گفن»3و«استراب»)1113(6پیشنهادمیکنندکهبارعاملیهر
متغیرمشاهدهشدهبايدبیشاز1/0ودرسطح1/10معنادارباشد.آلفـايکرونبـاخمعیـاري
برايسنجشپايايی(پايداريدرونی)محسوبمیگـردد.پايـداريدرونـینشـانگرمیـزان
همبستگیبینيکسازهوشـاخصهـايمربـوطبـهآناسـت(داوريورضـازاده.)0911
1. Partial Least Squares
2. Smart Pls
3. Internal Consistency
4. Composite Reliability
5. Gefen
6. Straub
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تأثیر

مقدارمالکبرايمناسـببـودنآلفـايکرونبـاخبـاالي 1/7اسـت .درمقايسـهبـاآلفـاي
کارمیبردکهتوسط«ورتـس»،0

تريبهنامپايايیترکیبیبه


اسمعیارمدرن
کرونباخ،پیال
«لین»1و«يورسکوگ»)0170(9معرفیشدهوبرتريآننسبتبهآلفـايکرونبـاخدرايـن
استکهپايايیسازه هانهبـهصـورتمطلـقبلکـهبـاتوجـهبـههمبسـتگیسـاز ههايشـانبـا
يکديگرمحاسبهمیگردد«.فورنل»0و«الرکر»)0130(3مقاديرباالتراز1/7رابرايپايـايی
ترکیبیپیشنهادکردهاند.جدول0نتـايجتحلیـلعامـلتأيیـدي،آلفـايکرونبـاخوپايـايی
ترکیبیپرسشنامهپژوهشرانشانمیدهد .
جدول  .0مقادیر بارعاملی ،آماره معناداری ،آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی برای پرسشنامه پژوهش
سازه

وابستگیبهرسانه

تعاملرسانهاي

شفافیترسانه

قدرتاستدالل
پیام

گویه

بارعاملی

آماره معناداری

Q01

17777

997901

Q02

17337

337961

Q03

17397

007333

Q04

77800

317711

Q05

17631

107607

Q06

17701

917703

Q07

17779

917169

Q08

17370

017716

Q09

17311

017770

Q10

778.0

337096

Q11

17711

917111

Q12

77848

067060

Q13

17313

997099

Q14

17707

117333

Q15

778.7

037019

Q16

17390

967933

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی


1/336

1/100


1/731

1/307


1/760

1/360


1/317

1/370

1. Werts
2. Linn
3. Joreskog
4. Fornell
5. Larcker
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سازه

کیفیتاطالعات

تخصصفردي

باورپذيري
اطالعات

گویه

بارعاملی

آماره معناداری

Q17

17731

197111

Q18

17711

017717

Q19

778.0

937171

Q20

17303

967103

Q21

17311

937091

Q22

17373

337971

Q23

778..

317311

Q24

17331

667733

Q25

17301

017137

Q26

778..

707993

Q27

17316

397631

Q28

17313

707031

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی


1/717

1/711

1/367

1/377


1/191

1/107

همانطورکهدرجدول0نشاندادهشدهاست،بارعاملیهیچکدامازگويههاکمتراز1/3
نیست؛بنابراينهیچسؤالیازتحلیلحذفنخواهدشد.درسازةوابستگیبـهرسـانهعامـل
چهارم(شبکههاياجتماعیمیتواندبهمنکمککندتـابفهمـمچـهاتفـاقیمـیافتـد)،در
سازةتعامـلرسـانهايعامـلدهـم(کـاربرانديگـرخیلـیسـريعبـهپسـتهـايمـنپاسـخ
میدهند)،درسازةشفافیترسانهعاملدوازدهم(شـبکههـاياجتمـاعیجزئیـاتیدرمـورد

نحوهساختخبرارائهدادهاست)،درسازةقدرتاستداللپیامعاملپانزدهم(بهطورکلی،
یکننـدهاسـت)،درسـازةکیفیـتاطالعـات
استداللاطالعاتدرشبکههاياجتماعیراض 
عاملنوزدهم(بهطورکلی،اطالعاتموجوددرشبکههاياجتماعیبـهصـورتعینـیارائـه
شدهاست)،درسازهتخصصفرديعاملبیستوسوم(مندرارزيـابیکیفیـتاطالعـات
درشبکههاياجتماعیبسیارآگاههستم)ودرسـازةباورپـذيرياطالعـاتعامـلبیسـتو
بهطورکلی،منفکرمیکنماطالعاتموجوددرشبکههـاياجتمـاعیواقعـیاسـت)
ششم( 
دارايبیشترينبارعاملیشناسايیشدند.همچنـین،آلفـايکرونبـاخبـرايهمـهيسـازههـا
باالي1/7استکهحاکیازپايايیمناسبپرسشنامهاسـت.نهايتـاً،مقـاديرپايـايیترکیبـی
برايتمامیسازههاباالترازمقدار1/7گزارششدهکـهنشـانمـیدهـدسـازههـاازپايـايی
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تأثیر

ترکیبیمناسبیبرخوردارهستند .

روایی مدل اندازهگیری
بررسیروايیمدلاندازهگیريبااستفادهازدوروشتحتعناوينروايیهمگـراوروايـی
واگرا(تشخیصی)بررسیمی شود.روايیهمگرابـهبررسـیمیـزانهمبسـتگیهـرسـازهبـا
گويههاياشاخصهايخودمیپردازد.معیارمیـانگینواريـانس)AVE(0توسـطنـرمافـزار
اسمارتپیالاسبراياينمنظوربهکارمیرود«.فورنل»و«الرکر»()0130مقدارمناسب
AVEرا1/3بهباالمعرفیکردهاند.روايیواگـرا،توانـايیيـکمـدلانـدازهگیـريرادر
میزانافتراقمتغیرهايآشکاريکمتغیرپنهانباسـايرمتغیرهـايآشـکارموجـوددرمـدل
مــیســنجد(محســنینواســفیدانی .)0919يکــیازآزمــونهــايیکــهبــرايايــنمنظــور
مورداستفادهقرارمیگیرد،آزمونفورنل-الرکرفورنلوالرکر()0130است.برطبقاين
قابــلقبــولاســتکــهجــذرمیــانگینواريــانس
آزمــون،روايــیواگــراوقتــیدرســطح 
استخراجشده( ) AVEبراييکمتغیربزرگترازهمبستگیآنمتغیرباسايرمتغیرهـا
باشد.جدول3مقاديرمیانگینواريانسبرايمتغیرهاومؤلفههايپژوهشرانشانمیدهد .
جدول  .5مقادیر میانگین واریانس برای متغیرها و مؤلفههای پژوهش
متغیر

مقدار میانگین واریانس (7/. > )AVE

وابستگیبهرسانه

1/600

تعاملرسانهاي

1/333

شفافیترسانه

1/671

قدرتاستدالل

1/690

کیفیتاطالعات 

1/611

تخصصفردي 

1/730

باورپذيرياطالعات

1/730

يیکهمیزانAVEبرايهريکازمتغیرهاومؤلفههايپـژوهشبیشـتراز1/3اسـت
ازآنجا 
)1. Average Variance Extracted (AVE
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(جدول،)3روايیهمگرايیمدلاندازهگیريتأيیدمیشود .
جدول6جذرAVEهرسازهوهمبستگیبینسازههايپژوهشرانشانمیدهـد.در
اينجدول،مقاديرقطراصلیماتريسجذرضـرايبAVEهـرسـازهومقـاديرپـايینقطـر
اصلیضرايبهمبستگیبینهرسازهباسازههايديگراست .

جدول  .6جذر  AVEبرای سازههای پژوهش و همبستگی بین سازههای پژوهش
.

3

4

.

.

ردیف

شاخص

0

0

باورپذيرياطالعات

17330

1

تخصصفردي

17616

17330

9

تعاملبارسانه

17791

17607

17763

0

شفافیترسانه

17379

17306

17661

17310

3

قدرتاستداللپیامها

17669

17619

17693

17669

17716

6

وابستگیبهرسانه

17701

17603

17731

17396

17393

17310

7

کیفیتاطالعات

17631

17791

17790

17670

17613

17637

0

17737

همانطورکهازدادههايجـدول6مشـخصاسـت،جـذرAVEبـرايهـرسـازهبیشـتراز
همبستگیآنسازهباسازههـايديگـراسـت؛بنـابراينروايـیواگـرايمـدلانـدازهگیـري
پرسشموردتأيیداست .

مدل ساختاری پژوهش
پسازبررسیمدلاندازهگیري،نوبتبهبررسیوآزمونمدلساختاريپژوهشمیرسد.
بهصورتزيرمیباشد .
خروجیگرافیکیمدلپژوهش 
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تأثیر

شکل  .7ضرایب مسیر استاندارد مدل مفهومی پژوهش

اعدادنوشتهشده بررويمسیرهاضرايبمسیررا نمايشمیدهد .براي آزمونمعناداري
ضرايبمسیربااستفادهازروشبوتاستراپ 0مقاديرآزمونتی-استیودنتمحاسبهشده
دستآمده
به 
بزرگتر از 0/16باشد،ضريبمسیر 

است.اگرمقاديرآزمونتی-استیودنت
درسطح 1/13معناداراست.باتوجهبهخروجیگرافیکیمدلدرشکل 9میتوانگفت
دستآمدهازنظرآماريمعناداراست .
به 
تمامیضرايبمسیر 

1. Bootstrapping
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شکل  .0نتایج آزمون تی -استیودنت برای بررسی معناداری ضرایب مسیر

قبلازپرداختنبهبررسیفرضیههايپژوهشبايدکفايتمدلبهدسـتآمـدهموردبررسـی
قرارگیرد.برايبررسیکفايتمدلازمعیارهايضريبتعیین(،)R2ارتباطپیشبـین()Q2
وشاخصنیکويیبرازش)GOF(0استفادهمیشود.ضريبتعیـین()R2معیـارياسـتکـه
نشانمـیدهـدچنـددرصـدازتغییـراتمتغیـردرونزاتوسـطمتغیـر(هـاي)بـرونزاتبیـین
میشـوند.مقـادير1/99،1/67و 1/01بـرايضـريبتعیـیندرمـدلسـاختاريبـهترتیـب

قابلتوجه،متوسـطوضـعیفتوصـیفشـدهاسـت.معیـارارتبـاطپـیشبـین()Q2يکـیاز
شاخصهايکیفیتمدلساختارياستکـهتوانـايیمـدلسـاختاريدرپـیشبینـیمتغیـر
یکـهمقـدارآنبـراييـکسـازهدرونزايکـیازسـه
وابستهرامشخصمیکند.درصورت 
مقدار1/03،1/93و1/11باشد،بهترتیبنشانازقدرتپیشبینیقوي،متوسطوضـعیف
برونزايمربوطبهآنرادارد.شـاخصنیکـويیبـرازش()GOFبـرازش
سازهياسازههاي 
کلیمدلساختاريرابررسیمیکند(داوريورضازاده«.)0911،وتزلس»«،1اودِکـرکن-

)1. Goodness of Fit (GOF
2. Wetzels

اعتبارشبکههاياجتماعیبرباورپذيرياطالعاتآنهااز...؛عطاپوروهمکاران|820

تأثیر

شرودر»0و«واناوپن»)1111(1سـهمقـدار1/13،1/96و1/10رابـهعنـوانمقـاديرقـوي،
متوسطوضعیفبـرايشـاخصنیکـويیبـرازشمعرفـینمـودهانـد.جـدول،7معیارهـاي
ضريبتعیینوارتبـاطپـیشبـینرابـرايمتغیـرمکنـوندرونزايمـدليعنـیباورپـذيري
اطالعاتنشانمیدهد .
جدول  .2شاخصهای کفایت مدل ساختاری
متغیر

ضریب تعیین ()R2

ارتباط پیشبین ()Q2

باورپذيرياطالعات 

 1/733

 1/379

همانطورکهجدول7نشـانمـیدهـدمعیـارضـريبتعیـینبـرايمتغیـرمکنـوندرونزاي
باورپذيرياطالعات1/733استکـهبـاالترازسـطحقابـلتوجـهمـیباشـد،بـدينترتیـب
متغیرهايمکنونبرونزاحدود71درصدازتغییراتمتغیردرونزايباورپذيرياطالعـات
راپیشبینیمیکنند.همچنینمیزانارتبـاطپـیشبـینبرابـربـا1/379اسـتکـهحـاکیاز
توانايیمدلساختاريدرپیشبینیمتغیرباورپذيرياطالعاتدارد.نهايتـاً،میـزانشـاخص
نیکويیبرازشمدل1/619محاسبهشدکهنشانازقويبودنبرازشکلیمدلاست .
برايبررسیفرضیههـاوآزمـونمعنـیداريضـرايبمسـیربـینمتغیرهـاازخروجـی
نرمافزاراستفادهشدهاست.ضرايبمسیرونتايجمربوطبهمعناداريآنهـادرجـدولزيـر
دادهشدهاست .
جدول  .8نتایج حاصل از ارزیابی مدل ساختاری برای بررسی فرضیههای پژوهش
ردیف

مسیر

0

اعتباررسانه  باورپذيرياطالعات 

1
9

اعتبارپیامها  باورپذيرياطالعات 

تخصصفردي  باورپذيرياطالعات

ضریب مسیر
()β

عدد معنا-
داری
()t-value

نتیجه
آزمون

 1/130

 6/611

تأيید 

 1/106

 0/366

تأيید 

 1/030

 01/133

تأيید 

1. Odekerken-Schröder
2. Van Oppen
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ردیف

0
3

مسیر
تخصصفردي×اعتباررسانه  باورپذيري
اطالعات

تخصصفردي×اعتبارپیامها  باورپذيري
اطالعات

ضریب مسیر
()β

عدد معنا-
داری
()t-value

نتیجه
آزمون

 1/006

 0/016

تأيید 

 1/171

 1/376

تأيید 

بر طبق دادههاي جدول  3و با توجه به اينکه در تمامی مسیرهاي موردبررسی در مدل
بزرگتر از مقدار  0/16است ،تمامی فرضیههاي پژوهش در سطح

ساختاري ،آماره  t
اطمینان 13درصدتأيیدمیشوند.بدينترتیب،هرچقدر تخصصفرديدانشجوياندرک
آنها نسبتبهاعتباررسانهواعتبارپیامشبکههاياجتماعیبیشترباشدمیزانباورپذيري

آنهابیشترخواهدشد.همچنین،افراديکهازتخصص
اطالعاتشبکههاياجتماعیبراي 
فردي،بهمعنايتوانايیارزيابیدقیقاطالعاتبرخوردارند،نقشعاملهاياصلیمرتبطبا
محتوايپیامواعتبارمنبعرادرباورپذيرياطالعاتبیشترارزيابیمیکنند .

بحث و نتیجهگیری
تحلیلدادههانشانداداعتباررسـانهبـرباورپـذيرياطالعـاتتـأثیرمثبـتومسـتقیمدارد.
یديگرهرچهتصورکاربرانشبکههاياجتماعینسبتبهاعتباررسانهمذکوربیشتر
بهعبارت 
باشد،باورپذيريآنهابیشترخواهدبود.اينيافتهبانتـايجپـژوهش«لـی»و«سـوه»()1103
کامالًمطابقتدارد.درپـژوهش«عبـدالرحمانی»و«کـوبر»()1106اشـارهشـدهاسـتکـه
آنهابهويژگیهايیماننـدسـبکنويسـنده،
کاربرانصفحاتوبهنگامارزيابیاطالعات 
هدفنويسنده،نحـوهطراحـیونظـايرآنتوجـهمـیکننـد.ازطـرفديگـر«،فالنگـین»و
وبسـايت
یهـاي 
«متزگر»()1117نشاندادندارزيابیباورپذيريبیشترتحـتتـأثیرويژگـ 
یهايطراحـی،عمـقمحتـواوپیچیـدگیآناسـت.بـاايـناوصـافدرمـورد
مانندويژگ 
شبکههاياجتماعینیزمیتوانگفتکهتوجهبهاصولارائهمحتواوويژگیهـايطراحـی
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تأثیر

میتواندبراعتباررسانهوبهطبعآندرباورپذيرياطالعاتشبکههـاياجتمـاعیاثرگـذار
باشد .
همچنیناينپژوهشنشانداداعتبـارپیـامهـابـرباورپـذيرياطالعـاتتـأثیرمثبـتو
یديگرهـرچـهدرککـاربراننسـبتبـهاعتبـارپیـامهـابیشـترباشـد،
مستقیمدارد.بهعبارت 
باورپذيرياطالعاترسانههاياجتماعیدرمیانآنهابیشترخواهدبود.اينيافتـهبـانتـايج
پژوهش«لی»و«سوه»()1103و«يین»و«ژانگ»()1111مطابقتدارد.اعتبارپیامهـاتحـت
تأثیرويژگیهايیمانندکیفیت،صحت،دقتوعینیتاطالعاتاست.روزبهـانیوريـاحی
نیا()0913نیزدربررسیمعیارهايانتخابمقاالتتوسـطاعضـايهیئـتعلمـیدريافتنـد
دقتودرستیمحتوايمقاله،ارتباطموضوعیمقالـهبـهحـوزهکـاريفـردومعتبـربـودن
بهعنوانمعیارهايمهمموردتوجههستند.يافتهبـهدسـتآمـدهدر
گرفتهشده 
دادههايبهکار 
اينپژوهشنیزنشانمیدهدکهدرشبکههاياجتماعینیزبرايافزايشاعتبارپیـامدرنـزد
کاربرانکهافزايشباورپذيرياطالعاترابهدنبالدارد،بايدبرويژگـیهـايیپـیشگفتـه
شازپیشتوجهشود .
شاملکیفیت،صحت،دقتوعینیتاطالعاتبی 
تحلیــلدادههــانشــاندادتخصــصفــرديدررابطــهبــیناعتبــاررســانهوباورپــذيري
اطالعاتوهمچنینرابطهبیناعتبارپیـاموباورپـذيرياطالعـاتشـبکههـاياجتمـاعیدر
میاندانشجويانتحصیالتتکمیلیدانشگاهتبريزنقشواسطهايدارد.اينيافتهبدينمعنی
استهـرچـه آگـاهیفـردنسـبتبـهمقولـهاطالعـاتونحـوهارزيـابیآندرشـبک ههـاي
اجتماعیبیشترباشد،تأثیراعتباررسـانهواعتبـارپیـامبـرباورپـذيرياطالعـاترسـانههـاي
اجتماعیبیشترخواهدبـود.هرچنـددرمـدلاولیـه«لـی»و«سـوه»()1103تخصـصفـردي
بهعنوانمتغیرمیانجیبرايباورپذيرياطالعاتفرضشدهبود،امانتايجآنپژوهشنشـان
دادتخصصفرديبیندوبُعداعتباررسانهوباورپذيرياطالعاتاثرتعديلکنندهاينـدارد
کهبانتايجپژوهشحاضرمطابقتندارد؛امايافتههايپژوهشحاضرتأيیدياستبرمـدل
احتمالارزيابیاطالعاتدربارةاقنـ اعکـهدربخـشمـدلمفهـومیپـژوهشراجـعبـهآن
توضیحدادهشد.درتبییناينيافتهمیتوانگفتافراديکـهازتخصـصفـرديبـهمعنـاي
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توانايیارزيابیدقیقاطالعاتبرخوردارندنقشعاملهاياصلیمرتبطبـامحتـوايپیـامو
اعتبارمنبعرادرباورپذيرياطالعاتبیشترارزيابیمیکنند .
همزمانبامحبوبیتروزافزوناستفادهازشبکههـاياجتمـاعیدربـیناقشـارمختلـف
جامعهبـهويـژه دانشـجويانوپتانسـیلآنبـرايانتشـاراطالعـاتنـامعتبر،توانـايیارزيـابی
اطالعاتمعتبرازاهمیتبیشتريبرخوردارمیشود.يافتههاياينپژوهشگـامیدرجهـت
شناســايیعوامــلمــؤثربــرباورپــذيرياطالعــاتدرشــبکههــاياجتمــاعیدرمیــانقشــر
دانشجوياناستکهبهروشنشدنمیزانباورپذيرياطالعاتدرمیـانايـنقشـر،توانـايی
آنهانسبتبهاعتبـاررسـانهو
آنهادرارزيابیاطالعاتشبکههاياجتماعیومیزاندرک 
اعتبارپیامدراينشبکههاکمکمیکند.بهطورکلیدراينپـژوهشمشـخصشـد ،اعتبـار
رسانهواعتبارپیامتأثیرمثبتومستقیمیبرباورپـذيرياطالعـاتشـبکههـاياجتمـاعیدر
میاندانشجويانتحصیالتتکمیلیدانشگاهتبريزدارند.همچنینتخصصفـرديدررابطـه
بیناعتباررسانهواعتبارپیاموباورپذيرياطالعاترسانههاياجتماعیدرمیاندانشجويان
تحصیالتتکمیلیدانشگاهتبريزنقشواسطهايدارد؛بنـابرايننتیجـهگیـريمـیشـوداگـر
شبکه هاياجتمـاعیدرجهـتبهبـوداعتبـاررسـانه(درابعـادمختلـفوابسـتگی،تعامـلو
شــفافیت)واعتبــارپیــام(قــدرتاســتداللوکیفیــتاطالعــات)گــامبردارنــد،م ـیتواننــد
باورپذيرياطالعـاتخـودرادرنـزدکـاربرانافـزايشدهنـد.همچنـینارتقـايتخصـص
کاربرانازنظرمهارتهايارزيابیواستفادهازاطالعاتشبکههاياجتمـاعیمـیتوانـدبـر
ديدگاهآنهانسبتبهتأثیرمثبتاعتبارشبکههـاياجتمـاعیبـرباورپـذيرياطالعـاتاثـر

بگذارد .
درپايان بايدخاطرنشان کردکهپژوهش حاضرصرفاً بررويدانشجوياندانشگاه
تبريزصورتگرفتهاست.براياطمینانازقابلیتتعمیمنتايجاينپژوهشبهسايرافرادو
محیطها،الزماستپژوهشهايمشابهیدرسايرمحیطهاواقشارجامعهصورتپذيرد.
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پیوست  .1گویههای پژوهش
گویه

ردیف
Q01

شبکههاياجتماعیمیتواندبهمنکمککندتادرفعالیتهايمرتبطشرکتکنم 

Q02

شبکههاياجتماعیمیتواندبهمنکمککندتاايدههايیدرموردنحوهبرخوردباديگرانپیداکنم 

Q03

شبکههاياجتماعیمیتواندبهمنکمککندتادرکخودمراازوقايععمیقترکنم .

Q04

شبکههاياجتماعیمیتواندبهمنکمککندتابفهممچهاتفاقیمیافتد 

Q05

شبکههاياجتماعیمیتواندبهمنکمککندتامحتوايرسانهايلذتبخشیراتجربهکنم 

Q06

شبکههاياجتماعیمیتواندبهمنکمککندتادرموردمحتوايرسانهايباديگرانبحثکنم 

Q07

برقراريارتباطباکاربرانديگردرشبکههاياجتماعیبسیارآساناست 

Q08

عنوانمثالاظهارنظرکنید« ،پسنديدن»را ارسال کنید،
(.به 
من همیشه با کاربران ديگر ارتباط برقرار میکنم 
پیامرادوبارهارسالکنید) 

Q09

پستهايخوددريافتمیکنم 
منهمیشهپاسخهايزياديبه 

Q10

کاربرانديگرخیلیسريعبهپستهايمنپاسخمیدهند 

Q11

یطرفانهومتعادلاطالعاتیراارائهمیدهند 
شبکههاياجتماعیپوششب 

Q12

شبکههاياجتماعیجزئیاتیدرموردنحوهساختخبرارائهدادهاست 

Q13

شبکههاياجتماعیازآزاديکافیبرايبهاشتراکگذاشتناطالعاتبرخورداراست 

Q14

بهطورکلی،استداللاطالعاتدرشبکههاياجتماعیقانعکنندهاست 


Q15

بهطورکلی،استداللاطالعاتدرشبکههاياجتماعیراضیکنندهاست 


Q16

بهطورکلی،استداللاطالعاتدرشبکههاياجتماعیمعتبراست 


Q17

بهطورکلی،استداللاطالعاتدرشبکههاياجتماعیمنطقیاست .


Q18

بهطورکلی،اطالعاتموجوددرشبکههاياجتماعیدقیقهستند 


Q19

بهصورتعینیارائهشدهاست 
بهطورکلی،اطالعاتموجوددرشبکههاياجتماعی 


Q20

بهطورکلی،درکاطالعاتشبکههاياجتماعیآساناست 


Q21

بهموقعاست 
بهاندازهکافیو 
بهطورکلی،اطالعاتموجوددرشبکههاياجتماعی 


Q22

منباموضوعاطالعاتدرشبکههاي اجتماعیآشناهستم 

Q23

مندرارزيابیکیفیتاطالعاتدرشبکههاياجتماعیبسیارآگاههستم 

Q24

مندردرکاطالعاتشبکههاياجتماعیمشکلیندارم 

Q25

قابلباوراست .
بهطورکلی،منفکرمیکنماطالعاتموجوددرشبکههاياجتماعی 


Q26

بهطورکلی،منفکرمیکنماطالعاتموجوددرشبکههاياجتماعیواقعیاست 


Q27

بهطورکلی،منفکرمیکنماطالعاتموجوددرشبکههاياجتماعیمعتبراست 


Q28

قابلاعتماداست 
بهطورکلی،منفکرمیکنماطالعاتموجوددرشبکههاياجتماعی 


