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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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ها از  اطالعات آن یریبر باورپذ یاجتماع یها اعتبار شبکه ریتأث

دانشگاه  انیدانشجو انیدر م یتخصص فرد یانجیم ریمتغ قیطر

 زیتبر

 

 .رانیا ز،یدانشگاه تبر ،یشناس گروه علم اطالعات و دانش اریاستادهاشمعطاپور

 

 .رانیا ز،یدانشگاه تبر ،یشناس گروه علم اطالعات و دانش اریدانشپوريحمدنیافش

 

 .رانیا ز،یدانشگاه تبر ،یشناس کارشناس ارشد علم اطالعات و دانشسرابيپروایبرایسم

  چکیده
ارزيابی کاربرانبرايمهمموضوعيکبهاجتماعیهايشبکهبستردراطالعاتباورپذيريامروزه

استشدهليتبداطالعات انجام. از حاضرهدف شبکهبررسیپژوهش اعتبار برتأثیر اجتماعی هاي

.ازطريقمتغیرمیانجیتخصصفرديدرمیاندانشجوياندانشگاهتبريزاستهاآنباورپذيرياطالعات

وروشپیمايشیساختاريمعادالتيابیمدلبااستفادهازنوعمطالعاتهمبستگیاستکهازژوهشپاين

 است. رسیده انجام آماربه تحصدرتبريزدانشگاهدانشجويانکلیهپژوهشمشتملبريجامعه یلیسال

گیريتصادفینمونهنمونهوبهروشعنوانبهنفر973هاآنبودکهازمیان03791تعدادبه0011-0911

برايگردآوريدادهطبقه هابااستفادهازمدلاستفادهشد.داده،هاازپرسشنامهلیوسوهايانتخابشد.

نتايجپژوهشنشانداداعتباررسانهو يابیمعادالتساختاريبهروشحداقلمربعاتجزئیتحلیلشد.

دانشگاهدانشجويانمیاندرهاياجتماعیشبکهاطالعاتاعتبارپیامتأثیرمثبتومستقیمیبرباورپذيري

هايشبکهاطالعاتباورپذيريباپیاماعتباررسانهواعتباربینرابطهتبريزدارند.همچنینتخصصفرديدر

تواننتیجهگرفتکهاگردرکدانشجوياننسبتبهاعتباررسانهبنابراينمی؛داردمیانجینقشاجتماعی

 می)وابستگی، باشد، بیشتر اطالعات( کیفیت و استدالل )قدرت پیام اعتبار و شفافیت( و  توانتعامل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

:نويسندهمسئولhashematapour@tabrizu.ac.ir 

mailto:hashematapour@gmail.com
https://www.orcid.org/0000-0002-5671-995X
https://www.orcid.org/0000-0002-7369-5283


 1031تابستان| 03شمارة |هشتمسال|هاينوينمطالعاترسانهفصلنامه  | 863

افراديکهازتخصصفردي،بهيابد.همچنین، کهباورپذيرياطالعاتدرنزدآنانافزايش کرد بینیپیش

پیامواعتبارمنبعهاياصلیمرتبطبامحتوايمعنايتوانايیارزيابیدقیقاطالعاتبرخوردارند،نقشعامل

کنند.رادرباورپذيرياطالعاتبیشترارزيابیمی

تخصص  ام،یاطالعات، اعتبار رسانه، اعتبار پ یریباورپذ ،یاجتماع هایشبکه :ها واژهکلید

.یفرد
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 مقدمه 

در و الکترونیک عرصه در نوينهايفناوري گسترش  موجب گذشته، دهه چند رايانه

برنامه گونیگونا انواع شدن پديدار تلفن اينترنت، ازجملهايرايانه و هايالکترونیکیاز

-برنامه گسترش هاياخیر،درسال اينترنت گسترش است. شده جهان در ماهواره همراهو

را بر مبتنی کاربرديهاي سويLee & Lee, 2010است) داشته همراه به نیز آن از .)

ايواينترنتیهايآنراارتباطاترايانهگیديگر،امروزه،جهانیپديدآمدهاستکهويژ

سازيفناورانهايباعثشدهاستتاجامعیت،پیچیدگیوشبکهاست.جامعهشبکهزدهرقم

حوزه امکاناتفناورياطالعاتوبه از يکی کند. نفوذ آموزشی زندگیو هايمتنوع

شبکه وب، مهاستکه0هاياجتماعیمجازيارتباطاتمبتنیبر ترينموفق و ترينماز

)می اينترنتی هايبرنامه شبکهSponcil & Gitim, 2013باشند اجتماعی(.  شامل هاي

 که طورهمان شوند.مرتبطمی يکديگر به ارتباطی بندهاي طريق از که هستند هايیگروه

ازگروه و روابط  تل)لی اندوستهیپهمبه نیز هاشبکه ،شوندیم ساختاربندي تعامل طريق ها

10930جان اجتماعیشبکه»امروزه(. 9هاي کانونی« از يکی کاربرانترين توجه مراکز

هايمختلفرامشترکدرحوزهعاليق،کاربرانیباآناليناجتماعاتاينترنتاست.اين

همقرار کنار اينوداده به درفضايمجازيرا واشتراکمحتوا امکانارتباطدوطرفه

می )شکاربران دهند کردي و میرزاخانیان محمودي، ا0913املو گروه(. هايگرچه

انگیزه اجتماعیمختلفبا میهاياجتماعیشبکههايمتفاوتاز ايـناستفاده اما کنند،

ويژه جايگاه از دانشجويان دربین پديده برخورداراست. پژوهشاي از يکی هاينتايج

درچنديندانشگاهیموردبررسياندرصدازدانشجو3/30دهدکهصورتگرفتهنشانمی

هاياستفادهازشبکهکهيطوربههاياجتماعیعضوهستند،ازشبکهیکيدرايرانحداقل

بهخوداختصاصدادهاست)معینیباهدفاجتماعی دوستانبیشتريندرصدرا تعاملبا

آريانی بابالنی، زاهد کیا، خالقخواه بی0910و وضعیتکنونی(. اينترديددر درصد

هاياجتماعیبیشترنیزشدهآمارباتوجهبهگسترشنفوذاينترنتدرايرانوتعددشبکه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Virtual Social Networks 
2. Littlejohn 
3. Social Networks 
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 اشتیاقآشنايیبـااست. سرگرمیو تفنن، برانگیزه بهدانشجويانعالوه دنیايناشناخته،

اهدافعلمی فرصت-خاطر يافتن نیز و آموزشی کاربرانهاي جزو شغلی و تحصیلی

اياجتماعیهشبکهاصـلی شمار ازکاربردهاياينشبکه.روندیمبه برايدانشجويانها

بحثوکهزمینهاشارهکردواساتیدهاهمکالسیدانشجويان،بابرقراريارتباطتوانبهمی

فراهممیمباحثدرسیگفتگودررابطهبا دراگرچه(.Mastromatteo, 2010سازد)را

شبکه افرسايه اجتماعی،  بسیار گستره به پروابی و آزادانه توانندمی شیازپشیب ادهاي

 استفاده هاآن ازدلخواهبه(وFritch & Cromwell, 2002داشته) دسترسی ازمنابع وسیعی

کدام است اين هاآن فراروي هايپرسش اما کنند،  کنند؟ باور را پیام و رسانه که

است؟بايد برخوردار0باورپذيري هايگیويژ از کنندمی پیدا اطالعاتیکه از کيکدام

برنظارتبرايايحرفهمراجعنسبیفقدانازاجتماعیهايشبکهدرگفتکهاطالعات

برندمیرنجمحتوا شبکهنادرستاطالعاتگسترش. مشکلدر اجتماعی، بزرگیهاي

 ,Yin)کندرابهچالشاساسیتبديلمیاطالعاتصحتنسبتبهکاربرارزيابیکهاست

2020&Zhangنحوه خاطر، همین به اعتبارارزيابی(. عوامل باورپذيريمؤثرو بر

اطالعاتکنندگانمصرفبرايمهمموضوعيکبهاجتماعیهايشبکهبستردر1اطالعات

(.Li & Suh, 2015است)شدهتبديلامروزي

آنموضوعبرخیبرمؤثرهاياجتماعیوعواملمسئلهباورپذيرياطالعاتدرشبکه

پژوهش از است. بوده خارجی لی»هاي » )سوه»و »1103 عوامل بررسی به برمؤثر(

کهدهدمینشانهاآناند.نتايجپژوهشبوکپرداختهباورپذيرياطالعاتدرشبکهفیس

رسانه،بُعدازرسانهشفافیتتعاملو عواملپیام،اعتباربُعدازاستداللقدرتواعتبار

درايراننیزبوکسیفاطالعاتدرشبکهاجتماعیباورپذيريکنندهنییتعاصلی هستند.

ارائهمدلی0913کشاورزوهمکاران) به ازروشفراترکیبادبیاتمربوطه، استفاده با )

متخصصان نظرات اساس بر را آن روايی و پرداخته وبی اطالعات باورپذيري براي

یموردبررس دادند. اعتمادپذيريوتخصصجهیدرنتقرار اصلیعنوانبهاينمطالعه ابعاد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Credibility 

2. Information Credibility 
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)باورپذيرياطالعاتشناسايیشدند. همکاران و کشاورز پژوهشیديگر، به0913در )

پژوهشپیش باورپذيرياطالعاتوبیدر تحلیلبررسیروايیمدل از استفاده با گفته

(به0913ود.نوروزيوکشاورز)عاملتأيیديپرداختندکهنتیجهآنتأيیددوبارهمدلب

بررسیهمبستگیکانونیمتغیرهايترکیبیدوبُعداصلیباورپذيرياطالعاتوبیشامل

ياعتمادپذير بین معناداري رابطة که دريافتند و تخصصپرداختند دارد.هاآنو وجود

رانبهباورپذيرياطالعاتدراي هايپیشینپژوهشدهدبررسیمطالعاتپیشیننشانمی

طوربههاياجتماعیاندوباورپذيرياطالعاتدرشبکهباورپذيرياطالعاتوبیپرداخته

مصرفیموردبررسمشخص و تولید ساختار حالیاستکه ايندر است. نگرفته قرار

شبکه اجتماعیاطالعاتدر شبکههاي در ارتباط اقساممتفاوتاست. از اجتماعی هاي

چند به چند شرکتاس0ارتباط تمامی میتکه آن کنندگان ياعنوانبهتوانند فرستنده

گیرندهپیامدرفرايندارتباطیمشارکتکنند.چنینمحیطیبهافزايشاطالعاتتولیدشده

بی نويسندگان راتوسط اطالعات اعتبار و تولیدکننده منبع شناسايی و شده منجر نام

هايدرخصوصاقناعواعتباررسانهتوجهقابلمطالعاتباوجودبنابراين،؛کنددشوارترمی

هاينويناجتماعیوشناسايیعواملکالسیک،بررسیمیزانباورپذيرياطالعاترسانه

هاياجتماعیطلبد.ازسويیديگر،درمحیطاطالعاتیشبکهايمیبرآنتوجهويژهمؤثر

تخص صفرديکهبهمعنايکهمرزبیناطالعاتمعتبرونامعتبرچندانمشخصنیست،

برتوانايیفرددرتمییزاطالعاتمعتبرازنامعتبراشارهدارد،اهمیتدوچندانمی اينيابد.

 باورپذيريپژوهشاساس، بر تخصصفردي و اعتبار عامل دو تأثیر بررسی به حاضر

دهش،ابزارطراحیبرايتحققاينهدفهاياجتماعیدرايرانبپردازد.اطالعاتدرشبکه

هاياجتماعی(کهدرارتباطباباورپذيرياطالعاتدرشبکه1103«)سوه»و«لی»توسط

هاياجتماعیدرايراناست،درمیاندانشجوياندانشگاهتبريزکهبخشیازکاربرانشبکه

هاياجتماعی،برباورپذيرياطالعاتشبکهمؤثرآيد.بررسیعواملهستند،بهاجرادرمی

هايگذارانشبکهالوهبرتوسعهدانشموجود،الگويمناسبیدراختیارسیاستتواندعمی

دهد.هايباورپذيرياطالعاتقرارمیاجتماعیدرراستايتقويتجنبه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Many to Many Communications 
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 مدل مفهومی پژوهش

شدهبادرنظرگرفتنمدلارائهژهيوبهبرمبنايادبیاتحوزهباورپذيرياطالعاتدروبو

و0هاياجتماعی(،درپژوهشحاضرنیزدوعاملاعتبارشبکه1103)«سوه»و«لی»توسط

عنوانبههاياجتماعیشبکهمتغیرمستقلوباورپذيرياطالعاتِعنوانبه1تخصصفردي

و3هاياجتماعیدارايدوبُعداعتباررسانهشبکهاعتبارشوند.متغیروابستهدرنظرگرفتهمی

استفادهآنخاصیکهازرسانهدرکافرادنسبتبهاعتبارانهبهاست.اعتباررس4اعتبارپیام

،3بهرسانه(وتحتتأثیرسهعاملوابستگیSundar & Nass, 2000کنند،اشارهدارد)می

درکیاستمبنیبريا،احساسرسانهبهاست.وابستگی7رسانهشفافیتو6ايتعاملرسانه

رسانهرسانهجزبهديگريگزينههیچاينکه وجودواقعیتازآگاهیبرايهايیخاصيا

رسانه تعامل برندارد. نسبتبهدرکاي شبکهتعاملافراد در ديگران اجتماعیبا هاي

شفافیترسانه صريحداللتدارد. اشتراکآزادانه، بیايبه سويو اطالعاتاز طرفانه

هايفیتوصحتاطالعاتشبکهشود.اعتبارپیامناظربرکیهاياجتماعیاطالقمیشبکه

قدرتاجتماعیاستکهتحتتأثیردوعاملقدرتاستداللوکیفیتاطالعاتاست.

تاچهنکهيهاواامیکنندهومعتبربودنپقانعزانیدرموردمامیپرندهیاستداللبهنگرشگ

بهاطالعاتتیفیک.شودیکاربرمنطبقاست،گفتهمتیوموقعطيباشراهاامیپنياندازها

دداراشارهبودناطالعاتموقعبهو،مناسببودنتینی،عدقتبهنسبتامیپرندهینگرشگ

فرديیتواناکهعاملمستقلديگراينپژوهشاست،به(.تخصصفردي1103)لیوسوه

بهستهيشایمنبعيوازسویاصول،یعلمیبهسبکحداطالعاتتاچهنکهياصیتشخيبرا

زانیبهمنهايتاً،باورپذيرياطالعات(.Liu, 2004)کند،اشارهمیدرآمدهباشدريتحررشته

سوبهباور پشودیمفيتعرافرادياطالعاتاز ياقداماتبعديبراايکنندهینبیشیو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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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.مدلارزيابیاحتمالیدر(McKnight & Kacmar, 2007کنندهاطالعاتاست)مصرف

اقناع می0بارة دريافتکبیان انگیزه و تفکر توانايی وقتی باشد،ند باال اطالعات کنندة

می باال نیز اطالعات دقیق ارزيابی انگیزهاحتمال و تفکر توانايی وقتی مقابل، در رود.

باتوجهکنندةاطالعاتپايینباشد،احتمالارزيابیدقیقاطالعاتکمترمیدريافت شود.

کنندةاطالعاتممکناستيکیازدومسیردريافتبهطیفاحتمالارزيابیاطالعات،

فرعی1اصلی باشد،9يا باال اطالعات دقیق ارزيابی احتمال اگر کند. دنبال را اقناع

بررويمحرّکدريافت تمرکز با دنبالکردنمسیراصلیاقناعو اطالعاتبا هايکنندة

منبعبهنگرش ماننداستداللاطالعاتواعتبار مورداطالعاتدستپیدااصلیپیام یدر

دريافتمی باشد، پايین اطالعات دقیق ارزيابی احتمال اگر مسیرکنند. اطالعات کنندة

وصرفاًهايمرتبطبامحتوايپیامفرعیاقناعرادنبالکردهوبدوندرنظرگرفتنمحرّک

ندةپیامبهنگرشیکنهايیمانندمحیطپیرامونياقابلباوربودنارسالباتوجهبهمحرک

می اطالعاتدستپیدا مورد آريندر بدينترتیبمدلارزيابی0919کند)دهقانو .)

می و دارد تنگاتنگی ارتباط تخصصفردي مؤلفه با اقناع دربارة حضوراحتمالی تواند

 پیشعنوانبهتخصصفردي از شبکهکنندهبینیيکی در اطالعات باورپذيري هايهاي

درنظرگرفتنمدلارزيابیاحتمالیانتظارمیاجتماعیرا با اثرعواملتوجیهکند. رود

تخصصمؤثراصلی حضور در پیام اعتبار و رسانه اعتبار باورپذيرياطالعاتشامل بر

اطالعاتشبکهفردي از استفاده و توانايیارزيابی پژوهشبه اين در هاياجتماعیکه

افزاي دارد، اشاره کاربران شيابدتوسط پژوهش؛ مفهومی مدل ذيلصورتبهبنابراين

خواهدبود:



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Persuasion Theory—The Elaboration Likelihood Model 
2. Central Rout 

3. Peripheral Rout 
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 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 های پژوهشفرضیه

باورپذيرياطالعاتشبکه0 بر رسانه اعتبار دانشگاه. دانشجويان میان هاياجتماعیدر

 تبريزتأثیرمعناداريدارد.

اعیدرمیاندانشجوياندانشگاهتبريزهاياجتم.اعتبارپیامبرباورپذيرياطالعاتشبکه1

تأثیرمعناداريدارد.

هاياجتماعیدرمیاندانشجوياندانشگاه.تخصصفرديبرباورپذيرياطالعاتشبکه9

تبريزتأثیرمعناداريدارد.

هاياجتماعیدر.تخصصفرديبررابطهبیناعتباررسانهوباورپذيرياطالعاتشبکه0

گذارد.انشگاهتبريزاثرمثبتیمیمیاندانشجوياند

هاياجتماعیدرهاوباورپذيرياطالعاتشبکهفرديبررابطهبیناعتبارپیام.تخصص3

گذارد.میاندانشجوياندانشگاهتبريزاثرمثبتیمی

 پژوهش مرور پیشینه

ازآغازتاعصرديج»ايباعنوان(درمقاله0911کشاورز) که«یتالباورپذيرياطالعات:

 تخصص فردی

اعتبار 

 رسانه

 اعتبار پیام

باورپذیری 

 اطالعات
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 در باکوششی زمجهتآشنايی و ابعاد تعريف، کاربردييهانهیتاريخچه، و پژوهشی

وب اطالعات میباورپذيري بیان بود، ی واطالعاتباورپذيريکند چندبعدي مفهومی

هايبراساسيافته.حاصلنشدهاستابعاداساسیآنتوافقیدرموردگستردهاستکه

استکههمبايداطالعاتکنندهافتينوعیارزيابیازسويدراطالعاتباورپذيريوي،

يهاعینیمانندکیفیتودقتاطالعاترادرخودداشتهباشدوهمقضاوتيهاقضاوت

ذهنیمانندتخصصواعتمادپذيريمنبع.

مفهومیمدلاعتباريابیوطراحی»(درپژوهشیباعنوان0913کشاورزوهمکاران)

استفادهاز«وبمحیطدراطالعاتذيريباورپارزيابی فراترکیبادبیاتمربوطه،يکبا

مدلمفهومیبرايارزيابیباورپذيرياطالعاتوبیاستخراجکردند.اينمدلکهپساز

گرفتبراجراييکمطالعه قرار اجماعخبرگان مورد نظراتخبرگان، اعمال دلفیو

يافته اساس تخهاآنهاي و اعتمادپذيري ، باورپذيريعنوانبهصص اصلی مقوله دو

شدند. شناسايی وبی میهاآناطالعات میعنوان مدل اين زمینهکنند انجامتواند ساز

هايديگردرحوزهباورپذيرياطالعاتوبیباشد.پژوهش

ازديدگاهمقاالتاعتباريارزيابیهاشاخصبهبررسی(0913)نیاروزبهانیورياحی

هايپژوهشنشاندادهنگامارزيابیيافته.دانشگاهخوارزمیپرداختندیلمعئتیاعضايه

،ارتباطموضوعیمقالهبهحوزهکاريفرد،دقتيهاشاخصمطالعه،اعتبارمقاالتبراي

بهيهااستداللدرستیمحتوايمقالهومنطقیبودن درمقاله يهاشاخصعنواننويسنده

ازسويیديگر،هنگامشوند.عهپژوهشدرنظرگرفتهمیتوسطجاميکمقالهاعتباراصلی

دقتودرستیمحتوايمقاله،ارتباطيهاشاخصدهی،استنادارزيابیاعتبارمقاالتبراي

دادهموضوعی بودن معتبر و فرد کاري حوزه به گرفتهمقاله کار به مقالههاي در شده

نهايتاً،.شوندمیقلمدادعهپژوهشاعتباريکمقالهتوسطجامهاياصلیعنوانشاخصبه

دسترسیآزاد،برخورداريازفرآيندداوري،ارزيابیاعتبارمقاالتجامعهپژوهشهنگام

معتبرومشهوربهمحتوايمقالهو نويسنده اعتبارهاياصلیشاخصعنوانبرخوردارياز

گیرند.يکمقالهدرنظرمی
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( همکاران و کشاورز ديگر، پژوهشی مدل0913در رويکرد از استفاده با سازي(

تحلیلعاملیتأيیديمدل به قبلیپرداختند.آمدهدستبهمعادالتساختاري، مطالعه در

ساختههاآننتايجپژوهش ابزار داد برايارزيابیباورپذيرياطالعاتوبیازنشان شده

وگويهوتمامیمؤلفهبرازشمناسبیبرخورداربوده ازضرايها بمعناداريبرخوردارها

کنند.یمتغیرهايفرعیمرتبطيعنیاعتمادپذيريوتخصصرانمايندگیمیخوببهبودهو

:وباطالعاتباورپذيريابعاد»(درپژوهشیتحتعنوان0913نوروزيوکشاورز)

برترهادانشگاهدانشجويانيهاتياولووهادگاهيد «ايراني که يهامؤلفهريزدريافتند

متغیراعتمادپذيريتغیرم معناداريهمبستگیتخصصيهامؤلفهريزازحاصلترکیبیبا

مربوطهمبستگیبیشترينمیزانودارند هويتوبگاه»به همچنین« يهامؤلفهريزاست.

معناداريهمبستگیاعتمادپذيرييهامؤلفهريزازحاصلترکیبیمتغیرتخصصبامتغیر

همچنیننتايجپژوهشنشانداد«دقت»بهمربوطمبستگیهمیزاندارندوبیشترين است.

ازوبیاطالعاتوباورپذيريتخصصاعتمادپذيري،بُعدسههردرمیانگیننمراتزنان

براساسنتايجاينپژوهش،متغیر.معناداريبیشتربودهاستطوربهمردانمیانگیننمرات

جامعهپژوهشدرباورپذيرياطالعاتدوماولويتاعتمادپذيريواولويتاولتخصص

وبیبودهاست.

( همکاران پناهیو 0913تقی عنوان با پژوهشی در مؤلفه»( هايموفقیتشناسايی

کیفی پويش اينستاگرام: اجتماعی شبکه در محتوا تولید داد« موفقیتندنشان عوامل

ار اعتبار، بخشی، آگاهی کیفیت، شامل کاربران سوي از محتوا افزوده،زشپذيرش

سرگرم بخشی، انگیزه واقعمنحصربهی،کنندگتخصص، بودن، مرتبط بودن، ،يیگرافرد

قابلیتاجرايروزآمد يسازیاشتراکوشخص،،خالقانهبودن، همچنینبراساساست.

 پژوهش، اين دنبالنتايج هاکنندهتعداد کاربران بازخوردهاي هاداستانوهاپستبه،

ری،،میزاندرگهاپستيگذاراشتراکو،ذخیرهکردنها،نظرهاپسندوسط(،متهااستوري)

هايازشاخصصورتپیامخصوصیارسالمطلببهتعدادوبازديدهاتعدادکردنکاربر،

هستند.اصلیاثربخشیمحتوايشبکهاجتماعی
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 )0«فاگ»پژوهش همکاران زمینه(1119و باورپذيريیابيارزیچگونگدر

میتوسطافراداهتيساوب بیان سالطولکشید، مدتچهار به برايکندکه کاربران

وب خصوصباورپذيري در کلی يکارزيابی به سايتدستیابی عناصر رایمختلفها،

میموردتوجه ترتیبتاهمیتقرار به اينعناصر طرحظاهريوباندعبارتدهند. -از:

اطال خاصبودن اطالعات، ارائه ساختار انگیزهسايت، بودنعات، مفید زيربنايی، هاي

رنگبودنتبلیغات،نداشتنسوگیري،سايت،کماطالعات،صحتاطالعات،شهرتوب

سايتمانندتسهیالتهايوبسايت،قابلیتلحننگارش،هويتوهدفگردانندگانوب

وب از استفاده قبلی تجربه مشتري، خدمات ارائه اطالعاتی،تیشفافسايت،جستجو،

ووابستگیسايتهايوبسايتدرپاسخبهنیازهاياطالعاتی،خوانايینوشتهعملکردوب

سايت.سازمانیوب

1«فالنگین» پژوهشیتحتعنوان1117)9«متزگر»و در ،تيسايهایژگينقشو»(

رفتارهاويژگی و يهايکاربر اطالعاتبر اطالعاتباورپذيريتأيید «وبیدرکشده

يهاسازمانيهاتيساوبکهيطورمتفاوتاست،بهباورپذيريدرکازکهنشاندادند

وبنيباالتريخبر رتبهترينپايینیشخصيهاتيساو خودازنظررا به باورپذيري

داده ارزیحاکجينتانیهمچن.انداختصاص که است آن بهابياز نسبت کاربران ی

تأثیرشتریبهاسايتوبباورپذيري تحت آنکه وباز حامیان با باشد،سايتآشنايی ها

تأثیر وعنوان)بههاتيساوبيهایژگيوتحت محتوا،یطراحيهایژگيمثال عمق ،

است.(تيسایدگیچیپ

-کپارچهيیچارچوبتوسعه»(درپژوهشخودباعنوان1113)3«ريه»و0«هیلیگاس»

،چارچوبیرابرايارزيابی«ن،اکتشافوتعاملدرمتسازه:باورپذيريیابيارزکنندهبراي

باگوناگونهاومنابعرسانهنیدربباورپذيريکهدرآنباورپذيرياطالعاتارائهدادند

سهنتايجپژوهشبهظهور.شودجويیمشخصمیمتنوعاطالعفيتوجهبهاهدافووظا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Fogg 

2. Flanagin 

3. Metzger 

4. Hilligoss 

5. Rieh 
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بهنحوههساز،اکتشافوتعامل.سطحسازه:شدهايباورپذيريارزيابیبرايسطحمجزا

مفهوم سطحاکتشاف.شودیشخصمربوطمتوسطباورپذيريفيتعراييسازساخت،

استفادهمختلفقابليهاتیدرموقعارزيابیباورپذيريياستکهبرایکلنیشاملقوان

وپیرامونیمنبعيهابرمحتوا،نشانهبراساسباورپذيرييهاارزيابیسطحتعاملبهاست.

عنوانبه،درپژوهشمذکور،بافتنيعالوهبرااشارهدارد.پیرامونییطالعاتایشيهانشانه

ارزيابیياطالعاترااحاطهکردهومرزهاندهيکهجوايوپويارابطه،یچارچوباجتماع

شد.داريکند،پدیاعتباررافراهمم

لی» )سوه»و« عنوان1103« با پژوهشیرا عاتدراطالباورپذيريعواملمؤثربر»(

شبکه شواهدیاجتماعبسترهاي صفحاتفي: داده«بوکسیاز انجام اينهاآناند. در

گیرند،شناسايیقرارمیاعتباررسانهواعتبارپیامعاملراکهذيلدوبُعدکلیپژوهشپنج

برايپیش آنمدلیرا از استفاده با و بسترهايکرده در بینیباورپذيرياطالعاتافراد

نشانبوکفیسنفرازکاربران093سازيمدلبررويهاجتماعیتوسعهدادند.پیادهشبک

عواملپیاماعتباربعدازاستداللقدرتورسانهاعتباربعدازرسانهتعاملوشفافیتدادکه

اثر،حالني.بااهستندبوکسیفاطالعاتدرشبکهاجتماعیکنندهباورپذيريتعییناصلی

فیسرديفتخصص اجتماعی شبکه اعتبار بین رابطه اطالعاتبر باورپذيري و بوک

مشاهدهنشد.

0«عبدالرحمانی»پژوهش 1106)1«کوبر»و باورپذيريوبتوسط( ارزيابی درباره

دسترسی که نشانداد نابینا میزانباورپذيريداردافراد معناداريبا اين.آسانرابطه در

هانمونه.سالاستفادهشد96سنیونیزيازدهفردنابینابامیانگینپژوهشازيازدهفردسالم

گلوله روش به مهارتبرفی که نابینايی افراد بتوانند تا شدند راانتخاب دارند فناوري

شدهانتخابازافرادسالمونابیناخواستهشدتاپنجصفحهوبراکهازقبل.انتخابکنند

باورپذ نمايندو موضوعخاصیيرياطالعاتموجوددرآنبودمرور کهمرتبطبا را ها

متنیمثلهدفنويسنده،يهایژگيوپژوهشنشاندادافرادنابینابه.نمايندبود،ارزيابی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Abdolrahmani 

2. Kuber 
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و نوشته کیفیت نوشته، سبک فراوانی اهمیت آن استنادات طراحاندهندیممیزان و

کار نمايندتا اينموضوعتوجه صفحاتوببايدبه متفاوتيهايیتوانابرانمختلفبا

.بتوانندازمحتوايوباستفادهنمايند

همکارا0«لی» )و (1107ن کاربران درک تا نمودند بهتالش نسبت را جوان

هادانشجويانسالاولبراياينکارآن.اطالعاتسالمتبرخطبررسینمايندباورپذيري

.انجامدادندهاآنساختاريافتهباهاينیمهاحبهومصکردهانتخابعنواننمونهودومرابه

مرتبطاطالعاتآورندگانفراهمبانتايجنشاندادکهاينافراداعتمادپذيرياطالعاترا

دانسته و هنگام اعتبارارزيابی بررسی به سالمت، نوعآورندگانفراهماطالعات اين

د.پردازنیمپزشکوياويراستارانوباطالعاتمثلبیمارستان،

عنوان1111)9«ژانگ»و1«يین» کاربرارزيابیباپیامترکیبقالب»(درپژوهشیبا

به میکروبالگاطالعاتاعتبارنسبت غیرخطیديدگاهيک: پیامعامل« قالب هاي

تشخیصچندرسانه0)شفافیت چندرسانه3ايو از استفاده مرتبطبا که را دواي( هاستبا

ترکیبنمودندتا(7وباورپذيريمنبع6اعتباراطالعات)کیفیتاستداللشدهعاملشناخته

باورپذيرياطالعاتمیکروبالگ نسبتبه ارزيابیکاربران را دهند.موردبررسها یقرار

 داد نشان پژوهش تیفیکنتايج اطالعاتشيافزااثراستدالل باورپذيري بر کاهنده ی

دارد.میکروبالگ منبعها باورپذيرياطالعاتمیکروبالگاثرخاعتبار مثبتیبر هاطیو

می نهايتاً، افزاياچندرسانهصیتشخگذارد. اطالعاتندهيفزایشياثر باورپذيري بر

.هاداردمیکروبالگ

هايپژوهشیکهبهباورپذيرياطالعاتشبکهتاکنوندهدهانشانمیبررسیپیشینه

امريکهپژوهشبرآندرايرانبپرمؤثراجتماعیوعوامل دازد،صورتنگرفتهاست،

«سوه»و«لی»توسطشدهیطراححاضرقصدداردبدانبپردازد.اينپژوهشبااجرايابزار
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Li 

2. Yin 

3. Zhang 

4. Vividness 
5. Multimedia Diagnosticity 
6. Argument Quality 

7. Source Credibility 
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تبريز،ضمنبررسیروايیابزارمذکوردرجامعه1103) (درجامعهدانشجوياندانشگاه

اجتماعیکمککردهوهايبرباورپذيرياطالعاتدرشبکهمؤثرايرانبهشناسايیعوامل

افزايد.بردانشنظريوکاربردياينحوزهمی

 1روش

بودهنوعمطالعاتهمبستگیکاربرديوازهايپژوهشحاضرازنظرهدفجزءپژوهش

بااستفادهازیموردنهايانجامشدهاست.داده1ساختارييابیمعادالتمدلازکهبااستفاده

درتبريزدانشجوياندانشگاهکلیهپژوهشآماريجامعهيشد.آورجمعازروشپیمايشی

دانشکدهبود.گفتنی07دانشجودر03791هاآنبودکهتعداد0911-0011یلیسالتحص

درنظرينمونهآماردرمحاسبهجامعهوزيدانشگاهتبريوپرديساقماريواحدهااست

نشده  .اندگرفته آماري، میانجامعه 973از با جدولکرجسینمونه از مورگان-استفاده

انتخابشد.

ايانجامگرفت.برايگردآوريتصادفیطبقه گیرينمونه بااستفادهاز گیرينمونه

پسازترجمهوبررسیروايی(1103)«سوه»و«یل»شدهتوسططراحیپرسشنامههاداده

وکارتولیدواشاعهگفتنیاستباتوجهبهساز.قرارگرفتمورداستفادهصوريومحتوايی

هاياجتماعیکهباتولیدواشاعهمحتوايوبیتفاوتاطالعاتونظامبازخوردهادرشبکه

درحوزةوببرايپژوهشجاريشدهیطراحهايچشمگیريدارد،استفادهازپرسشنامه

 از صورتاستفاده در و تغییراتهاآنمناسبنبود توجهقابلبايد محتواي در هاآنی

پرسشنامهرتمیصو بههمینخاطر، سوه»و«یل»گرفت. » برايسنجشطوربهکه ويژه

،درپژوهشجاريشدهیطراحهاياجتماعیبرباورپذيرياطالعاتدرشبکهمؤثرعوامل

عملیاتیمورداستفاده پرسشنامه، اين قوت نقطه گرفت. وقرار اعتبار مفهوم دو سازي

پايايیپرسشنامهوروايیسازههاياجتخصصفرديدربسترشبکه هايآنتماعیاست.

 بخشيافتهموردبررسنیز در نتايجآن تأيیدگرفتکه و یقرار است. شده ارائه نياها

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Method 

2. Structural Equation Model 
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براطالعاتجمعیتپرسشنامه يدارا،سنوجنسیت،وضعیتتأهلشناختیشاملعالوه

طهيگو13 اساس بر و خکرتیليادرجهپنجفیبوده خمکیلی)از (اديزیلیتا

ازنشان0نمرهکهيطوربهاست،3تا0ازهاپاسخفی.ط)پیوستالف(استشدهیطراح

نيیپايرباورپذي نمره باورپذ3و از همچنيرينشان است. يداراهاهيگویتمامنیباال

توجهبهشیوعبیماريکوويد.باشندی)مثبت(ممیمستقگذارينمره وعدمحضور01-با

هايهاازطريقارتباطالکترونیکیبادانشجوياندرشبکهشجوياندردانشگاه،پرسشنامهدان

تلگراماجتماعی)واتس بدينآپ، تکمیلشد. و ايمیلتوزيع ارسال يا و اينستاگرام( و

سیاهه کمکسیستمآموزشدانشگاه با ابتدا ايازاسامیاعضايجامعةپژوهشمنظور،

(اختصاصيافت.سپسبااستفادهاز03791الی0شجويکعدد)ازتهیهشدوبههردان

هايعددتصادفیدردامنهمذکورتولیدشدوافرادمنتسببهشماره973افزاراکسل،نرم

ازعنوانبهدشدهیتول منتخب، تماسافراد داشتنشماره با پژوهشانتخابشدند. نمونه

شبکه از يکی پیشطريق اجتماعی میگفتهاي برقرار ارتباط دانشجويان با دره و شد

هاآنبهمشارکتدرپژوهش،لینکالکترونیکیپرسشنامهدراختیارهاآنصورتتمايل

گیريبعدگرفت.درصورتعدمتمايلفردمنتخب،فرديکهدرچارچوبنمونهقرارمی

شد.نمونهانتخابمیعنوانبهازويقرارداشت،

 ها یافته

دهندگانپاسخ شناختی جمعیت تاطالعا

 دهد.کنندهدرپژوهشرانشانمیشناختیافرادشرکتاطالعاتجمعیت0جدول

 دهنده پاسخ افراد شناختی تیجمع اطالعات. 1 جدول

 درصد فراوانی فراوانی مقوله متغیر

 10/61 196زنجنسیت

 96 093 مرد

 16/0 0پاسخیب

 07/33 113مجردوضعیتتأهل
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 درصد فراوانی فراوانی مقوله متغیر

 00 063 متأهل

 39/1 1پاسخیب

 1/01 71سال11کمترازسن

 99/60 191 سال91تا10

 09/03 63 سال91بیشتراز

 99/0 3پاسخیب

کننـدگاندرپـژوهشازمشخصاسـت،بیشـترشـرکت0هايجدولکهازدادهطورهمان

%(16/33تتأهـلمجـرد)وضـعیازنظردهندگاناند.اغلبپاسخ%(بوده69/61گروهزنان)

 %(تعلقداشتند.71/61)91الی10بهگروهسنیهاآنوبیشتربوده

 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

-رانشانمـیهاآنهايمربوطبهمقاديرتوصیفیمتغیرهاياصلیپژوهشومؤلفه1جدول

 دهد.

 های پژوهش. مقادیر توصیفی متغیرها و مؤلفه7جدول 

 میانه انحراف معیار یانگینم مؤلفه متغیر

 39/1 110/1 76/1 وابستگیرسانه اعتباررسانه

 13/9 301/1 09/9 ايتعاملرسانه 

 99/9 736/1 91/9 شفافیترسانه 

 73/9 711/1 67/9 قدرتاستدالل اعتبارپیام

 13/9 716/1 11/9 کیفیتپیام 

 31/9 103/1 13/9 - تخصصفردي

 9 111/1 13/1-باورپذيرياطالعات

وابسـتگیرسـانهومتغیـرمؤلفـهجـزبـهتـوانگفـتکـهمـی1هـايجـدولباتوجهبهداده

هـادر(قراردارند،بقیهمتغیرهاومؤلفه9ترازمتوسط)باورپذيرياطالعاتکهاندکیپايین
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-کتحدمتوسطويااندکیبیشترازآنقراردارند.بدينمعناکهوابستگیدانشجويانشـر

برايآگاهیازوقـايعواحتماالًهاآنهاياجتماعیزيادنبودهوکنندهدرپژوهشبهشبکه

بهاطالعاتموجـوددرهاآنهايديگرينیزدارند.همچنینمیزانباوررويدادهاجايگزين

-باديدترديدبهايـناطالعـاتمـیهاآنترازحدمتوسطبودهوهاياجتماعیپايینشبکه

کهمربوطبـهقـدرتمتقاعدکننـدگی67/9د.دراينمیان،قدرتاستداللبامیانگیننگرن

 هاياجتماعیاست،بیشتريننمرهرابهخوداختصاصدادهاست.شبکه

 نرمال بودن ازنظربررسی متغیرها 

-لمـوگروفوهايپژوهشدراينپژوهشازآزمونکبرايبررسیفرضنرمالبودنداده

کولمـوگروفاگـرسـطحمعنـاداري-درآزموناسـمیرنفدهشدهاست.اسمیرنوفاستفا

9هاازتوزيعنرمالبرخوردارهسـتند.درجـدولباشد،داده13/1ازمقدارتربزرگآزمون

اسمیرنوفبرايمتغیرهايپژوهشارائهشدهاست.-نتايجآزمونکولموگروف

 های پژوهشاسمیرنوف برای متغیر -نتایج آزمون کولموگروف .0 جدول

 نتیجه آزمون سطح معناداری K-Sی آزمون آماره متغیر

 نرمالاست 176/1 110/1 ايوابستگیرسانه

 نرمالنیست 111/1 300/0 تعامل

 نرمالنیست 110/1 139/1 ايشفافیترسانه

 نرمالاست 100/1 161/0 اياعتباررسانه

 نرمالاست 110/1 001/1قدرتاستدالل

 نرمالنیست 110/1 990/1اتکیفیتاطالع

 نرمالنیست111/1 697/0 هااعتبارپیام

 نرمالنیست 110/1 379/1تخصصفردي

 نرمالنیست 107/1 306/0باورپذيرياطالعات

-مشخصاست،سـطحمعنـاداريآزمـونکلمـوگروف9هايجدولکهازدادهطورهمان

ايوقدرتاسـتداللدومتغیروابستگیرسانهجزبههايپژوهشاسمیرنوفبرايهمهمتغیر

ايودومتغیروابسـتگیرسـانهجزبهتمامیمتغیرهاجهیدرنتاست.13/1ازمقدارترکوچک
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 باشند.قدرتاستداللدارايتوزيعغیرنرمالمی

 یابی معادالت ساختاریمدل

اسـتفاده0عاتجزئـیيابیمعادالتساختاريازروشحداقلمربدراينپژوهشبرايمدل

يریـگانـدازهيهانرمالومدلریغهايکوچک،دادهيهانمونهيبراروشنياشدهاست.

ردیـگیقـرارمـمورداسـتفادهلیـتوانمنـدتحليهـاازروشیکـيعنـوانبـهازنـوعسـازنده

(Ringle, Sarstedt, & Straub 2012.)يابیمعادالتساختاريبااسـتفادهسازيمدلپیاده

دالتسـاختاريبـهروشايابیمعـصورتگرفتهاست.مدل1اسالاسمارتپیافزارنرمزا

گیـريوآزمـونمـدلسـاختاريحداقلمربعاتجزئیشاملدومرحلهآزمونمدلاندازه

(وروايـیمـدل9گیـريشـاملبررسـیپايـايی)پايـداريدرونـیاست.آزمونمدلانـدازه

.باشدیمگیرياندازه

 گیریاندازه پایایی مدل

نباخوگیريبااستفادهازسهروششاملسنجشبارهايعاملی،آلفايکرپايايیمدلاندازه

گردد.بارعاملیمقدارعددياسـتکـهشـدترابطـهبررسیمیRhoيا0وپايايیترکیبی

کنـدوهاي(آشکار)شاخص(مربوطهرامشخصمی)ریمتغمیانيکمتغیرپنهان)سازه(و

همانتحلیلعاملیتأيیدياست.هرچهمقداربارعاملیيکشـاخصدررابطـهبـادرواقع

کنـديکسازهمشخصبیشترباشد،آنشاخصسـهمبیشـتريدرتبیـینآنسـازهايفـامـی

کنندکهبارعاملیهر(پیشنهادمی1113)6«استراب»و3«گفن(.»0911)داوريورضازاده،

معنادارباشد.آلفـايکرونبـاخمعیـاري10/1ودرسطح0/1بايدبیشازشدهمشاهدهمتغیر

گـردد.پايـداريدرونـینشـانگرمیـزانبرايسنجشپايايی)پايداريدرونی(محسوبمی

(.0911هـايمربـوطبـهآناسـت)داوريورضـازادههمبستگیبینيکسازهوشـاخص
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Partial Least Squares 

2. Smart Pls 

3. Internal Consistency 
4. Composite Reliability 

5. Gefen 

6. Straub 
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درمقايسـهبـاآلفـاياسـت.7/1بـااليکرونبـاخآلفـايبـودنمناسـببرايمالکمقدار

،0«ورتـس»بردکهتوسطکارمیتريبهنامپايايیترکیبیبهاسمعیارمدرنال،پیکرونباخ

(معرفیشدهوبرتريآننسبتبهآلفـايکرونبـاخدرايـن0170)9«يورسکوگ»و1«لین»

بـاهايشـانهانهبـهصـورتمطلـقبلکـهبـاتوجـهبـههمبسـتگیسـازهاستکهپايايیسازه

رابرايپايـايی7/1(مقاديرباالتراز0130)3«الرکر»و0«فورنل»گردد.يکديگرمحاسبهمی

وپايـايیکرونبـاخنتـايجتحلیـلعامـلتأيیـدي،آلفـاي0اند.جدولترکیبیپیشنهادکرده

دهد.ترکیبیپرسشنامهپژوهشرانشانمی

ونباخ، پایایی ترکیبی برای پرسشنامه پژوهش. مقادیر بارعاملی، آماره معناداری، آلفای کر0 جدول  

 پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ آماره معناداری بارعاملی گویه سازه

 رسانهبهوابستگی

Q01 17777 997901  

Q02 17337 337961   

Q03 17397 007333 336/1 100/1 

Q04 77800 317711   

Q05 17631 107607   

Q06 17701 917703   

 ايتعاملرسانه

Q07 17779 917169  

Q08 17370 017716   

Q09 17311 017770 731/1 307/1 

Q10 778.0 337096   

 شفافیترسانه

Q11 17711 917111  

Q12 77848 067060 760/1 360/1 

Q13 17313 997099   

قدرتاستدالل

 پیام

Q14 17707 117333  

Q15 778.7 037019 317/1 370/1 

Q16 17390 967933   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Werts 

2. Linn 

3. Joreskog 

4. Fornell 

5. Larcker 
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 پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ آماره معناداری بارعاملی گویه سازه

Q17 17731 197111   

 کیفیتاطالعات

Q18 17711 017717  

Q19 778.0 937171 717/1 367/1 

Q20 17303 967103   

Q21 17311 937091   

 تخصصفردي
Q22 17373 337971 711/1 377/1 

Q23 778.. 317311   

باورپذيري

 اطالعات

Q24 17331 667733  

Q25 17301 017137   

Q26 778.. 707993 191/1 107/1 

Q27 17316 397631   

Q28 17313 707031   

3/1هاکمترازازگويهکدامچیهنشاندادهشدهاست،بارعاملی0کهدرجدولطورهمان

ازتحلیلحذفنخواهدشد.درسازةوابستگیبـهرسـانهعامـلیسؤالبنابراينهیچ؛نیست

افتـد(،درمـیاتفـاقیچـهبفهمـمتـاکندکمکمنبهتواندمیهاياجتماعیارم)شبکهچه

پاسـخمـنهـايپسـتبـهسـريعخیلـیديگـرايعامـلدهـم)کـاربرانسازةتعامـلرسـانه

مـورددرجزئیـاتیهـاياجتمـاعیدهند(،درسازةشفافیترسانهعاملدوازدهم)شـبکهمی

،یطورکلبه،درسازةقدرتاستداللپیامعاملپانزدهم)است(دادهارائهخبرساختنحوه

اسـت(،درسـازةکیفیـتاطالعـاتکننـدهیراضهاياجتماعیشبکهدراطالعاتاستدالل

ارائـهعینـیصـورتبـههاياجتماعیشبکهدرموجوداطالعات،یطورکلبهعاملنوزدهم)

اطالعـاتکیفیـتارزيـابیدراست(،درسازهتخصصفرديعاملبیستوسوم)منشده

ودرسـازةباورپـذيرياطالعـاتعامـلبیسـتوهستم(آگاهبسیارهاياجتماعیشبکهدر

اسـت(واقعـیهـاياجتمـاعیشبکهدرموجوداطالعاتکنممیفکرمن،یطورکلبهششم)

هـايسـازهدارايبیشترينبارعاملیشناسايیشدند.همچنـین،آلفـايکرونبـاخبـرايهمـه

استکهحاکیازپايايیمناسبپرسشنامهاسـت.نهايتـاً،مقـاديرپايـايیترکیبـی7/1يباال

هـاازپايـايیدهـدسـازهگزارششدهکـهنشـانمـی7/1هاباالترازمقداربرايتمامیسازه
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ترکیبیمناسبیبرخوردارهستند.

 گیریروایی مدل اندازه

وروشتحتعناوينروايیهمگـراوروايـیگیريبااستفادهازدبررسیروايیمدلاندازه

شود.روايیهمگرابـهبررسـیمیـزانهمبسـتگیهـرسـازهبـاواگرا)تشخیصی(بررسیمی

افـزار(توسـطنـرمAVE)0پردازد.معیارمیـانگینواريـانسهايخودمیهاياشاخصگويه

(مقدارمناسب0130«)الرکر»و«فورنل»رود.اسبراياينمنظوربهکارمیالاسمارتپی

AVEگیـريرادراند.روايیواگـرا،توانـايیيـکمـدلانـدازهبهباالمعرفیکرده3/1را

میزانافتراقمتغیرهايآشکاريکمتغیرپنهانباسـايرمتغیرهـايآشـکارموجـوددرمـدل

ــنمنظــوريکــیازآزمــون (.0919ســنجد)محســنینواســفیدانیمــی ــراياي هــايیکــهب

(است.برطبقاين0130الرکرفورنلوالرکر)-گیرد،آزمونفورنلقرارمیادهمورداستف

ــیدرســطح ــیواگــراوقت ــون،رواي ــلآزم ــولقاب ــانسقب ــانگینواري اســتکــهجــذرمی

ازهمبستگیآنمتغیرباسايرمتغیرهـاتربزرگ(براييکمتغیرAVE)شدهاستخراج

دهد.هايپژوهشرانشانمیاديرمیانگینواريانسبرايمتغیرهاومؤلفهمق3باشد.جدول

 های پژوهش. مقادیر میانگین واریانس برای متغیرها و مؤلفه5جدول 

 متغیر 7/. <( AVE)مقدار میانگین واریانس  

 وابستگیبهرسانه 600/1

 ايتعاملرسانه 333/1

 شفافیترسانه 671/1

 لقدرتاستدال 690/1

کیفیتاطالعات 611/1

تخصصفردي 730/1

 باورپذيرياطالعات 730/1

اسـت3/1هايپـژوهشبیشـترازبرايهريکازمتغیرهاومؤلفهAVEمیزانکهيیازآنجا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Average Variance Extracted (AVE) 
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شود.گیريتأيیدمی(،روايیهمگرايیمدلاندازه3)جدول

دهـد.درانمیهايپژوهشرانشهرسازهوهمبستگیبینسازهAVEجذر6جدول

هـرسـازهومقـاديرپـايینقطـرAVEاينجدول،مقاديرقطراصلیماتريسجذرضـرايب

هايديگراست.اصلیضرايبهمبستگیبینهرسازهباسازه

 های پژوهشهای پژوهش و همبستگی بین سازهبرای سازه AVE . جذر6جدول 

 0 . . 4 3 . 0 شاخص ردیف

 17330 باورپذيرياطالعات 0
    

  

 17330 17616 تخصصفردي 1
   

  

 17763 17607 17791 رسانهباتعامل 9
  

  

 17310 17661 17306 17379 شفافیترسانه 0
 

  

   17716 17669 17693 17619 17669 هاقدرتاستداللپیام 3

  17310 17393 17396 17731 17603 17701 رسانهبهوابستگی6

 17737 17637 17613 17670 17790 17791 17631 کیفیتاطالعات7

بـرايهـرسـازهبیشـترازAVEمشـخصاسـت،جـذر6هايجـدولکهازدادهطورهمان

گیـريبنـابراينروايـیواگـرايمـدلانـدازه؛هـايديگـراسـتهمبستگیآنسازهباسازه

است.ديیتأپرسشمورد

 مدل ساختاری پژوهش

رسد.بهبررسیوآزمونمدلساختاريپژوهشمیگیري،نوبتپسازبررسیمدلاندازه

باشد.زيرمیصورتبهخروجیگرافیکیمدلپژوهش
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پژوهش یمفهوم مدل استاندارد ریمس بیضرا. 7 شکل  

 نمايشمیشدهنوشتهاعداد را ضرايبمسیر برايآزمونمعناداريبررويمسیرها دهد.

ازروشبوتاستراپ استفاده با شدهمحاسبهاستیودنت-قاديرآزمونتیم0ضرايبمسیر

آمدهدستبهباشد،ضريبمسیر16/0ازتربزرگاستیودنت-است.اگرمقاديرآزمونتی

توانگفتمی9معناداراست.باتوجهبهخروجیگرافیکیمدلدرشکل13/1درسطح

آماريمعناداراست.ازنظرآمدهدستبهتمامیضرايبمسیر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Bootstrapping 
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ریمس بیضرا یمعنادار یبررس یبرا ودنتیاست -یت آزمون جینتا. 0شکل   

یموردبررسـآمـدهدسـتبههايپژوهشبايدکفايتمدلقبلازپرداختنبهبررسیفرضیه

Rقرارگیرد.برايبررسیکفايتمدلازمعیارهايضريبتعیین)
Qبـین)ارتباطپیش(،2

2)

Rتعیـین)شود.ضريباستفادهمی(GOF)0شاخصنیکويیبرازشو
(معیـارياسـتکـه2

تبیـینزابـرون(هـاي)ریـمتغتوسـطزادروندهـدچنـددرصـدازتغییـراتمتغیـرنشانمـی

بـرايضـريبتعیـیندرمـدلسـاختاريبـهترتیـب01/1و67/1،99/1شـوند.مقـاديرمی

Q)نیبـارتبـاطپـیشاسـت.معیـارشـدهفیتوصـ،متوسـطوضـعیفتوجهقابل
(يکـیاز2

متغیـربینـیيکیفیتمدلساختارياستکـهتوانـايیمـدلسـاختاريدرپـیشهاشاخص

سـهيکـیاززامقـدارآنبـراييـکسـازهدرونکـهیدرصورت.کندرامشخصمیوابسته

ضـعیفومتوسط،بینیقوي،بهترتیبنشانازقدرتپیشباشد11/1و93/1،03/1مقدار

(بـرازشGOFرادارد.شـاخصنیکـويیبـرازش)مربوطبهآنيزابرونهايسازهياسازه

-اودِکـرکن»،1«وتزلس(.»0911کند)داوريورضازاده،کلیمدلساختاريرابررسیمی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Goodness of Fit (GOF) 
2. Wetzels 
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مقـاديرقـوي،عنـوانبـهرا10/1و96/1،13/1(سـهمقـدار1111)1«واناوپن»و0«شرودر

معیارهـاي،7انـد.جـدولوضعیفبـرايشـاخصنیکـويیبـرازشمعرفـینمـودهمتوسط

زايمـدليعنـیباورپـذيريبـینرابـرايمتغیـرمکنـوندرونضريبتعیینوارتبـاطپـیش

دهد.اطالعاتنشانمی

 های کفایت مدل ساختاری. شاخص2جدول 

Rضریب تعیین ) متغیر
Qبین )ارتباط پیش (2

2) 

733/1379/1باورپذيرياطالعات

زايبتعیـینبـرايمتغیـرمکنـوندروندهـدمعیـارضـرينشـانمـی7طورکهجدولهمان

باشـد،بـدينترتیـبمـیتوجـهقابـلاستکـهبـاالترازسـطح733/1باورپذيرياطالعات

زايباورپذيرياطالعـاتدرصدازتغییراتمتغیردرون71زاحدودمتغیرهايمکنونبرون

کـهحـاکیازاسـت379/1بـینبرابـربـاکنند.همچنینمیزانارتبـاطپـیشبینیمیراپیش

بینیمتغیرباورپذيرياطالعاتدارد.نهايتـاً،میـزانشـاخصتوانايیمدلساختاريدرپیش

محاسبهشدکهنشانازقويبودنبرازشکلیمدلاست.619/1نیکويیبرازشمدل

داريضـرايبمسـیربـینمتغیرهـاازخروجـیهـاوآزمـونمعنـیبرايبررسیفرضیه

هـادرجـدولزيـرهاست.ضرايبمسیرونتايجمربوطبهمعناداريآناستفادهشدافزارنرم

دادهشدهاست.

پژوهش های هیفرض یبررس یبرا یساختار مدل یابیارز از حاصل جینتا. 8 جدول  

 مسیر ردیف
ضریب مسیر 

(β) 

-عدد معنا

 داری

(t-value) 

نتیجه 

 آزمون

ديیتأ130/1611/6اطالعاتباورپذيرياعتباررسانه0

ديیتأ106/1366/0باورپذيرياطالعاتهااعتبارپیام1

ديیتأ030/1133/01 باورپذيرياطالعاتتخصصفردي9

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Odekerken-Schröder 

2. Van Oppen 
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 مسیر ردیف
ضریب مسیر 

(β) 

-عدد معنا

 داری

(t-value) 

نتیجه 

 آزمون

0
باورپذيرياعتباررسانه×تخصصفردي

 اطالعات
ديیتأ006/1016/0

3
باورپذيريهااعتبارپیام×تخصصفردي

 اطالعات
ديیتأ171/1376/1

داده طبق بر تمامیمسیرهاي3هايجدول در اينکه به توجه با مدلیموردبررسو در

ساختاري، تربزرگtآماره مقدار فرضیه16/0از تمامی پژوهشدراست، سطحهاي

تخصصفرديدانشجوياندرکهرچقدرشوند.بدينترتیب،درصدتأيیدمی13اطمینان

پیامشبکههاآن اعتبار و اعتباررسانه باشدمیزانباورپذيرينسبتبه هاياجتماعیبیشتر

بیشترخواهدشد.همچنین،افراديکهازتخصصهاآنهاياجتماعیبراياطالعاتشبکه

هاياصلیمرتبطباتوانايیارزيابیدقیقاطالعاتبرخوردارند،نقشعاملفردي،بهمعناي

کنند.محتوايپیامواعتبارمنبعرادرباورپذيرياطالعاتبیشترارزيابیمی

 گیری بحث و نتیجه

.داردمسـتقیمومثبـتریتـأثاطالعـاتباورپـذيريبـررسـانههانشانداداعتبارتحلیلداده

رسانهمذکوربیشتراعتبارهاياجتماعینسبتبههرچهتصورکاربرانشبکهرگيدیعبارتبه

(1103«)سـوه»و«لـی»اينيافتهبانتـايجپـژوهش.بودبیشترخواهدهاآنباورپذيريباشد،

(اشـارهشـدهاسـتکـه1106)«کـوبر»و«عبـدالرحمانی»کامالًمطابقتدارد.درپـژوهش

هايیماننـدسـبکنويسـنده،بهويژگیهاآنزيابیاطالعاتهنگامارصفحاتوبکاربران

و«فالنگـین»ازطـرفديگـر،کننـد.هدفنويسنده،نحـوهطراحـیونظـايرآنتوجـهمـی

تيسـاوبيهـایژگـيوتحـتتـأثیرشتریباورپذيريبیابيارز(نشاندادند1117«)متزگر»

بـاايـناوصـافدرمـوردآناسـت.یدگیـچیپو،عمـقمحتـوایطراحـيهایژگيومانند

هـايطراحـیتوانگفتکهتوجهبهاصولارائهمحتواوويژگیهاياجتماعینیزمیشبکه
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هـاياجتمـاعیاثرگـذارتواندبراعتباررسانهوبهطبعآندرباورپذيرياطالعاتشبکهمی

باشد.

ومثبـتریتـأثاطالعـاتباورپـذيريبـرهـاپیـامهمچنیناينپژوهشنشانداداعتبـار

بیشـترباشـد،هـاپیـامدرککـاربراننسـبتبـهاعتبـارهـرچـهگريدیعبارتبه.داردمستقیم

اينيافتـهبـانتـايج.بودخواهدشتریبهاآنمیاندرهاياجتماعیاطالعاترسانهباورپذيري

هـاتحـت(مطابقتدارد.اعتبارپیام1111)«ژانگ»و«يین»(و1103«)سوه»و«لی»پژوهش

روزبهـانیوريـاحیاطالعاتاست.تینیعوهايیمانندکیفیت،صحت،دقتتأثیرويژگی

(نیزدربررسیمعیارهايانتخابمقاالتتوسـطاعضـايهیئـتعلمـیدريافتنـد0913)نیا

فـردومعتبـربـودنمقالـهبـهحـوزهکـاريدقتودرستیمحتوايمقاله،ارتباطموضوعی

درآمـدهدسـتبـههستند.يافتهموردتوجهمعیارهايمهمعنوانبهشدهگرفتههايبهکارداده

هاياجتماعینیزبرايافزايشاعتبارپیـامدرنـزددهدکهدرشبکهاينپژوهشنیزنشانمی

گفتـههـايیپـیشکاربرانکهافزايشباورپذيرياطالعاترابهدنبالدارد،بايدبرويژگـی

توجهشود.شیازپشیبطالعاتاتینیعوشاملکیفیت،صحت،دقت

باورپــذيريورســانهاعتبــاربــینرابطــهدرفــرديهــانشــاندادتخصــصتحلیــلداده

دراجتمـاعیهـايشـبکهاطالعاتوهمچنینرابطهبیناعتبارپیـاموباورپـذيرياطالعـات

عنیدارد.اينيافتهبدينمايواسطهنقشتبريزدانشگاهتکمیلیتحصیالتدانشجويانمیان

هـايآگـاهیفـردنسـبتبـهمقولـهاطالعـاتونحـوهارزيـابیآندرشـبکههـرچـهاست

هـايرسـانهاطالعـاتباورپـذيريبـررسـانهواعتبـارپیـاماعتباراجتماعیبیشترباشد،تأثیر

فـردي(تخصـص1103«)سـوه»و«لـی»درمـدلاولیـههرچنـد.بـودبیشترخواهداجتماعی

اطالعاتفرضشدهبود،امانتايجآنپژوهشنشـانباورپذيريرايبمیانجیمتغیرعنوانبه

اينـداردکنندهاطالعاتاثرتعديلباورپذيريواعتباررسانهبُعددوبینفرديدادتخصص

هايپژوهشحاضرتأيیدياستبرمـدلامايافته؛کهبانتايجپژوهشحاضرمطابقتندارد

اعکـهدربخـشمـدلمفهـومیپـژوهشراجـعبـهآناحتمالارزيابیاطالعاتدربارةاقنـ

توانگفتافراديکـهازتخصـصفـرديبـهمعنـايتوضیحدادهشد.درتبییناينيافتهمی
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هاياصلیمرتبطبـامحتـوايپیـاموتوانايیارزيابیدقیقاطالعاتبرخوردارندنقشعامل

د.کنناعتبارمنبعرادرباورپذيرياطالعاتبیشترارزيابیمی

دربـیناقشـارمختلـفهـاياجتمـاعیشبکهازاستفادهروزافزونمحبوبیتبازمانهم

ارزيـابیتوانـايینـامعتبر،اطالعـاتانتشـاربـرايآنپتانسـیلودانشـجويانژهيـوبـهجامعه

اينپژوهشگـامیدرجهـتهاييافته.شودمیبرخورداربیشترياهمیتازمعتبراطالعات

ــررمــؤثعوامــلشناســايی اجتمــاعیدرمیــانقشــرهــايشــبکهدراطالعــاتباورپــذيريب

کهبهروشنشدنمیزانباورپذيرياطالعاتدرمیـانايـنقشـر،توانـايیاستدانشجويان

نسبتبهاعتبـاررسـانهوهاآنومیزاندرکهاياجتماعیدرارزيابیاطالعاتشبکههاآن

اعتبـار مشـخصشـد،دراينپـژوهشیطورکلهبکند.هاکمکمیاعتبارپیامدراينشبکه

دراجتمـاعیهـايشـبکهاطالعـاترسانهواعتبارپیامتأثیرمثبتومستقیمیبرباورپـذيري

رابطـهتبريزدارند.همچنینتخصصفـرديدردانشگاهتکمیلیتحصیالتدانشجويانمیان

دانشجويانمیاندراجتماعیيهارسانهاطالعاتباورپذيريوپیاماعتباررسانهواعتباربین

شـوداگـرگیـريمـیبنـابرايننتیجـه؛داردايواسطهنقشتبريزدانشگاهتکمیلیتحصیالت

هاياجتمـاعیدرجهـتبهبـوداعتبـاررسـانه)درابعـادمختلـفوابسـتگی،تعامـلوشبکه

نــدتوانشــفافیت(واعتبــارپیــام)قــدرتاســتداللوکیفیــتاطالعــات(گــامبردارنــد،مــی

باورپذيرياطالعـاتخـودرادرنـزدکـاربرانافـزايشدهنـد.همچنـینارتقـايتخصـص

توانـدبـرهاياجتمـاعیمـیهايارزيابیواستفادهازاطالعاتشبکهمهارتازنظرکاربران

هـاياجتمـاعیبـرباورپـذيرياطالعـاتاثـرهانسبتبهتأثیرمثبتاعتبارشبکهديدگاهآن

بگذارد.

ب پايان بررويدانشجوياندانشگاهخاطرنشانايددر پژوهشحاضرصرفاً که کرد

تبريزصورتگرفتهاست.براياطمینانازقابلیتتعمیمنتايجاينپژوهشبهسايرافرادو

  هاواقشارجامعهصورتپذيرد.هايمشابهیدرسايرمحیطها،الزماستپژوهشمحیط

 
  



 822|وهمکارانعطاپور...؛هاازاطالعاتآنيريبرباورپذیاجتماعيهااعتبارشبکهریتأث

 منابع
موفقیتيهامؤلفهشناسايی».(0913ديانی،محمدحسین.)ومحسنزي،نوکاريفاطمه،پناهی،تقی

ورسانیاطالعتحقیقاتفصلنامه«.کیفیپويش:اينستاگراماجتماعیشبکهدرمحتواتولید
 .036-090،صص(9)13،عمومیهايکتابخانه

( آرش. علیورضازاده، 0911داوري، نرممدل(. تهران:PLSافزارسازيمعادالتساختاريبا .

انتشاراتجهاددانشگاهی.

آرين. طاهري، و علیرضا (0919)دهقان، ارزیمعرف». اقناعیابيو موشکافیمدل «.یاحتمال

.91-3،صص(1)13،فصلنامهرسانه

هاياعتباردرارتباطاتعلمیشناسايیشاخص(.»0913نیا،نصرت.)روزبهانی،معصومهورياحی

ا استناد( و )مطالعه اعضاي ديدگاه خوارزمیعلمئتیهز دانشگاه ی و«. انسان تعامل
 .00-0(،صص1)9،اطالعات

برجذبنوجوانانمؤثرعوامل(.»0913شاملومحمودي،علی،میرزاخانیان،آنیوکردي،ناهید.)

هاياجتماعی)مطالعهنوجوانانشهرکاکباتان(بهشبکه مجلهفرهنگرسانه«. ،3(91،)

 .017-090صص

رسانیوتحقیقاتاطالع«.باورپذيرياطالعات:ازآغازتاعصرديجیتال(.»0911کشاورز،حمید.)
.37-011(،صص0)01،هايعمومی)پیامکتابخانهسابق(کتابخانه

( همکاران. و حمید »0913کشاورز، باورپذيري(. ارزيابی مفهومی مدل اعتباريابی و طراحی

9،تعاملانسانواطالعات«.هايفراترکیبودلفیربردروشاطالعاتدرمحیطوب:کا

.06-0(،صص9)

(  وب:رويکرد اطالعات مفهومیباورپذيري مدل ارزيابی(.»0913کشاورز،حمیدوهمکاران.

ساختاري معادالت مدلسازي پژوهشگاه«. 90،ايران اطالعات فناوري و علوم فصلنامه

.119-0111(،صص9)

)لیتلجان،اس نظريه0930تیفن. هايارتباطات.ترجمه:سیداکبرمیرحسینیومرتضینوربخش.(.

تهران:انتشاراتجنگل.

( محمدرحیم. اسفیدانی، و شهريار 0919محسنین، ختاريمبتنیبررويکردحداقلمعادالتسا(.

Smart PLSافزارمربعاتجزئیبهکمکنرم انتشاراتآموزشیوکاربردي: تهران: .

https://www.gisoom.com/book/11022991/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-Smart-PLS-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C/
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 های پژوهش . گویه1پیوست 

 گویه ردیف

Q01 کنمشرکتمرتبطهايفعالیتدرتاکندکمکمنبهتواندمیهاياجتماعیشبکه

Q02 مکنپیداديگرانبابرخوردنحوهمورددرهايیايدهتاکندکمکمنبهتواندمیهاياجتماعیشبکه

Q03 کنمترعمیقوقايعازراخودمدرکتاکندکمکمنبهتواندمیهاياجتماعیشبکه.

Q04 افتدمیاتفاقیچهبفهممتاکندکمکمنبهتواندمیهاياجتماعیشبکه

Q05 کنمتجربهرابخشیلذتايرسانهمحتوايتاکندکمکمنبهتواندمیهاياجتماعیشبکه

Q06 کنمبحثديگرانباايرسانهمحتوايمورددرتاکندکمکمنبهتواندمیاجتماعیهايشبکه

Q07 استآسانهاياجتماعیبسیارديگردرشبکهکاربرانباارتباطبرقراري

Q08 
کنید،ارسالرا«پسنديدن»کنید،مثالاظهارنظرعنوان.)بهکنممیبرقرارارتباطديگرکاربرانباهمیشهمن

(کنیدارسالدوبارهراامپی

Q09 کنمدريافتمیخوديهاپستبهزياديهايپاسخهمیشهمن

Q10 دهندمیپاسخمنهايپستبهسريعخیلیديگرکاربران

Q11 دهندمیارائهرااطالعاتیمتعادلوطرفانهیبپوششهاياجتماعیشبکه

Q12 استدادهارائهخبرتساخنحوهمورددرجزئیاتیهاياجتماعیشبکه

Q13 استبرخورداراطالعاتگذاشتناشتراکبهبرايکافیآزاديازهاياجتماعیشبکه

Q14 استکنندهقانعهاياجتماعیشبکهدراطالعاتاستداللی،طورکلبه

Q15 راضیکنندهاستهاياجتماعیشبکهدراطالعاتاستداللی،طورکلبه

Q16 استمعتبرهاياجتماعیشبکهدراطالعاتلاستدالی،طورکلبه

Q17 استمنطقیهاياجتماعیشبکهدراطالعاتاستداللی،طورکلبه.

Q18 هستنددقیقهاياجتماعیشبکهدرموجوداطالعاتی،طورکلبه

Q19 استشدهارائهعینیصورتبههاياجتماعیشبکهدرموجوداطالعاتی،طورکلبه

Q20 استآسانهاياجتماعیشبکهاطالعاتدرکی،طورکلبه

Q21 استموقعبهکافیواندازهبههاياجتماعیشبکهدرموجوداطالعاتی،طورکلبه

Q22 هستمآشنااجتماعی هايشبکهدراطالعاتموضوعبامن

Q23 هستمآگاهبسیارهاياجتماعیشبکهدراطالعاتکیفیتارزيابیدرمن

Q24 ندارممشکلیهاياجتماعیشبکهاطالعاترکددرمن

Q25 استباورقابلهاياجتماعیشبکهدرموجوداطالعاتکنممیفکرمنی،طورکلبه.

Q26 استواقعیهاياجتماعیشبکهدرموجوداطالعاتکنممیفکرمنی،طورکلبه

Q27 استمعتبرهاياجتماعیشبکهدرموجوداطالعاتکنممیفکرمنی،طورکلبه

Q28 استاعتمادقابلهاياجتماعیشبکهدرموجوداطالعاتکنممیفکرمنی،طورکلبه

 


