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Purpose: Determining the relationship between information literacy and the ability of 
users of public libraries in Kermanshah to spot fake news based on IFLA infographic 
components using the structural equation model.
Methodology: The research method is descriptive-correlation. The statistical population 
of this study was 22787 members of public libraries in Kermanshah. 377 subjects 
were selected using cluster sampling. To collect data, a researcher-made questionnaire 
designed to spot fake news based on eight components of IFLA infographic and the 
Qassemi information literacy standard questionnaire (2006) was used. Structural 
equation modeling in Lisrel software and Pearson correlation coefficient test in SPSS 
software were used to analyze the data.
Findings: The level of information literacy and the ability to spot fake news (except 
Ask the experts) among users is slightly higher than the average. The findings indicate 
that there is a relationship between information literacy and the ability to spot fake news 
as a whole, as well as information literacy with the components of the ability to detect 
fake news.
Conclusion: Regarding the positive relationship between information literacy and the 
ability to detect fake news, public libraries should provide skills such as information 
literacy to users in detecting fake news.
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رابطه میان سواد اطالعاتی و توانایی کاربران کتابخانه ها 
در تشخیص اخبار جعلی 

براساس مؤلفه های اطالع نگاشت ایفال 
امیر اسمعیلی1| صالح رحیمی2| محمود مرادی3

کتابخانه های عمومی شهر  کاربران  توانایی  و  رابطه میان سواد اطالعاتی  تعیین  هدف: 

کرمانشاه در تشخیص اخبار جعلی براساس مؤلفه های ایفال با استفاده از مدل معادالت 

ساختاری.

روش شناسی: روش پژوهش توصیفی-همبستگی است. 22787 نفر از اعضای کتابخانه های 

روش  از  استفاده  با  که  هستند  حارض  پژوهش  آماری  جامعه  کرمانشاه،  شهر  عمومی 

منونه گیری خوشه ای 377 نفر به عنوان حجم منونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها 

مؤلفه  براساس هشت  که  جعلی  اخبار  تشخیص  توانایی  پژوهشگرساخته  پرسشنامه  از 

استاندارد سنجش سواد اطالعاتی  نیز پرسشنامه  بود و  ایفال طراحی شده  اطالع نگاشت 

قاسمی )1385( استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادالت 

بهره  اس پی اس اس  در  پیرسون  همبستگی  آزمون رضیب  و  لیزرل  نرم افزار  در  ساختاری 

گرفته شد.

یافته ها: سطح سواد اطالعاتی و نیز توانایی تشخیص اخبار جعلی )به جز مؤلفه پرسش از 

کتابدار( در میان کاربران، اندکی باالتر از حد متوسط است.  میان سواد اطالعاتی و توانایی 

توانایی  مؤلفه های  تک تک  با  اطالعاتی  سواد  نیز  و  کلی  به طور  جعلی  اخبار  تشخیص 

میان متغیرهای جمعیت شناختی،  از  دارد. همچنین  رابطه وجود  اخبار جعلی  تشخیص 

فقط سطح تحصیالت و رشته تحصیلی با متغیر سواد اطالعاتی و سطح تحصیالت و سن 

با متغیر توانایی تشخیص اخبار جعلی ارتباط دارند. 

نتیجه گیری: با توجه به رابطه مثبت میان سواد اطالعاتی و توانایی تشخیص اخبار جعلی، 

کتابخانه های عمومی باید آموزش فنونی نظیر سواد اطالعاتی را به کاربران برای تشخیص 

اخبار جعلی مدنظر قرار دهند. 

سواد اطالعاتی، اخبار جعلی، اطالع نگاشت ایفال، کتابخانه های عمومی
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مقدمه 
پیامد پیشرفت  فناوری و ظهور و گسترش اینترنت، شیوه های آموزشی نیز تغییر کرده 
است. مراکز آموزشی نوین، براساس آموزش مبتنی  بر منابع و »یادگیری مادام العمر«1 
در حال گسترش هستند. دانشجویان و دیگر کاربران به آموزش های سطح باال نیاز 
و  منابع  به خصوص  اطالعات،  افزایش  پی  در  اطالعاتی«2  »سواد  اصطالح  دارند. 

اطالعات الکترونیکی و نیازهای اطالعاتی کاربران، پرکاربرد و زبانزد شده است.
است.  کتابخانه  سنتی  آموزش  ابعاد  در  تغییر  نشان دهنده  اطالعاتی  مفهوم سواد 
هرچند با تمرکز بر مفهومی گسترده تر برای همه کاربران اطالعاتی نمود پیدا می کند 
برآوردن  برای  را  اطالعاتی  سواد  کاربران،   .)2016 مانیا3،  و  نجیران،  )کینگوری، 
نیازهای اطالعاتی خود فرا می گیرند. امروزه حجم عظیمی از نیازهای اطالعاتی در 
با پدیده »آلودگی اطالعات«4 و  اما در این میان  فضای مجازی دسترس پذیر است؛ 
اخبار کذب و جعلی نیز مواجه هستند که یکی از چالش های بزرگ اطالع یابی است. 
و  دانشگاهی  کتابخانه های  »انجمن  بررسی  و  برنامه ریزی  کمیته  گزارش  بنا  به 
پژوهشی«5 امریکا در 2018 یکی از موضوعات مهم بررسی شده در حوزه کتابخانه ها، 
سواد اطالعاتی و اخبار جعلی بوده است. اخبار جعلي با مختل کردن گردش صحیح 
به خطر  را  امنیت کشور ها  قابلیت را دارد که  این  افکار عمومي  اغفال  اطالعات و 
بیندازد و مخاطبان را از حق اساسي دسترسي آزاد به اطالعات واقعي محروم کند 
)سلطاني فر، سلیمي، و فلسفي، 1396(. بنابراین، کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی بنا به 
رسالت خود که فراهم آوری اطالعات مناسب برای کاربران و کمک به آنها به منظور 
دستیابی به این اطالعات است، باید آموزش های مستقیم مقابله با این پدیده یا آموزش 
فنون و سوادهایی نظیر سواد اطالعاتی، رسانه ای، دیجیتالی، و دیداری را آغاز کنند 
که قدرت تفکر انتقادی را در کاربران ارتقا می دهد و درنهایت ممکن است بر توانایی 

آنها در تشخیص اخبار جعلی نیز تأثیر بگذارد.
ژانویه  در  »انجمن کتابخانه هاي آموزشگاهی و پژوهشی« 6امریکا  مدیره  هیئت 
عالی«7،  آموزش  برای  اطالعاتی  سواد  »چهارچوب  تصویب  و  تعیین  ضمن   2016
سواد اطالعاتي مجموعه اي از  است:  کرده  ارائه  این گونه  را  آن  از  ساده ای  تعریف 
»توانمندي هاي یکپارچه«8، و مشتمل بر »کشف اندیشمندانه اطالعات«9، درك 
چگونگي تولید و ارزش گذاري اطالعات، استفاده از اطالعات در خلق دانش جدید، 
)انجمن کتابخانه هاي دانشگاه  است  مجامع یادگیري  و مشارکت اخالق مندانه در 
تشخیص  مؤلفه  در سال 2000 پنج  پیش تر نیز  انجمن  این   .)2016 و پژوهشی، 
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معیارهاي بررسی و ارزیابی  دسترسی مؤثر به اطالعات ضروری؛  نیاز اطالعاتی؛ 
منابع اطالعاتی؛ استفاده بهینه از منابع اطالعاتی؛ و رعایت مبانی قانونی، اخالقی، و 

اجتماعی استفاده از اطالعات را برای سواد اطالعاتی ارائه کرد.
به  مهارت ها  این  آموزش  در  که  هستند  نهاد هایی  ازجمله  عمومي  کتابخانه هاي 
عموم جامعه ایفای نقش مي کنند )هاردینگ1، 2008(. کتابداران این فرصت را دارند 
از طریق آموزش هایی نظیر سواد اطالعاتی و رسانه ای، ایده های مرور در اینترنت و 
ابزارهای موجود در کتابخانه  اطالع یابی را آموزش دهند. معرفی پایگاه های داده و 
می تواند راهبردهای جدید جستجو را به روی آنها بگشاید. گاهی مراجعان کتابخانه 
نیستند که موتورهای جستجوی جایگزینی به جای »گوگل« وجود دارند  حتی آگاه 

)آلوارز2، 2016(.
مسئله ای که امروزه به گسترش اخبار جعلی بیشتر دامن  می زند و اهمیت مقابله 
با آن را مضاعف می کند این است که افراد جامعه حجم زیادی از اطالعات و اخبار 
ضروری خود را از اینترنت به دست می آورند و به ناچار با پدیده آلودگی اطالعات 
انجمن ها3،  نظیر  اجتماعی  به واسطه رسانه های  ازآنجا که  این فضا مواجه هستند.  در 
ویکی ها، شبکه های اجتماعی که محصول فناوری وب 2 هستند، هر فردی می تواند 
انواع مختلف اطالعات را در فضای اینترنت بارگذاری4 کند و اغلب مرجعی برای 
بررسی و کنکاش اطالعات بارگذاری شده وجود ندارد و نمی توان از صحت و اعتبار 
آنها مطمئن بود. بسیاری از اطالعات شامل، اخبار، عکس ها، و حتی فیلم ها در محیط 

اینترنت جعلی است و کاربران باید توانایی خود را برای شناخت آنها ارتقا دهند. 
وجوه  یا  اطالعاتي  سواد  و  جعلي  اخبار  تشخیص  فنون  به  مجهز  کاربران  اگر 
اینترنت، اطالعات مناسب و  نباشند، نخواهند توانست در فضاي آلوده  مختلف آن 
ضروری خود را کسب کنند. شاید بیشتر کاربران با اخبار جعلي روبه رو شده باشند؛ 
پسندیده  را  آن  و  داده،  نظري  آن  درباره  گذاشته،  به اشتراك  را  اخبار  این  خود،  یا 
مواجه  آن  با  یک وب سایت  در  بازشونده«5  »پنجره  به عنوان  است  ممکن  یا  باشند؛ 
شده باشند )آلوارز، 2016(. الکات و گنزکو6 )2017( خبر جعلی را عناوین خبری 
تعریف می کنند که به عمد و با قصد و نیت، اشتباه ارائه می شوند و می توانند مخاطب 

را گمراه کنند.
ایفال در اطالع نگاشتي7 با عنوان »چگونه اخبار جعلي را کشف کنیم«8 برگرفته از 
مقاله اي با همین نام در وب سایت فکت چک9 به هشت مؤلفه برای تشخیص اخبار و 
اطالعات جعلي اشاره مي کند که شناخت آنها و پیروی از این مؤلفه ها ممکن است 
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تا حد زیادي در شناسایي و کشف اخبار جعلي مفید باشد. این مؤلفه ها با توضیحاتی 
کوتاه برگرفته از مقاله اصلی عبارت اند از:

»بررسی منبع«1: پس از ورود به یک تارنما2ي ناشناخته خبرپراکني، قبل از هر چیز ( 1
باید صفحه »درباره ما«3 را بررسي کرد و از معتبربودن آن مطمئن شد. همچنین 

باید »دامنه هاي اینترنتي«4 و نشانی آنها را بازبینی کرد؛
»خواندن متن خبر«5: زمان مشاهده یک عنوان یا سرتیتر محرك و برانگیزنده در ( 2

یک تارنما قبل از متأثرشدن، باید فراتر از آن، کل متن را مشاهده کرد؛
»بررسي نویسنده«6: شناخت نویسنده و اعتبار او به ویژه در فضاي مجازي و قابلیت ( 3

اینترنتي، وبالگ ها، و شبکه هاي  اینکه هر شخص مي تواند در صفحات  تعاملی 
اجتماعي هر خبر یا اطالعاتي را بارگذاري کند بسیار مهم است؛

بررسي »منابع پشتیبان«7: گاهی اطالعات و اخبار جعلي یک ارجاع یا خبرگزاري ( 4
مأخذ  و  منبع  به  رجوع  به محض  اما  مي کنند؛  معرفي  منبع  به عنوان  را  رسمي 

معرفي شده، مشاهده می شود که به هیچ وجه ادعاي مطرح شده صحیح نیست؛
»بررسي تاریخ و زمان«8 خبر: این مؤلفه درباره عکس هاي خبري بسیار کاربرد ( 5

دارد. به طور مثال، ماجرایی را که مدت ها قبل رخ داده است به وقایع فعلی ارتباط 
می دهند؛

بررسي طنز یا جدي بودن9: یک خبر ممکن است نوعی طنز باشد. به طور مثال، ( 6
طنز سیاسي و اجتماعي یا فقط برای خنداندن و بزرگ نمایی یک واقعه باشد؛

رجوع به باور و تعصبات شخصی و قضاوت خبر10: مردم به طور معمول چیزي ( 7
را که در باور عمومي پذیرفتني است راحت تر مي پذیرند تا چیزي که باورپذیر 
نیست. هنگام مواجهه با خبر نباید تعصبات و احساسات شخصی را دخالت داد؛

از ( 8 یکي  در  مبلغي  پرداخت  با  مي توان  کتابداران«11:  متخصصان/  از  »پرسش 
تارنما های مختلف و  از  اخبار دریافتی  بررسي واقعیت عضو شد و  سایت هاي 
شبکه های اجتماعی را به لحاظ اعتبار بررسی کرد یا از یک متخصص اطالعات یا 

کتابدار کمک گرفت.
باید  کتابخانه هاي عمومي  انجام شود،  اخبار جعلی  براي چالش  که  فعالیتی  هر 
منابع  درباره  انتقادي  تفکر  به  مراجعان  با تشویق  کتابداران  باشد.  راهکار  از  بخشی 
اینترنتی،  نشانی های  بررسی  و  شناخت  و  اطالعات؛  کسب  درباره  آموزش  خبري؛ 
خوانندگان  به  را  آنها  منابع،  اعتبارسنجي  نشانه هاي  دیگر  و  اینترنتي،  تبلیغات 

آموزش دیده تبدیل مي کنند )آلوارز، 2016(.
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با توجه به گسترش روزافزون فناوری که سبب تغییر رویکرد کتابخانه ها و مراکز 
است،  شده  گذشته  به  نسبت  کاربران  اطالعاتی  نیازهای  برآوردن  در  اطالع رسانی 
آموزش سواد اطالعاتی ابزاری است که برای دستیابی به نیازهای اطالعاتی در محیط 
اخبار  گسترش  دیگر،  سوي  از  است.  شده  تبدیل  الزام  یک  به  نامحدود  اطالعاتی 
جعلی که در سال های اخیر محسوس تر از گذشته شده است و خود آن نیز از تبعات 
گسترش اینترنت است می تواند مخاطب را در معرض پیام ها و اطالعاتی قرار دهد 
مختلف  اهداف  پیشبرد  برای  جامعه  و  فرد  از  سوءاستفاده  با هدف  و  مغرضانه  که 
اینترنتی فراوانی که اخبار، عکس ها، و موضوعات  تولید می  شوند. صفحات جعلی 
خبری جعلی را با مهارت به جای اخبار واقعی جا می زنند یا با اندك تغییری در نام 
و نشانی اینترنتی خود مخاطبان را گمراه می کنند درنتیجه ناآشنایی کاربران با دامنه ها 
و  اطالع رسانی  مراکز  به عنوان  کتابخانه ها  می دهد.  اینترنتی جعلی رخ  نشانی های  و 
سواد  مؤلفه های  به  نگاهی  با  هستند.  پدیده  این  با  مقابله  به  موظف  آگاهی بخشی 
اطالعاتی به طور مثال، می توان »ارزیابی منابع اطالعاتی« و »رعایت مبانی حقوقی و 
قانونی« را نام برد که اولی به معنای بررسی و کنکاش در منابع و داشتن تفکر انتقادی 
نسبت به آنها و دیگری به معنای دریافت اطالعات و منابع اطالعاتی از مجاری قانونی 
و معتبر با روش های قانونی و نیز رعایت مبانی قانونی در خلق اطالعات جدید است. 
دور از ذهن نخواهد بود اگر بگوییم شاید یکی از روش های مؤثر بر شناخت 
و مقابله با اطالعات و اخبار جعلی و جلوگیری از گسترش آنها، تجهیز کاربران به 

توانایی سواد اطالعاتی است. 
با اخبار جعلی و مؤلفه های تشخیص آن آشنایی داشته باشند،  اگر افراد جامعه 
می توان به کاهش میزان شایعه پراکنی که ممکن است بر ابعاد اقتصادی، سیاسی، و 
است  پژوهش حاضر درصدد  بنابراین،  بود.  امیدوار  بگذارد،  تأثیر  اجتماعی جوامع 
رابطه این دو متغیر را در میان کاربران کتابخانه های  عمومی شهر کرمانشاه بسنجد و 
مشخص کند آیا میزان سواد اطالعاتی کاربران و توانایی استخراج مناسب نیاز های 
اطالعاتی لزومًا ارتباطی با قدرت تشخیص اخبار کذب و جعلی در میان آنها دارد. 
همچنین، میزان ارتباط سطح سواد اطالعاتی با تک تک مؤلفه های توانایی تشخیص 
بنابراین،  است.  استخراج شده  ایفال  اطالع نگاشت  از  که  بسنجد  را  اخبار جعلی ای 
هدف این پژوهش، تعیین رابطه میان سواد اطالعاتی با توانایی تشخیص اخبار جعلی 

براساس مؤلفه های ایفال در میان کاربران کتابخانه های عمومی شهر کرمانشاه است.
محور توجه  ایران نشان می دهد  در  مرور پژوهش ها در حوزه سواد اطالعاتی 
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مواقعی  بود و در  معطوف به کتابخانه های دانشگاهی و آموزش عالی  بیشتر آثار، 
انجام و کمتر به سواد اطالعاتی در  نیز در حوزه آموزش و پرورش پژوهش هایی 
کتابخانه های عمومی توجه شده است. در حوزه کتابخانه های عمومی به طور پراکنده 

در سال های اخیر تعداد کمی پژوهش انجام گرفته است.
از سوی دیگر، با توجه به اینکه بیشتر پژوهش های مرتبط به مبحث اخبار جعلی 
در دو سال اخیر انجام شده است، در داخل کشور پژوهشی در این موضوع پیدا نشد 
و فقط مقاله مروری سلطانی فر و همکاران )1396(، منبع مناسب در این زمینه بود و 

آثار خارجی نیز بیشتر از نوع بررسی متون بودند. 
کتابداران  اطالعاتی  سواد  بررسی  با   )1390( قاضی زاده  و  جدیدی  علیزاده 
کتابخانه های عمومی استان مازنداران و تأثیر آن بر بروندادهای علمی آنان، بیان می کنند 
مهدی زاده  است.  تأثیرگذار  آنان  اطالعاتی  سواد  میزان  بر  کتابداران  تحصیلی  رشته 
رشته های  و  تحصیالت،  سن،  جنسیت،  میان  می دارد  اذعان   )1390( هریکندئی 
تحصیلی درخصوص سواد اطالعاتی مراجعان کتابخانه های عمومی استان مازنداران 
تفاوت معنا داری وجود ندارد. تاجداران، کربالآقائی کامران، و عاملی )1392( نشان 
دادند تأثیر کتابخانه های عمومی نیشابور بر ارتقای سواد اطالعاتی شهروندان پایین تر 
از میانگین مورد انتظار و در حد نامطلوب بود. تفاوت معناداری میان جنسیت و میزان 
سواد اطالعاتی وجود ندارد؛ اما بین سابقه عضویت و میزان سواد اطالعاتی تفاوت 
معناداری وجود دارد. به طور کلی، نتایج پژوهش حاکی از آن بود که کتابخانه های 
عمومی نیشابور نتوانسته اند تأثیر بسزایی در افزایش سواد اطالعاتی شهروندان داشته 
باشند. نتایج پژوهش علی زاده )1392( نشان داد سواد اطالعاتی کاربران کتابخانه های 
وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی کشور در استان البرز در سطح مطلوبی قرار ندارد. 
کتابخانه های  اشاره می کنند سواد اطالعاتی کتابداران   )1393( جوکار  و  عبداللهی 
میزان  عمومی استان فارس در سطح متوسطی قرار دارد و سن و سابقه کار بر 
سواد اطالعاتی کتابداران تأثیرگذار بوده است. همچنین تفاوت معناداری میان سواد 
اطالعاتی کتابداران با رشته تحصیلی کتابداری و غیرکتابداری وجود دارد و نیز نوع 
مدرك تحصیلی بر سواد اطالعاتی تأثیر داشته است و هرچه کتابداران مدارك باالتری 
داشتند از سواد اطالعاتی بیشتری نیز برخودار بودند. سلطانی فر و همکاران )1396( 
در پژوهشی با بررسی اخبار جعلی و مهارت های مقابله با آن بیان می کنند که با وجود 
تالش هاي انجام شده برای مواجهه با اخبار جعلي، امکان تشخیص آن از اخبار واقعي 
بنا به علل گوناگون همچنان دشوار است. در این میان، یکي از مؤثرترین شیوه هاي 
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مقابله با اخبار جعلي، توسعه آموزش سوادهایي ازجمله سوادهاي رسانه اي، خبري، 
دیداری، و اطالعاتي به مخاطبان است تا با آشنایي روش ها و فراگیري مهارت هاي 

الزم، توان شناسایي و مقابله با اخبار جعلي را پیدا کنند.
دانش آموزان  پژوهشی بر  با   )2011( نیلسن و بورلوند1  کشور،  از  خارج  در 
کتابخانه های عمومی را مکان مهمی برای  دانش آموزان،  این  دادند  دانمارکی نشان 
آنها در تشخیص نیاز  در پیشرفت   یادگیری می دانستند و کتابداران نقش مهمی 
اطالعاتی و فرایند جستجوی اطالعات  داشته اند. همچنین مفهوم سواد اطالعاتی و 
یادگیری مادام العمر برای دانش آموزان خیلی درك شدنی نبود. گوپتا، المبا، کاماراگورو، 
و جوشی2 )2013( در پژوهشی نشان دادند 86 درصد از توییت ها، پخش تصاویر 
جعلی را بازنشر3 کردند که تعداد کمی از آنها توییت های اصلی بود. همچنین یافته ها 
حاکی از آن بود که فنون خودکار را می توان در شناسایی تصاویر واقعی از تصاویر 
اسیویگو4  ایزیانی، و  آنیاوکو،  نتایج پژوهش  برد.  به کار  توییتر  ارسال شده در  جعلی 
مکان یابی  مانند  اطالعاتی  سواد  سنتی  روش های  در  کتابداران  داد  نشان   )2015(
اما در  دارند؛  را  برای رفع پرسش های کاربران، مهارت های الزم  فیزیکی اطالعات 
بعضی از مهارت های فناوری اطالعات مانند ایجاد صفحات وب و استفاده از مدیران 
ابزارهای  از  استفاده  میزان  بولی ضعیف هستند. همچنین  فنون جستجوی  و  مرجع 
فناوری اطالعات و ارتباطات در کتابخانه ها پایین است. درنهایت، آنها نتیجه گرفتند 
پیاده سازی دوره های  برای  را  برنامه ریزی الزم  باید  نیجریه  دانشگاهی  کتابداران  که 
گنزکو  و  الکات  پژوهش  یافته های  باشند.  داشته  دانشگاه ها  در  کاربردی  آموزشی 
)2017( نیز نشان داد کم و بیش تمام امریکایی ها، دست کم یک یا چند خبر جعلی را 
در ماه منتهی به انتخابات دریافت کرده بودند و حدود بیش از نیمی از آنها اخباری 
را باور کرده بودند که دیده بودند. نتایج همچنین نشان داد مردم اخباری را که از 
نیهان، و رایفلر5  باور می کنند. گس،  بیشتر  آنها طرفداری می کند  کاندیدای منتخب 
اخبار  تارنماهای  از  بازدید   10 هر  از  کم و بیش  کردند  تأکید  پژوهشی  در   )2018(
جعلی 6 بازدید مربوط به 10 درصد از مردمی بودند که محافظانه کارترین پرهیزهای 
اطالعاتی را داشتند. آنها همچنین دریافتند فیس بوك عامل اصلی انتشار اخبار جعلی 

است و تارنماهای بررسی واقعیت، توسط کاربران تقریبًا استفاده نشده است.
از میزان سواد اطالعاتی جوامع پژوهشی مختلف در  متفاوتی  نتایج  درمجموع، 
پیشینه های ذکرشده به دست آمده است. سطح سواد اطالعاتی در میان جوامع مختلف 
حد  از  پایین تر  مقادیری  عمومی(،  کتابخانه های  اعضای  و  کتابداران،  )دانشجویان، 
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متوسط، متوسط، و در بعضی از پژوهش ها مطلوب بوده است. سطح سواد اطالعاتی 
کتابخانه های  اعضای  یعنی  گروه ها،  دیگر  از  بیش  دانشجویان  در  معمول،  به طور 
با  متغیرهای جمعیت شناختی  رابطه  بوده است. همچنین،  کتابداران  عمومی و حتی 
سطح سواد اطالعاتی آزمودنی ها نیز در بعضی از پیشینه ها تأیید و در مواقعی رد شده 
و نیز میان فنونی نظیر سواد اطالعاتی و سواد رسانه ای در مقابله با پدیده اخبار جعلی 
رابطه مثبتی وجود داشته است. نتایج پیشینه ها درمجموع، حاکی از فراگیربودن اخبار 
جعلی در میان افراد مختلف جامعه و ناتوانی این افراد در تشخیص اخبار جعلی در 
بیشتر مواقع بوده است. با توجه به هدف، پژوهش حاضر درصدد پاسخ به پرسش های 

زیر است:
− آیا بین سطح سواد اطالعاتی با توانایی تشخیص اخبار جعلی براساس مؤلفه های 	

ایفال در میان کاربران کتابخانه های عمومی شهر کرمانشاه رابطه معناداری وجود 
دارد؟

− آیا بین سطح سواد اطالعاتی و یکایک مؤلفه های توانایی تشخیص اخبار جعلی 	
در میان کاربران کتابخانه های عمومی شهر کرمانشاه رابطه معناداری وجود دارد؟

روش شناسی
این پژوهش، مطالعه ای توصیفی- همبستگی است که رابطه  میان متغیرها را تشریح 
و مشخص می کند چگونه رفتار یک عامل )توانایی تشخیص اخبار جعلی(، در نتیجه  
حاضر  پژوهش  جامعه  می کند.  پیدا  تفاوت  یا  تغییر  اطالعاتی(،  )سواد  دیگر  عامل 
تمامی اعضای کتابخانه های عمومی شهر کرمانشاه است که بنا به گزارش واحد آمار 
و منابع اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه 22787 نفر هستند. نمونه گیری 
به روش خوشه ای انجام شد. با توجه به پوشش جمعیتی متفاوت شهر کرمانشاه در 
مناطق مختلف به لحاظ قومی، فرهنگی، و سطح درآمد متفاوت احتمالی، کتابخانه های 
عمومی شهر به چهار منطقه تقسیم و از هر منطقه به تناسب تعداد اعضاي کتابخانه هاي 
آن منطقه )هر منطقه حدود 100 پرسشنامه(، اعضای نمونه انتخاب و پرسشنامه میان 
آنها توزیع شد. حجم نمونه نیز براساس جدول مورگان 377 نفر به دست آمد که در 
کل 400 پرسشنامه بین اعضای کتابخانه های عمومی شهر کرمانشاه توزیع و درنهایت، 

377 پرسشنامه جمع آوری شد. 
برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه پژوهشگر ساخته سنجش توانایی تشخیص 
منبع،  بررسی  مؤلفه های  به ترتیب شامل  که  استفاده شد  پرسش  با 35  اخبار جعلی 
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تاریخ و زمان  خواندن متن خبر، تشخیص نویسنده، بررسي منابع پشتیبان، بررسي 
خبر، بررسي طنز یا جدي بودن خبر، رجوع به باور و تعصبات شخصی، و پرسش 
پرسشنامه  از  اطالعاتی  سواد  سنجش  برای  همچنین  بود.  کتابداران  متخصصان/  از 
استاندارد قاسمی )1385( استفاده شد. شایان ذکر است با توجه به اینکه این پرسشنامه 
برمبناي استاندارد قابلیت هاي سواد اطالعاتي براي آموزش عالي طراحی شده بود و 
مناسب جامعه دانشجویان است، تغییراتی در آن اعمال شد تا مناسب جامعه اعضای 
کتابخانه پژوهش حاضر شود. این پرسشنامه 30 سؤالی، پنج مؤلفه و هر مؤلفه شش 
دسترسی مؤثر به  تشخیص نیاز اطالعاتی؛  شامل  به ترتیب  مؤلفه ها  داشت.  پرسش 
اطالعات ضروری؛ معیارهاي بررسی و ارزیابی منابع اطالعاتی؛ استفاده بهینه از منابع 

اطالعاتی؛ و رعایت مبانی قانونی، اخالقی، و اجتماعی استفاده از اطالعات است. 
چند تن از استادان و متخصصان علم اطالعات و دانش شناسی روایی پرسشنامه ها 
را تأیید کردند. از ضریب آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی پرسشنامه ها استفاده شد. 
برای سنجش پایایی، ابتدا پرسشنامه میان 40 نفر از اعضای کتابخانه های عمومی شهر 
کرمانشاه توزیع و سپس جمع آوری شد و سپس ضریب آلفای کرونباخ آن محاسبه 
شد. این ضریب برای برای پرسشنامه توانایی تشخیص اخبار جعلی، 0/846 و برای 

سواد اطالعاتی 0/884 محاسبه شد که نشان از پایایی مطلوب پرسشنامه ها بود.
برای بررسي اعتبار ابزار سنجش از طریق تحلیل عاملي تأییدي، در ابتدا »اعتبار 
سازه«1 مدل بررسی شد که برای سنجش آن از »اعتبار همگرایی«2 )با بارهای عاملی 
و میانگین واریانس استخراج شده( استفاده شد. مدل های اندازه گیری سازه های متغیر 
در  استاندارد و  تخمین  اطالعاتی در حالت  اخبار جعلی و سواد  توانایی تشخیص 
حالت ضرایب معناداری )آماره های t( به ترتیب در جدول های 1 و 2 نمایش داده شده 
است. بارهای عاملی مدل در حالت تخمین استاندارد میزان تأثیر هرکدام از متغیرها 
یا گویه ها را در توضیح و تبیین واریانس نمرات سازه یا عامل اصلی نشان می دهد. 
بار عاملی نشان دهنده میزان همبستگی هر متغیر مشاهده گر )سؤال  به عبارت دیگر، 
پرسشنامه( با متغیر مکنون )عامل ها( است. با توجه به نتایج ارائه شده در جدول های 

1 و 2، می توان بارهای عاملی هریک از پرسش های پژوهش را مشاهده کرد. 

1. Construct validity
2. Convergent validity
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جدول 1. نتایج تحلیل عاملی تأییدی سازه های متغیر توانایی تشخیص اخبار جعلی

بار عاملیگویه هاعامل
 عدد

معناداری
AVE1آلفای 

کرونباخ

بررسی منبع

0/7114/15سؤال 1

0/5140/719
0/5911/20سؤال 2
0/6512/79سؤال 3
0/437/85سؤال 4
0/5811/13سؤال 5

خواندن منت خرب

0/457/46سؤال 6

0/5890/569
0/6610/99سؤال 7
0/406/69سؤال 8
0/559/33سؤال 9

تشخیص نویسنده

0/7415/10سؤال 10

0/5610/740
0/7515/32سؤال 11
0/7114/21سؤال 12
0/407/25سؤال 13

بررسی منابع پشتیبان خرب

0/6512/43سؤال 14 

0/5670/651
0/6512/36سؤال 15
0/6813/09سؤال 16
0/323/87سؤال 17
0/539/87سؤال 18

بررسی تاریخ و زمان خرب

0/6311/28سؤال 19

0/5210/603
0/325/46سؤال 20
0/7213/00سؤال 21
0/478/17سؤال 22

بررسی طنز یا جدی بودن 
خرب

0/6812/59سؤال 23

0/5920/674
0/7914/70سؤال 24
0/589/68سؤال 25
0/376/59سؤال 26

رجوع به باور و تعصبات 
شخصی 

0/7213/71سؤال 27

0/5380/627
0/468/21سؤال 28
0/396/94سؤال 29
0/5710/54سؤال 30
0/376/52سؤال 31

پرسش از متخصصان/ 
کتابداران

0/5710/14سؤال 32

0/6020/661
0/6311/37سؤال 33
0/6010/72سؤال 34
0/498/48سؤال 35

RMSEA= 064/0 ; χ2/df = 557/2 ; NFI= 90/0 ; CFI= 89/0 ; GFI= 92/0 ; AGFI= 93/0 ; 

RMR= 011/0
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جدول 2. نتایج تحلیل عاملی تأییدی سازه های متغیر سواد اطالعاتی

بار عاملیگویه هاعامل
 عدد

معناداری
AVE

 آلفای
کرونباخ

اطالعاتی نیاز تشخیص

0/6513/03سؤال 1

0/6110/795

0/7315/16سؤال 2

0/6713/44سؤال 3

0/6312/38سؤال 4

0/6011/87سؤال 5

0/509/38سؤال 6

 اطالعات به مؤثر دسرتسی
رضوری

0/488/85سؤال 7

0/5990/692

0/7414/94سؤال 8

0/6613/05سؤال 9

0/437/92سؤال 10

0/386/83سؤال 11

0/437/84سؤال 12

 ارزیابی و بررسی معیارهای
اطالعاتی منابع

0/437/76سؤال 13

0/5270/724

0/6412/17 سؤال 14

0/6111/52سؤال 15

0/5510/12سؤال 16

0/529/60سؤال 17

0/6011/28سؤال 18

اطالعاتی منابع از بهینه استفاده

0/5510/04سؤال 19

0/5630/662

0/539/68سؤال 20

0/468/24سؤال 21

0/5610/34سؤال 22

0/5610/22سؤال 23

0/386/73سؤال 24

 و اخالقی، قانونی، مبانی رعایت
اطالعات از استفاده اجتامعی

0/6211/53سؤال 25

0/5100/708

0/7314/54سؤال 26

0/509/22سؤال 27

0/5710/71سؤال 28

0/284/98سؤال 29

0/519/52سؤال 30

RMSEA= 072/0 ; χ2/df = 996/2 ; NFI= 93/0 ; CFI= 94/0 ; GFI= 91/0 ; AGFI= 95/0 ; 

RMR= 015/0
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با توجه به جدول های 1 و 2، آماره t مربوط به بارهای عاملی همه گویه های پرسشنامه 
خارج از بازه 1/96 و 1/96- قرار گرفته اند و میانگین واریانس استخراج شده مربوط به 
تمامی سازه های پرسشنامه از 0/5 بزرگ تر شده است. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده، 
اعتبار همگرایی ابزار سنجش و درمجموع، اعتبار عامل ها پذیرفته شد. همچنین ضریب 
آلفای کرونباخ برای همه سازه ها از 0/6 بزرگ تر شده است. با توجه به اینکه شاخص های 
برازش نیز به طور تقریبی در محدوده مطلوب خود قرار دارند، درنتیجه مدل اندازه گیری 

پژوهش از برازش مقبولی برخوردار است و به طور کلی این مدل تأیید می شود.

یافته ها
میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در جدول 3 گزارش شده است.

)n = 377( جدول 3. میانگین و انحراف معیار متغیرهاي پژوهش

انحراف معیارمیانگینمؤلفه هامتغیرها

ی
ص اخبار جعل

شخی
ی ت

توانای

3/8530/563بررسی منبع

3/6970/653خواندن منت خرب

3/5010/629تشخیص نویسنده

3/6820/552بررسی منابع تأییدکننده )پشتیبان( خرب

3/4330/596بررسی تاریخ و زمان خرب

3/4380/626بررسی طنز یا جدی بودن خرب

3/6680/559شخصی تعصبات و باور به رجوع

2/9090/635متخصصان/ کتابداران از پرسش

ی
سواد اطالعات

3/4630/581اطالعاتی نیاز تشخیص

3/1180/534نیاز مورد اطالعات به مؤثر دسرتسی

3/3510/516اطالعاتی منابع ارزیابی و بررسی معیارهای

3/3060/510اطالعاتی منابع از بهینه استفاده

3/0170/558اطالعات از استفاده اجتامعی و اخالقی، قانونی، مبانی رعایت

مطابق جدول 3، میانگین پاسخ های تمامی متغیرها به جز پرسش از متخصصان/ 
کتابداران بیشتر از حد متوسط است و بیشترین میانگین به بررسی منبع و کمترین 
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توانایی  متغیر  میانگین  کلی،  به طور  دارد.  تعلق  کتابداران  متخصصان/  از  پرسش  به 
با  تشخیص اخبار جعلی در میان کاربران کتابخانه های عمومی شهر کرمانشاه برابر 
3/522 )حدود 58 درصد( و سواد اطالعاتی برابر با 3/251 )حدود 54 درصد( است.

− رابطه میان سطح سواد اطالعاتی و توانایی تشخیص اخبار جعلی	
برای پاسخ به پرسش اول پژوهش، از مدل یابي معادالت ساختاري با به کارگیري 
»روش حداکثر درست نمایي«1 در نرم افزار لیزرل استفاده شد که طي همه مراحل تحلیل، 
ماتریس کواریانس مبناي کار قرار گرفت. در این مدل، سواد اطالعاتی به عنوان متغیر 
مکنون برون زا و توانایی تشخیص اخبار جعلی، به عنوان متغیرهای مکنون درون زا درنظر 
گرفته شدند. به منظور برازش مدل پژوهش از شاخص های برازندگی مدل معادالت 

ساختاری استفاده شد که براساس آن، شاخص ها بدین گونه برآورد شده است: 

جدول 4. محدوده دامنه شاخص و خوبي برازش

برازش خوبمعادل فارسیشاخص برازندگي
 مقدار

محاسبه شده

χ2 / dfنسبت کای اسکوئر به درجه 
آزادی

0≤ χ2 / df≤5  

3/178

RMSEA2ریشه میانگین مربعات خطای 
برآورد

0≤ RMSEA ≤0/08
0/076

GFI3شاخص نیکویی برازش
0/90≤ GFI ≤1

0/92

AGFI4شاخص نیکویی برازش 
اصالح شده

0/90≤ AGFI ≤1
0/89

IFI5شاخص برازندگی فزاینده
/90≤ IFI ≤1

0/96

NFI6شاخص برازش هنجارشده
0/90≤ NFI ≤1

0/95

NNFI7شاخص برازش هنجارنشده
0/90≤ NNFI ≤1

0/95

CFIشاخص برازش مقایسه ای
0/90≤ CFI ≤1

0/96
1. Maximum Likelihood 

Estimation Method
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در مدل پژوهش مقدار کای  دو به درجه آزادی 3/178 و کوچک تر از 5 است. 
همچنین جذر میانگین مربعات خطای برآورد برابر با 0/076 و کوچک تر از 0/08 
است. با توجه به اینکه شاخص برازندگی افزایشی، شاخص برازندگی هنجاریافته، 
شاخص برازندگی هنجارنیافته، شاخص نیکویی برازش، و شاخص نیکویی برازش 
تعدیل شده در بیشتر مواقع از 0/9 بزرگ تر هستند )جدول 4(؛ بنابراین مدل، برازش 

مقبولی را نشان داده است و تأیید می شود. 
شکل های 1 و 2 روابط ساختاري بین متغیرهاي مدل پژوهش را نشان مي دهند. 
سطح  در   13/12 تی  مقدار  و   0/89 مسیر  ضریب  به  توجه  با  مدل،  این  براساس 
تشخیص 0/05، میان سواد اطالعاتی و توانایی تشخیص اخبار جعلی رابطه معناداری 

وجود دارد.

شکل 1. مدل تخمین استاندارد مبتنی بر ضرایب همبستگی دوتائی مدل مفهومی
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شکل 2. مدل اعداد معناداری مدل مفهومی

− رابطه میان سطح سواد اطالعاتی با یکایک مؤلفه های توانایی تشخیص اخبار 	
جعلی

استفاده شده  پیرسون  از ضریب همبستگی  پژوهش  به پرسش دوم  پاسخ  برای 
است )جدول 5(. شایان ذکر است پیش نیاز این آزمون فقط لزوم نرمال بودن توزیع 

داده های آزمون است که پیش تر تأیید شده است. 

جدول 5. ضریب همبستگی میان سواد اطالعاتی و مؤلفه های توانایی تشخیص اخبار جعلی

مؤلفه های توانایی تشخیص اخبار جعلی
سواد اطالعاتی

سطح معناداریرضیب همبستگی پیرسون

0/000**0/748بررسی منبع

0/000**0/605خواندن منت خرب

0/000**0/679تشخیص نویسنده

0/000**0/665بررسی منابع تأییدکننده )پشتیبان( خرب

0/000**0/605بررسی تاریخ و زمان خرب

0/000**0/548بررسی طنز یا جدی بودن خرب

0/000**0/675رجوع به باور و تعصبات شخصی 

0/000**0/602پرسش از متخصصان/ کتابداران
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جدول 5 نشان می دهد با توجه به اینکه سطح معناداری مربوط به تمامی ضرایب 
همبستگی از 0/05 کوچک تر شده است، می توان گفت که رابطه معناداری میان سواد 
اطالعاتی و یکایک مؤلفه های توانایی تشخیص اخبار جعلی )بررسی منبع، خواندن 
متن خبر، تشخیص نویسنده خبر، بررسی منابع پشتیبان، بررسی تاریخ و زمان خبر، 
از  پرسش  و  شخصی،  تعصبات  و  باور  به  رجوع  خبر،  جدی بودن  یا  طنز  بررسی 

متخصصان/ کتابداران( به طور جداگانه وجود دارد. 

نتیجه گیری
تجزیه وتحلیل داده های پژوهش نشان می دهد که اعضای کتابخانه های عمومی شهر 
کرمانشاه، در هفت شاخص از شاخص های هشت گانه توانایی تشخیص اخبار جعلی 
اندکی باالتر از متوسط قرار دارند و تنها در مؤلفه پرسش از متخصصان/ کتابداران 
پایین تر از حد متوسط هستند. باالترین میزان میانگین به بررسی منبع و پایین ترین به 
پرسش از متخصصان/ کتابداران اختصاص داشت. پایین بودن چشمگیر سطح مؤلفه 
پرسش از متخصصان اطالعات/ کتابداران در میان کاربران کتابخانه های عمومی شهر 
کرمانشاه از یک سو، ناشی از ناآشنایی آنان با تارنماها و وب سایت های بررسی واقعیت 
اخبار و از سوی دیگر، بی اعتمادی به کتابداران کتابخانه های عمومی و متخصصان 
اطالعات است. این یافته ها، هم سو با نتایج پژوهش، گس و همکاران )2018( است 
که استفاده نکردن افراد را از وب سایت های بررسی واقعیت در انتخابات ایاالت متحده 
امریکا نشان می داد. بی اعتمادی به کتابداران ابعاد مختلفی را دربر می گیرد. ممکن است 
این امر ناشی از بی اطالعی برخی کاربران از سواد اطالعاتی و درنتیجه تشخیص اخبار 
صحیح از سوی کتابداران باشد. به عبارتی، نمی دانند که بیشتر کتابداران با مهارت های 
بازیابی اطالعات و درنتیجه، تشخیص اخبار درست از غلط آشنا هستند. شاید خود 
کتابداران و متخصصان اطالعات نیز تا حدی در این بی اعتمادی نقش داشته باشند؛ 
چرا که گاهی با پاسخ  ندادن مناسب و صحیح و به موقع به نیازهای اطالعاتی کاربران 
و مراجعان کتابخانه به  دالیل مختلفی ازجمله ناآگاهی، احساس مسئولیت نداشتن، یا 

مسائل و مشکالت کاری، آنها را از مراجعات آتی دلسرد می کنند.
همچنین اعضای کتابخانه های عمومی شهر کرمانشاه در هر پنج شاخص سواد 
تشخیص  به  میانگین  میزان  باالترین  دارند.  قرار  متوسط  از  باالتر  اندکی  اطالعاتی 
نیاز اطالعاتی و پایین ترین به رعایت مبانی قانونی، اخالقی، و اجتماعی استفاده از 
قانون حق  به رعایت نکردن صحیح  توجه  با  نتایج  این  اختصاص داشت.  اطالعات 
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مؤلف در ایران دور از انتظار نبود. نتایج حاصل از این بخش از پژوهش، برخالف 
جوکار  و  عبداللهی  پژوهش  نتایج  با  هم راستا  و   )1392( علی زاده  مطالعات  نتایج 
)1393( درباره جامعه کتابداران کتابخانه های عمومی است. در تبیین هم سو نبودن با 
یافته های پژوهش علی زاده می توان به این مسئله اشاره کرد که طی چند سال گذشته، 
و  افزایش  الکترونیکی،  به  از چاپی  اطالعاتی  نیازهای  تغییر روزافزون مجاری رفع 
تنوع پایگاه های اطالعاتی و ارتقای کیفیت رابط های کاربری این پایگاه ها، فراگیرشدن 
شبکه های اجتماعی، و وجود آموزش های مختلف سواد اطالعاتی در فضای مجازی 
که برای همگان دسترس پذیر است و گاهی نیز ارائه آموزش هایی این چنینی از سوی 
کتابخانه های عمومی به اعضا می تواند از دالیل ارتقای سطح سواد اطالعاتی کاربران 

باشد. 
نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه مثبت میان دو متغیر سواد اطالعاتی و توانایی 
افزایش  باعث  اطالعاتی،  سواد  سطح  افزایش  یعنی  است؛  جعلی  اخبار  تشخیص 
پژوهش  نتایج  با  یافته ها  این  شد.  خواهد  افراد  در  جعلی  اخبار  تشخیص  توانایی 
اطالعاتی  سواد  نظیر  آموزش هایی  که  هم راستاست   )1396( همکاران  و  سلطانی فر 
هم سو  نیز  و  دانسته اند  مؤثر  جعلی  اخبار  با  مقابله  برای  را  بصری  و  رسانه ای  و 
که  است  دانشجویان  جامعه  درباره   )2015( همکاران  و  آنیاوکو  پژوهش  نتایج  با 
برگزاری دوره های آموزشی سواد اطالعاتی را برای آنان ضروری می دانند. با توجه 
به خصوص در  اخبار جعلی در جهان،  انجام شده در تشخیص  به تالش های جدی 
سال های اخیر، به آمادگی برای مواجهه با این اخبار باید بیش از پیش توجه شود و 
موضوع سواد اطالعاتی در مراکز آموزشی با جدیت بیشتری پیگیری شود تا ضمن 
حاصل شدن اهداف مدنظر، مهارت های الزم برای تشخیص اخبار جعلی نیز در کنار 

آن برای فراگیران حاصل شود.
میان  همبستگی  و  ارتباط  میزان  باالترین  می دهد  نشان  پژوهش  نتایج  همچنین 
مؤلفه های توانایی تشخیص اخبار جعلی با مؤلفه های سواد اطالعاتی به بررسی منبع 
ارزیابی منابع اطالعاتی )چاپی و  اینکه شناخت و  به  با توجه  )0/748( تعلق دارد. 
الکترونیکی( یکی از عوامل تأثیرگذار در دسترسی به اطالعات ضروری از مؤلفه های 
سواد  با  تنگاتنگی  و  نزدیک  ارتباط  منبع  بررسی  بنابراین،  است؛  اطالعاتی  سواد 
اطالعاتی دارد و به طور معمول، کاربرانی که سواد اطالعاتی باالتری دارند چه بسا در 
بررسی منابع اطالعاتی و ارزیابی و انتخاب منابع معتبر برای کسب اطالعات توانایی 

بیشتری دارند.
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برمبنای یافته های پژوهش پیشنهاد می شود:
− با تکیه بر روش های نوین آموزشی، نقش پررنگ تری در 	 کتابخانه های عمومی 

ارتقای سواد اطالعاتی و درنتیجه، توانایی تشخیص اخبار جعلی اعضای کتابخانه 
دارند و باید تالش خود را در این زمینه مضاعف کنند. 

− با توجه به یافته های پژوهش، میزان پاسخ کاربران کتابخانه های عمومی به مؤلفه 	
پرسش از متخصصان/ کتابداران پایین تر از حد متوسط بود که حاکی از آن است 
واقعیت،  بررسی  وب سایت های  با  کرمانشاه  شهر  عمومی  کتابخانه های  کاربران 
آشنایی کمی دارند و همچنین در مواجهه با اخبار گوناگون برای بررسی صحت 
آن اخبار و اطالعات، میزان مراجعه اندکی به کتابداران و متخصصان اطالعات 
دارند. درنتیجه، کتابداران باید برای رفع نیاز های اطالعاتی اعضای کتابخانه به طور 
دقیق و مناسب تالش کنند؛ با برخورد مناسب با مخاطبان، نیازهای اطالعاتی آنها 
را درك کنند؛ در رفع نیازهای اطالعاتی و جلب اعتماد کاربران کوشا باشند؛ و نیز 
منابع مرجع معتبر و وب سایت های بررسی واقعیت اخبار را به آنها معرفی کنند. 

− را 	 اطالعاتی  ارتباط سواد  و  وابستگی  که  پژوهش  از  برگرفته  نتایج  به  توجه  با 
با تک تک مؤلفه های توانایی تشخیص اخبار جعلی نشان می دهد، کتابخانه های 
عمومی براساس رسالت خود باید از جمع آوری و ارائه صرف منابع اطالعاتی 
فراتر رفته و آموزش های مادام   العمر نظیر سواد اطالعاتی، رسانه ای، و سایر اشکال 

و وجوه سوادهای نوین را برای کاربران خود فراهم کنند.
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