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Abstract 

Introduction: The ability to detect fake news is one of the most effective strategies to combat 

the spread of fake news. Library users are among those who can acquire these abilities 

by visiting public libraries. Hence the purpose of this study is to determine the views of 

librarians on the feasibility of providing effective services in increasing the ability of 

users to detect fake news, as well as the status of infrastructure and requirements for 

providing these services and the need to provide it in public libraries in Kermanshah. 
Methodology: The present research is of applied type and has been done by survey method. 

The statistical population of this study consists of librarians of public libraries in 

Kermanshah province (170 librarians) from which 118 were selected through Krejcie 

and Morgan table by the simple random sampling method. A researcher-made 

questionnaire was used to collect research data 

Findings: According to the obtained results, the average possibility of providing effective 

services in increasing the ability to detect fake news was (3.14) and the necessary 

infrastructure and requirements to provide services was (2.80) and the need to provide 

services for librarians in public libraries was (23/3). Also, the results of one-sample t-

test showed that the status of the possibility of providing services and the necessary 

infrastructure and requirements to provide services with the desired level were 

significantly different. 

Conclusion: Given the importance of the ability to detect fake news for users and the 

negative effects of the widespread dissemination of fake news, training and measures 

should be taken to improve users' ability to detect fake news, so that people are 

actively exposed to fake messages from these use skills. Al so, using the results of this 

research, the officials of the public library institution can make effective plans in order 

to create the necessary conditions and measures for training users to detect fake news. 

Keywords: Feasibility Study, Fake News, Ability to Detect Fake News, Public Libraries, 

Kermanshah. 
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 چکیده 
از جمله    کاربران کتابخانهاست.    مقابله با شیوع اخبار جعلی  یمؤثر برا  ی از راهبردها  یک ی  یاخبار جعل  صیتشخ   ییتوانامقدمه:  

پژوهش،  انجام این از هدف رونی. از اندینما کسبها را های عمومی این تواناییمراجعه به کتابخانهبا   توانندیهستند که م افرادی

کاربران و همچنین   جعلی   اخبار   تشخیص  توانایی  افزایش  در  مؤثر   خدمات   ارائه   سنجی تعیین دیدگاه کتابداران در مورد امکان

 .است کرمانشاه  عمومی استان هایکتابخانه آن در ارائه ضرورت  و خدماتاین  ارائه  برای الزم  ملزومات و  هاوضعیت زیرساخت

 کتابداران   را   پژوهش   این  آماری   جامعه.  است  گرفته   انجام   پیمایشی   روش به  و   است  کاربردی  نوع  از   حاضر  پژوهش   شناسی: روش

مورگان   کرجسی و  از طریق جدول (  نفر  118)  آنها  بین  از  که  دهندمی  تشکیل(  نفر  170)  کرمانشاه   استان  عمومی  هایکتابخانه

 است شده  استفاده ساخته محقق پرسشنامه از پژوهش هایداده  گردآوری برای. شدند  انتخاب ساده  تصادفی گیری نمونه  روشبه

تشخیص  در   مؤثر  خدمات  ارائه  امکان  میانگین  آمده   دستبه  نتایج  طبق   ها:یافته   توانایی  و 3/ 14)  جعلی  اخبار  افزایش   )  

 عمومی هایکتابخانه در کتابداران نظر از خدمات ارائه ضرورت و است( 80/2)خدمات  ارائه برای الزم ملزومات و هازیرساخت 

)  سطح   در  و   خدمات   ارائه  امکان  وضعیت  داد  نشان  ای نمونه  تک  t  آزمون  از  حاصل   نتایج  همچنین .  است  (3/ 23میانگین 

 . دارند معناداری اختالف  مطلوب  سطح با خدمات  ارائه برای الزم  ملزومات و  هایزیرساخت 

 و   آموزش  باید  جعلی،  اخبار  گسترده   انتشار  منفی   تأثیرات  و  کاربران  برای  جعلی  اخبار  تشخیص   توانایی  اهمیت  به  توجه  با  :نتیجه 

 معرض  در  گرفتن  قرار برای  فعاالنه  طوربه  افراد  گیرد، تا  صورت آنان  جعلی  اخبار  تشخیص  توانایی  ارتقای  جهت  در  الزم  اقدامات

توانند  های عمومی میهمچنین، با استفاده از نتایج این پژوهش، مسئوالن نهاد کتابخانه. کنند استفاده  مهارت  این از جعلی هایپیام

 دهند.  را انجام مؤثر های ریزیکاربران، برنامهجعلی  اخبار  تشخیص آموزش الزم   اقدامات در جهت ایجاد شرایط و

 . عمومی، کرمانشاه  هایجعلی، کتابخانه اخبار تشخیص جعلی، توانایی ، اخبارسنجیامکان: هاکلیدواژه 
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 مقدمه 

  از  اطالعات  به  ارتباطی، دسترسی  و  اطالعاتی  هایفناوری  و پیشرفت  رشد  سرعت  امروزه در نتیجه

شده است، به نحوی که در گذشته    ترراحت   و  سریعتر  گذشته  به  نسبت  اطالعاتی  هایرسانه   و   ابزارها   طریق

  توانند به های اجتماعی میها و شبکه بشر امروزه با کمترین کوشش از طریق رسانه   .رفتحتی تصورش نمی

  پیرامون   وقایع  از   وی  اطالع  و   آگاهی  میزان  نتیجه   در  و   یابد  دسترسی  جهان  کل  رویدادهای   و  اخبار  ترینتازه 

است؛ اما از طرف دیگر یکی از خطراتی که این امر موجب شده،   یافته  زایشاف بسیار  گذشته  به نسبت  خود

تأثیر قرار دهد  تواند نظام فکری افراد را تحت  افزایش انبوه اطالعات و گاه متناقض و جعلی است که می

دوران1395  صابری، ) می  نام   به  ارتباطاتی  دیدگاه   از  را  امروز  (.  »پساحقیقت«  دورانی  دوران    که شناسند. 

 در  نفوذ  و صاحب  پر سروصدا  هایگروه   اختیار  در  کاذب  قدرت  شود،می  رانده   حاشیه  به  آن   در  حقیقت

  و  نظرها  احساسات، و  کندمی  رشد پیدا  هاجامعه  در  دوقطبی  و متعصبانه  فضای   گیرد.می  قرار  مجازی  فضای

 در که مخربی محصول. یابندمی برتری های نخبگانیگزاره  و منطق استدالل، بر غیرمنطقی و شخصی عقاید

 آگاهی   است  قادر  که   رو  آن  از  جعلی  خبر.  شودمی  جعلی« شناخته  نام »خبر  با  آید،می   پدید  فضایی  چنین

و    آزادی   ساعی،  نقل از ؛ به Balmas, 2014است )  شده   تبدیل   جوامع  چالشی برای  به   دهد،   تغییر   را   مخاطبان

 (. 1398 دعوتی، البرزی

  همین   با  ایمقاله   از   برگرفته  که «  کنیم  کشف  را  جعلی  اخبار  چگونه »   عنوان   با   1نگاشتیاطالع   در  ایفال

در  اشاره   جعلی  اطالعات  و   اخبار  تشخیص  جهت  مؤلفه  هشت  به  باشدمی  2چکفکت  سایتوب   عنوان، 

 :از  که عبارتند کندمی

 3درباره   صفحه  باید  چیز  هر   از  قبل  خبرپراکنی  ناشناخته   سایتوب یک  به  ورود   از   پس :  منبع  بررسی (1

  آدرس آنها   و   اینترنتی  هایدامنه  باید  همچنین.  کرد  پیدا  اطمینان  آن  بودن  معتبر  از  و  کرد  را بررسی

 . بررسی کرد را

  تحت   از   قبل   تارنما  یک  در  برانگیزنده   و   محرك   سرتیتر  یا   عنوان  یک   مشاهده   زمان:  خبر  متن   خواندن  (2

 .کرد مشاهده  را متن کل  آن، از  فراتر باید گرفتن، قرار تأثیر

هر   آنکه  تعاملی قابلیت  و  مجازی فضای در  خصوصبه  او   اعتبار و   نویسنده  شناخت : نویسنده  بررسی (3

  را   اطالعاتی  یا   خبر   هر  اجتماعی  هایشبکه   و   ها وبالگ   و   اینترنتی  صفحات   در   تواند می   شخص

 
1. Infographic 
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 .است  بااهمیت  بسیار بارگذاری کند 

منبع    عنوانبه   را  رسمی  خبرگزاری  یا  ارجاع   یک  جعلی  اخبار  و   اطالعات  گاهی :  پشتیبان  منابع  بررسی (4

  وجه هیچ   به  که  گرددمی  مشاهده   شده،  معرفی  مأخذ  و  منبع   به  رجوع  محضبه   اما  کنند؛می  معرفی

 . نیست صحیح شده  ادعای مطرح

 که  ماجرایی  مثالا   دارد؛  کاربرد  بسیار   خبری   هایعکس   مورد  در   مؤلفه  این:  خبر  زمان  و  تاریخ  بررسی (5

 سازند. می  مرتبط جاری وقایع به  داده، رخ ها قبلمدت

 اجتماعی   سیاسی،  طنز   باشد؛   طنز  مختلف  انواع   از   خبر   یک  است  ممکن :  بودن  جدی   یا   طنز  بررسی (6

 واقعه. یک بزرگنمایی  یا و  خنداندن صرفاا جهت یا

پذیرفتنی   عمومی  باور   در  که  را   چیزی  معموالا  مردم:  خبر  قضاوت  و  شخصی  تعصبات   و  باور  به   رجوع (7

  و   تعصبات  نباید   خبر  با   مواجهه  هنگام.  نیست  باور   مورد  که  چیزی   تا  پذیرندمی  ترراحت   است

 . داد دخالت را احساسات شخصی

 واقعیت   بررسی  هایسایت  از  یکی  در  مبلغی  پرداخت  با  توانمی:  کتابداران  یا  متخصصین  از  پرسش (8

  کرد  بررسی  اعتبار  لحاظ  از  را  اجتماعی  هایشبکه   و  مختلف  تارنماهای  از  دریافتی  اخبار  و   عضو شد

 نقل از اسمعیلی، ؛ به Factcheck, 2017گرفت )  کمک  کتابدار  یا  اطالعات  یک متخصص  از  یا  و

 (. 1398 مرادی، و رحیمی

قوانین برای مقابله با    تصویب  بر  عالوه   اخبار جعلی،  از   ناشی  هایآسیب   کاهش  برای  راه   مؤثرترین

شود مگر از طریق آموزش و  است و این امر محق نمی   های تشخیص اخبار جعلیمهارت  این اخبار، کسب

 عمومی  هایکتابخانه   باشد   تأثیرگذار   زمینه   این   در   تواند می   که   ینهادها   از  یکی  . رسانی به شهرونداناطالع 

  پاسخگو   بشر  گوناگون  نیازهای  به  مختلف  یهازمان  در  تا  اندآمده   وجودبه  عمومی  هایکتابخانه چراکه    است

 . است شده  تعیین  اند،بوده   آنها خدمت در که جوامعی نیازهای به توجه با  آنها خدمات  و  اهداف و  باشند 

 1آمریکا   پژوهشی   و   دانشگاهی  هایکتابخانه   انجمن  تحقیق  بررسی  و  ریزیبرنامه   کمیته  گزارش  به   بنا

بوده است. لذا،    جعلی  اخبار  مبحث   ها،کتابخانه   حوزه   در  بررسی  مورد  مهم  موضوعات  از  یکی  2018سال    در

 کمک و  کاربران برای مناسب اطالعات آوریکه فراهم  خود رسالت به  بنا رسانیاطالع  مراکز و هاکتابخانه 

  فنون آموزش  یا و  پدیده  این با مبارزه   مستقیم هایباید آموزش  است، اطالعات این  به دستیابی جهت  آنها   به

نتیجه   و   داده   ارتقاء  کاربران   در  را   انتقادی   تفکر   قدرت  که   ای رسانه   نظیر  سوادهایی  و  بر  است   ممکن   در 

 
1. Framework for Information Literacy for Higher Education (Framework) 



 69 ...ییتوانا شیارائه خدمات مؤثر در افزا یسنجامکان                                            1400 و زمستان زییپا، 2، شماره  11سال 

 

 .(1398مرادی،    و  رحیمی  کنند )اسمعیلی،  آغاز  باشند،   داشته  تأثیر  نیز  آنها  توسط  جعلی  اخبار  توانایی تشخیص

  های مهارت   پیشبرد  جعلی و   اخبار  تشخیص  توانایی  کسب   جهت   در   آنها  دادن  سوق  و   آموزش شهروندان 

  و  تجربه  با  کتابداران از استفاده  آموزشی،  هایبرنامه  مثل مختلفی هایراه   از تواند می  که است امری کاربران

  های کتابخانه   که  آنجایی  از.  یابد  نمود  امکانات  و  منابع  به   توجه  جعلی و  اخبار  تشخیص  هایمهارت   به  آشنا

 کندمی  خدمت   شاناطالعاتی  نیاز  رفع  برای جامعه  اقشار  تمامی  به  خود  وظایف و اهداف به  توجه   با  عمومی

  های کتابخانه   هایبرنامه   از  یکی  عنوانبه   باید   رسانه  عصر  در  جعلی آنها  اخبار  تشخیص  توانایی  ارتقای  روین ا  از

 . باشدمی  عمومی  هایکتابخانه   نهاد  جانب  از  هایریزیبرنامه   نیازمند  مهم  این  به  دستیابی  و  گیرد  قرار  عمومی

  همچنین . نیست مشخص  کاربران، جعلی به  اخبار  تشخیص توانایی افزایش  در  تأثیرگذار  خدمات اما

  چه   تا  کرمانشاه   استان  عمومی  هایکتابخانه   در  خدمات  این   عامالن   و  گیرندگانتصمیم  که  نیست   مشخص

 پذیر امکانرا  آن   ارائه  و  جعلی ضروری  اخبار  تشخیص  توانایی  افزایش  برای   را  خدمات  از  دست  این  میزان

 عمومی  های کتابخانه   در   خدمات  این  ارائه   برای   ضروری   ملزومات  ها و یرساختز  حدی   چه   تا   و  دانندمی

 اخبار  توانایی تشخیص  افزایش  در  مؤثر  خدمات  سنجیامکان   مسأله   به  حاضر  پژوهش   رواین  از  .است  فراهم

  ارائه   ضروری  و ملزومات  هازیرساخت  موجود  وضعیت  بررسی  همچنین  و   خدمات  این  ارائه  ضرورت  جعلی،

از آنجا که این پژوهش امکان ارائه و ضرورت و    .پردازدمی  کرمانشاه   استان  عمومی  هایکتابخانه   در  خدمات

  کتابدارانهای عمومی استان کرمانشاه از دیدگاه  ارائه خدمات مؤثر در تشخیص اخبار جعلی را در کتابخانه 

که با مشکالت و    کتابداراندهد، دارای اهمیت است، زیرا بررسی دیدگاه  عامالن این خدمات نشان می   و

در مختلف  خدمات  ارائه  مواجه کتابخانه   مسائل  و  ها  دارد  کلیدی  نقش  خدمات  این  موفق  ارائه  در  اند، 

مناسبمی  وسیلهین بد راهکارهای  کتابخانه توان  در  خدمات  این  ارائه  برای  داد. تری  ارائه  عمومی  های 

کتابخانه  نهاد  مسئوالن  به  و  شده  موجود  قوت و ضعف  نقاط  شناسایی  پژوهش سبب  نتایج  های  همچنین، 

نقش میعمومی کمک   ایفای  در جهت  بتوانند  تا  اطالعاتی کتابخانه   کند  نیاز  رفع  همان  که  های عمومی 

همچنین تاکنون پژوهشی  (.1397 شریف، و جو،صنعت  تجعفری، ظاهر،عطائی)  کاربران است، گام بردارند

زمینهدر   پژوه  این  انجام چنین  بر ضرورت  گواهی  ذکر شده  موارد  تمامی  لذا  است،  نگرفته  شی صورت 

 منجر شود.  به ارائه خدمات در این زمینه  های عمومیتوجه مسئولین کتابخانه شاید  باشد و می

  با   مقابله  هایشیوه   مؤثرترین  از   یکی  که  کردند  بیان  پژوهشی  در(  1396)  فلسفی  و  سلیمی فر،سلطانی

  است   مخاطبان  به   اطالعاتی  و  دیداری  خبری،  ای،رسانه   سواد   جمله  از  سوادهایی  آموزش  توسعه  جعلی،  اخبار

 .کنند فراهم را جعلی اخبار با  مقابله و  شناسایی توان  الزم  هایمهارت فراگیری و  هاروش  با  آشنایی تا
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  کاربران  اطالعاتی  سواد  ( در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که بین 1397) زاده و حسن  زاده،اسماعیل

اجتماعی رابطه کمی   هایشبکه   در  منتشره   هایپیام   صحت  به  نسبت  آنها  دقت  میزان  و  اجتماعی  هایشبکه 

 وجود دارد. 

  مقابله   هایراه   از مهمترین  کنند که یکیپژوهشی بیان می   ( در1398دعوتی )  ساعی، آزادی و البرزی

جعلی، تطابق    خبر  نماییواقع   چون  است و عواملی  ایرسانه   سواد  امکانات  به  کاربران  تجهیز  جعلی را،  اخبار  با

خأل  عقاید  با  سازگاری  انبوه،  تصدیق  افراد،  باور  و   منطق  با  آن تعصبات   افزایش  اطالعاتی،   جامعه، 

وـمذهبیـسیاسی  در   جعلی  خبر  باورپذیری  و  دالیل مصرف  از جمله  ایرسانه   نهادهای  اعتبار  تنزل  قومی 

 . هستند جامعه

  تشخیص   توانایی   و   اطالعاتی   سواد   بین   که   داد   نشان (  1398)   مرادی   و   رحیمی   اسمعیلی،   پژوهش   نتایج 

 . دارد   وجود   رابطه   جعلی   اخبار   تشخیص   توانایی   های مؤلفه   تک تک   با   اطالعاتی   سواد   نیز   و   کلی   طور به   جعلی   اخبار 

با اخبار جعلی پرداخته    هایی برایحلبه بررسی راه (  2010)  1والش   در مطالعه کتابداران در مقابله 

 .کندحل پیشنهاد میراه  عنوان به  سوادی را چند  آموزش است و روش

الف(  :  دادند  ارائه  جعلی  خبر  با  مقابله   را برای   حلراه   خود چهار  مقاله   در  (2017)  همکاران  و  2الزر

سازگار   منابع  ارائه   باشند. ب(  جعلی  است  ممکن  خاص  از خبرهای  برخی  که  کاربران  به  بازخورد  این  ارائه

ربات   از  که  اطالعاتی  شناسایی  ج(  منتشرشده.  اخبار  صحت  بررسی  برای   ایدئولوژیک   و   هاطریق 

  چندگانه  منابع   شناسایی  و د(   شوند می  به کار گرفته   جعلی  خبر  سازندگان  سوی   از  شده   تنظیم   های الگوریتم

 .هاپلتفرم  توسط آنها با  مقابله و جعلی خبرهای  انتشار

  در   موج  با  دانشگاهی برای مقابله  هایکتابخانه   کندای مروری بیان می( در مقاله2017)  3آندرسون 

تشخیص  خود  کاربران  به   کمک  و  جعلی  اخبار  افزایش  حال در  تبلیغات،  و   خطا  حقیقت،  در   مورد  باید 

  ادعاهای   به   تحقیق  دسترسی  به تفاسیر؛  دادن  امتیاز  انتخاب؛   سیاست  واقعیت؛  اجتماعی  ساخت  سؤاالت اساسی

 بگیرند. معنی جایگزین تصمیم و  نادرست

  ظهور   و   اجتماعی  هایرسانه  ( در پژوهشی ضمن بررسی تأثیرات2018)  4استودارد   و   کروتکا  میسون،

اخبار  اخبار تاریخچه  به  چالش  جعلی  به جعلی،  که  همچنین ها  و  است  آورده  به    مباحث  وجود  مربوط 

 
1. Walsh 
2. Lazer 

3. Anderson 

4. Mason, Krutka & Stoddard 
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 .کنندای را برای مقابله با مشکالت رسانه مطرح میرسانه  سواد آموزش  دموکراسی، پرداختند. آنها

( به مسئله انفجار اخبار جعلی و ضرورت فراهم کردن اطالعات  2018)  1ویلزدر پژوهشی مروری رزـ

  ناشران  کتابداران، بین   همکاری  مثل عواملی  به   های دانشگاهی پرداخته است او درست و مطمئن در کتابخانه 

  سواد   و  انتقادی  گیری از تفکربهره   نهایت  در  اما  کرده،  اشاره   جستجو  نتایج  کردن  و محدود  دگان فروشن  و

 ضرورتی برای تشخیص اخبار جعلی عنوان کرده است. عنوانبه  را  اطالعاتی

مقاله 2019)  2سالیوان  در  مروری(  جعلی  به   اطالعات  علوم  و   کتابخانه   رویکرد   بر  ای    در   اخبار 

 را بیان کرده است.  آنها رفع برای  ممکن هایگام  پرداخته است و مشکالت و  متحده ایاالت

  انتخابات   غلط   اطالعات   و   جعلی   اخبار   مورد   در   کتابخانه   مشکالت   بررسی   به   ای مقاله   در (  2019)   سالیوان 

بر   2016  متحده در سال ایاالت   جمهوری   ریاست  مقاله  این  است.    متخصصان   سایر   و   کتابداران   اینکه   پرداخته 

 . کنند، تمرکز دارد   مقابله   اخبار جعلی   با   رو پیش   های راه   و   با مشکالت   چگونه   متحده ایاالت   در   اطالعات 

کشور  حوزه   در  هاپژوهش  مرور از  خارج  و  داخل  در  جعلی    پژوهشگران   دهد،می  نشان  اخبار 

حل مقابله با اخبار صورت مروری به راه اند و تحقیقات به داده   انجام   موضوع   این   پیرامون   را   متعددی   تحقیقات 

کتابخانه در  سالیوان  اندپرداخته   هاجعلی  )  (2019)  )مثل  والش  تاکنون2010و  اما  صورت به   ایمطالعه   ((، 

که    هایکتابخانه   رد  جعلی  اخبار   تشخیص  توانایی  در   مؤثر  خدمات  ارائه   سنجیامکان  زمینه  در  پژوهشی 

 نشد. باشد، یافت عمومی صورت گرفته

 عبارتند از: پژوهش هایسؤال  مقاله  این  هدف به   توجه با  بنابراین

  در افزایش توانایی  ای، پژوهشی و جنبی( مؤثرمشاوره  رسانی،اطالع  امکان ارائه خدمات )آموزشی، (1

 کرمانشاه در چه حد است؟ های عمومی استان جعلی در کتابخانه  اخبار تشخیص

زیرساخت (2 حد  چه  )تا  ضروری  ملزومات  و  امکانات  و  فضاها    و   کتابداری  با  مرتبط  تجهیزات، 

  تشخیص   تواناییبرای ارائه خدمات مؤثر در افزایش  انسانی و بودجه(    رسانی، فناوری، نیرویاطالع 

 فراهم است؟ کرمانشاه  استان عمومی هایجعلی کتابخانه  اخبار

کتابخانه  اخبار  تشخیص  توانایی  افزایش  در  مؤثر  خدمات  ائهار  ضرورت (3 در  کاربران    های جعلی 

 است؟  حد چه در کرمانشاه  استان عمومی

 

 
1. Rose-Wiles 

2. Sullivan 
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 روش پژوهش 

 شده   انجام   پیمایشی  روشبه   اطالعات   گردآوری   روش  نظر  از  و   کاربردی  هدف   از  حاضر  تحقیق 

 170  که  1399  سال  در  کرمانشاه   استان  عمومی  هایکتابخانه   کتابداران   شامل  پژوهش  آماری  جامعه.  است

  عنوان به   ساده   تصادفی  گیرینمونه   روش  طریق  از   نفر  118  مورگان  و  جدول کرجسی  اساس  بر   و  بودند   نفر

  نشد،   یافت  جعلی  اخبار  تشخیص  در توانایی  مؤثر  خدمات  برای  ایپرسشنامه  آنجائی که  شد. از  انتخاب  نمونه 

  متون  ابتدا   پرسشنامه،  تدوین  منظوربه   .شد   استفاده   هایافته   گردآوری  جهت  ساختهمحقق   پرسشنامهاز    رو،از این

بررسی شد و طبق پژوهش سادات سیدی  ارائه خدمات در کتابخانه   با  مرتبط  هایو پژوهش  های عمومی 

 رسانی،اطالع   )آموزشی،  مقوله  5به    عمومی  هایکتابخانه  خدمات  (1397)   ظاهر و همکاران( و عطائی1390)

به    و  هاجنبی( و زیرساخت  و  پژوهشی  ای،مشاوره  امکانات  و  مقوله )فضا  5ملزومات    با   مرتبط   تجهیزات، 

 هازیرساخت  و   خدماتی   از  لیستی  سپس.  شد  انسانی و بودجه( تقسیم  رسانی، فناوری، نیرویاطالع   و  کتابداری

  گردید   جعلی کاربران کتابخانه باشد، تهیه   اخبار  تشخیص   تواناییارتقای    در  مؤثر  توانستمی  که   ملزوماتی  و

 .  گردید گذاریارزش کم خیلی تا  زیاد خیلی از لیکرت ارزشی 5 مقیاس اساس بر سؤاالت  و

استنباطی )آزمون  توصیفی  آمار  از  هاداده   تحلیل  برای با 1ای نمونه   تک  تی   و   افزارنرم   از  استفاده   ( 

به   استفاده   24نسخه    2اساسپیاس و    از   تن  نظرات چند  از  هاپرسشنامه  محتوای  روایی  بررسی  منظورشد 

  آلفای   روش  از   هاپرسشنامه  پایایی  سنجش  برای.  شد  استفاده   شناسیدانش  و   اطالعات   علم  نظرانصاحب

 ،96/0  جعلی  اخبار  تشخیص  توانایی  در افزایش  مؤثر  خدمات  کرونباخ  آلفای  ضریب   .شد  استفاده   کرونباخ

 .است  پژوهش ابزار  باالی اعتماد قابلیت  نشانگر که  آمد دستبه  94/0ملزومات  و هازیرساخت متغیر

 

 های پژوهشیافته
 شناختی جمعیت . توزیع فراوانی متغیرهای1 جدول

 
1. t-test 

2. SPSS 

 درصد فراوانی  گروه متغیر

 جنسیت
 3/70 83 زن

 7/29 35 مرد 

 وضعیت تأهل 
 7/73 87 متأهل 

 3/26 31 مجرد
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 3/70  آماری،  نمونه  نفر  118  از  که  داد  نشان  پژوهش   هاینمونه   فردی  مشخصات  فراوانی  توزیع

 سطح   تعداد   بیشترین. بودند  مجرد  درصد  3/26  و  متأهل  درصد  7/73  مردان،  را  درصد  7/29  زنان،   را  درصد

  دارای   درصد  78  بین  این  از  و  باشدمی درصد  2/60  با  ارشد  کارشناسی  تحصیلی  مقطع  به  مربوط  نیز  تحصیلی

 . باشندمی کتابداری  با  مرتبط  تحصیالت

 قابل   در تشخیص اخبار جعلی  مؤثر  خدمات  کتابداران،  دیدگاه   از  سنجی خدماتامکان  سنجش  برای

.  شد  تقسیم   و جنبی  ای، پژوهشیرسانی، مشاوره به خدمات آموزشی، اطالع   عمومی  هایکتابخانه   توسط   ارائه

عمومی کرمانشاه از نظر قانونی منعی ندارد، نظر خود    های پاسخگویان با فرض اینکه این خدمات در کتابخانه 

 کرمانشاه مشخص نمودند.  عمومی هایارائه هر یک از خدمات در کتابخانه   را مبنی بر امکان

در    مؤثر   خدمات  ارائه  سنجیامکان   هایمؤلفه   به   مربوط  توصیفی  هایآماره   برخی  (2)  جدول  

 . دهدمی نشان  پاسخگویان دیدگاه  از عمومی هایکتابخانه  در تشخیص اخبار جعلی
 تشخیص اخبار جعلی خدمات ارائه  امکان توصیفی هایآماره . 2جدول 

 میانگین  سؤاالت  خدمات 
انحراف  

 معیار

 خدمات

 آموزشی

  متن   خواندن   منبع،  بررسی)  جعلی   اخبار  تشخیص   های مهارت  کارگاه  برگزاری .  1

  بررسی   خبر،  زمان   و  تاریخ   بررسی  پشتیبان،  منابع   بررسی   نویسنده،   تشخیص   خبر،

 (.متخصصین  از   پرسش  و   شخصی   تعصبات  و   باور   به   رجوع  خبر،   بودن  جدی   یا   طنز

 تبلیغات  اینترنتی،   های آدرس   بررسی   و   شناخت   اطالعات،   کسب   زمینه   در   آموزش .  2

 آموزش  های کالس   برگزاری  طریق   از  منابع  اعتبارسنجی   هاینشانه   دیگر  و  اینترنتی 

  شبکه   کتابخانه،  سایتوب  طریق  از  جعلی  اخبار  تشخیص  هایمهارت  آموزش.  3

 غیره و کتابخانه  اجتماعی

 جعلی  اخبار  تشخیص هایمهارت با آشنایی آموزشی هایدوره . 4

13/3 79/0 

 مدرك تحصیلی 
 78 92 کتابداری 

 22 26 غیرکتابداری 

 تحصیالت  میزان

 7/1 2 دیپلم

 7/1 2 کاردانی

 6/35 42 کارشناسی

 2/60 71 کارشناسی ارشد 

 8/0 1 دکتری
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خدمات 

 رسانی اطالع

  از   کاربران  رسانیآگاهی  موضوعات   با  سمینار  و  همایش  سخنرانی،  برگزاری.  5

 جعلی  اخبار تشخیص  توانایی  اهمیت و  جعلی اخبار گسترش

  ها،کتاب:  مثل)  جعلی  اخبار   تشخیص  هایمهارت  با  مرتبط   اطالعاتی  منابع  ارائه .  6

 ( غیره  و اجتماعی هاشبکه و  هاسایتوب نشریات، مجالت، ها،روزنامه

  اقتصادی،:  مثل)  جعلی   اخبار   مشکالت  به   مربوط  مسائل  درباره   رسانی اطالع.  7

 ( اجتماعی و سیاسی

 غیره و  اجتماعی ها شبکه طریق از

  با   مرتبط  هایکارگاه   و   سمینارها  ها،همایش  خصوص   در   رسانیاطالع.  8

 جعلی  اخبار  تشخیص هایمهارت

 جعلی  اخبار  تشخیص  های مهارت   با  مرتبط  مدرك   تحویل  خدمات   ارائه .  9

 جعلی   اخبار  تشخیص   های مهارت   با  مرتبط  اطالعات   گزینشی  اشاعه  خدمات   ارائه.  10

13/3 83/0 

خدمات 

 ایمشاوره 

مشاوره11 با    مرتبط  ای کتابخانه  منابع  و   خدمات  از   استفاده  برای  راهنمایی  و  . 

 جعلی  اخبار تشخیص

 جعلی  اخبار  تشخیص هایمهارت  با مرتبط مرجع منابع  معرفی و  . همایش12

مشاوران در مورد   و  متخصصان  با  پاسخ  و  پرسش  جلسات  و  ها. برگزاری نشست13

 جعلی  اخبار  تشخیص هایمهارت

 جعلی  اخبار  تشخیص زمینه افزایش توانایی در سنتی مرجع خدمات  . ارائه14

  زمینه   غیره( در  و   پیامک   تلفن،  چت،   )ایمیل،  الکترونیکی   مرجع  خدمات   . ارائه 15

 جعلی  اخبار تشخیص افزایش توانایی

14/3 90/0 

خدمات 

 پژوهشی

  جعلی  اخبار  تشخیص  آموزش جهت  الزم امکانات و تجهیزات مواد، شناسایی. 16

 کاربران

  جعلی  اخبار  تشخیص  هایمهارت  امر  در  مشاوران  و  متخصصان  شناسایی.  17

  بررسی   پشتیبان،  منابع  بررسی  نویسنده،  تشخیص   خبر،  متن   خواندن  منبع،  بررسی)

  شخصی   تعصبات   و  باور   به   رجوع  خبر،  بودن  جدی  یا  طنز  بررسی   خبر،  زمان  و   تاریخ

 (.متخصصین از پرسش و

 جعلی  اخبار تشخیص  با مرتبط اطالعاتی هاپایگاه  شناسایی. 18

16/3 95/0 

خدمات 

 جنبی 

 . جعلی اخبار به  مربوط منابع بررسی  و نقد  جلسات برگزاری. 19

  اخبار   تشخیص  ضرورت  توجیه   منظوربه  والدین  برای  هاینشست  برگزاری.  20

 .کودکان در جعلی

 . جعلی اخبار با مرتبط موضوع با کتابخوانی مسابقات برگزاری. 21

16/3 86/0 

 80/0 14/3  کل
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 خدمات  (،13/3)  آموزشی  خدمات  ارائه   امکان   میانگین( حاکی از آن است که  2های جدول )داده 

است و   ( 16/3( و خدمات جنبی )14/3)  پژوهشی ، خدمات (14/3) ایمشاوره  خدمات  (،13/3) رسانیاطالع 

جنبی بیشترین   بنابراین از دید پاسخگویان، خدمات   . دست آمده استبه   (16/3میانگین این خدمات )در کل 

 رسانی کمترین امکان ارائه را به خود اختصاص داده است. آموزشی و اطالع  امکان ارائه و خدمات

 ماتملزو  و  هازیرساخت  وضعیت  به  مربوط  توصیفی میانگین و انحراف معیار  های( آماره 3جدول )

عمومی استان کرمانشاه را نشان   هایکتابخانه  تشخیص اخبار جعلی در  بر  مؤثر  خدمات  ضروری برای ارائه 

 دهد.می
 تشخیص اخبار جعلی  خدمات ارائه  برای ملزومات و هازیرساخت توصیفی هایآماره . 3 جدول

  و هازیرساخت

 ملزومات 
 میانگین  سؤاالت 

انحراف  

 معیار

 فضا و تجهیزات 

  و   هانمایشگاه   ها،سخنرانی  ها،کارگاه   برگزاری  برای  کافی  فضای.  1

 آن  مانند

  ها،رایانه  ها، قفسه:  مثل)  کاربران  به  خدمات   ارائه   برای   الزم  تجهیزات.  2

 (. غیره  و  صندلی و میز

 (.مطالعه سالن) مطالعه  برای  کافی فضای . 3

  مودم،  ها،رایانه  مانند)  الکترونیکی  تجهیزات  برای  کافی  فضای.  4

 (. غیره  و اسکنر چاپگر،

00/3 87/0 

امکانات مرتبط با  

کتابداری و  

 رسانی اطالع

 جعلی  اخبار تشخیص درباره ( الکترونیکی و چاپی) اطالعاتی منابع. 5

 سفارش  و  امانت تمدید،  رزرو، جستجو، سیستم. 6

 اطالعاتی  های پایگاه  به  دسترسی. 7

 آن  منابع و  کتابخانه از  استفاده  برای  راهنماهایی و  بروشورها. 8

96/2 87/0 

 فناوری 

 کاربران  و  کتابداران برای  کافی اندازه به و باال کیفیت با  رایانه. 9

 ای رایانه الزم افزارهایسخت و افزارها نرم. 10

 کاربران استفاده  برای  باال  سرعت با اینترنت  به دسترسی. 11

 کتابخانه  الکترونیکی پست و  اجتماعیشبکه سایت،وب وجود. 12

90/2 00/1 

 نیروی انسانی 

 جعلی  اخبار تشخیص  های مهارت با دیده آموزش کتابداران. 13

 خدمات ارائه جهت کتابداران کافی  تعداد. 14

  یا  خاص  روز  یک  جعلی  اخبار  تشخیص  با  آشنا  مشاوران  حضور.  15

 کتابخانه  در خاصی ساعت

96/2 01/1 

 15/1 09/2  بر مؤثر خدمات ارائه جهت نیاز  موری تجهیزات برای کافی بودجه. 16 بودجه 
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 جعلی  اخبار تشخیص

 جعلی  اخبار تشخیص بر مؤثر خدمات ارائه برای کافی بودجه. 17

 81/0 80/2  کل

تجهیزات    شود، می   مالحظه   ( 3)   جدول   در   که   طور همان  و  فضا  امکانات  امکانات3/ 00) میانگین   ،) 

طور  ( است و به 2/ 09( و بودجه ) 96/2(، نیروی انسانی ) 2/ 90(، فناوری ) 2/ 96رسانی ) اطالع   و   کتابداری   با   مرتبط 

  لذا، از دید کتابداران در میان   آمده است.   دست به (  2/ 80الزم برای ارائه خدمات )   های کلی میانگین زیرساخت 

های عمومی،  در کتابخانه   جعلی   اخبار   تشخیص   بر   مؤثر   خدمات   ارائه   ضروری برای   ملزومات   و   ها زیرساخت 

 مربوط بوده است.  و کمترین به زیرساخت بودجه   تجهیزات   و   فضا   با   مرتبط   امکانات بیشترین آمادگی به  
 

 خدمات مؤثر بر تشخیص اخبار جعلی  ضرورت ارائه  توصیفی هایآماره . 4 جدول

 انحراف معیار  میانگین  سؤال  متغیر

 ضرورت ارائه 
  جعلی در   اخبار  تشخیص   بر  مؤثر  خدمات  ارائه   ضرورت  شما  نظر  به

 است؟  میزان چه  به  عمومی های کتابخانه
23/3 33/1 

( جدول  ضرورت 4طبق  میانگین  در  بر   مؤثر   خدمات   ارائه   (،  جعلی  اخبار    های کتابخانه   تشخیص 

کتابداران    از  عمومی آن    23/3دیدگاه  معیار  انحراف  از  است.  33/1و    پژوهش  این   در  که   آنجایی  اما 

 خدمات   ارائه  امکان  نمود که  مشخص  تواننمی  نمونه  میانگین  مشاهده   با   تنها  است،  شده   انجام  گیرینمونه 

 بهتر   و استدالل   برای مقایسه   رواز این .  است  حد   چه   تا   عمومی  های کتابخانه   در   در تشخیص اخبار جعلی  مؤثر

  امکان ارائه   متغیر  نرمال  توزیع  به   توجه  با.  شد  استفاده   آماری  آزمون  از  پژوهش   جامعه  به  آن  تعمیم  و  نتایج

  برای   اینمونه   تی تک  پارامتری  آزمون  از  عمومی،  هایکتابخانه  در  در تشخیص اخبار جعلی  مؤثر  خدمات

 سطح   با  عمومی  هایکتابخانه   در  در افزایش تشخیص اخبار جعلی  مؤثر  خدمات  ارائه   تفاوت امکان  تعیین

  جامعه   میانگین  با را  نمونه  میانگین   بخواهیم که  رودمی  کار  به برای مواردی  آزمون این.  شد  استفاده   مطلوب

 سطح  مثالا  خاصی  عدد  با  را  نمونه  بخواهیم  که  مواردی  یا برای  کنیم،  مقایسه  تفاوت  یا  بودن  یکسان  نظر  از

ای  (. به همین دلیل از آزمون پارامتری تی تک نمونه 170، ص  1384،  1کنیم )واگان  مقایسه  نمرات  مطلوب

 استفاده شد. 4برای مقایسه با سطح مطلوب 

 

 

 
1. Vaughan 
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  با جعلی  اخبار تشخیص خدمات ارائه  امکان میانگین مقایسه  برای اینمونه  تی تک  آزمون نتایج. 5 جدول

 4 مطلوب سطح

 نتیجه اختالف میانگین سطح معناداری  tآماره  خدمات 

 معنادار - 86/0 00/0 - 93/11 آموزشی خدمات

 معنادار - 86/1 00/0 - 19/11 رسانی خدمات اطالع

 معنادار - 85/0 00/0 - 25/10 ای خدمات مشاوره 

 معنادار - 83/0 00/0 - 51/9 خدمات پژوهشی

 معنادار - 83/0 00/0 - 45/10 خدمات جنبی 

 معنادار - 85/0 00/0 - 51/11 کل

در تشخیص اخبار    کلیه خدمات مؤثر  معناداری  سطح( حاکی از آن است که  5های جدول )داده 

 کمتر   کرمانشاه   استان  عمومی  هایکتابخانه   در  ای، پژوهشی، جنبی(رسانی، مشاوره جعلی )آموزشی، اطالع 

  توجه   با  که ، است داشته  وجود  معناداری تفاوت  4 مطلوب سطح با  هاآن  میانگین  بین   بنابراین و  بوده  05/0 از

  امکان   کتابداران   نظر  از  که  گفت  توانمی  درصد  95  اطمینان  با  متوسط،  سطح  با  منفی  میانگین  اختالف  به

 .است  بوده  4 مطلوب حد از کمتر خدمات این  ارائه

 ملزومات  و   هازیرساخت  آمادگی  میانگین  مقایسه   برای  اینمونه   تک  تی  آزمون   نتایج   ( 6جدول )

 . دهدنشان می 4مطلوب  سطح با جعلی  اخبار تشخیص خدمات ارائه  برای
 

برای ارائه   ملزومات و هازیرساخت آمادگی میانگین مقایسه  برای اینمونه  تی تک  آزمون نتایج. 6 جدول

 4 مطلوب سطح با جعلی اخبار خدمات تشخیص

 نتیجه اختالف میانگین سطح معناداری  tآماره  ملزومات و هازیرساخت

 معنادار - 99/0 00/0 - 27/12 تجهیزات فضا و  

 معنادار - 03/1 00/0 - 62/12 رسانی امکانات مرتبط با کتابداری و اطالع

 معنادار - 09/1 00/0 - 88/11 فناوری 

 معنادار - 41/1 00/0 - 19/15 نیروی انسانی 

 معنادار - 90/1 00/0 - 94/17 بودجه 

 معنادار - 19/1 00/0 - 7415 کل

ها و ملزومات الزم زیرساخت  کلیه  معناداری  سطح  شود،می  مالحظه  ( 6)  جدول  در  که  طورهمان

 بنابراین  و  بوده   05/0  از  کمتر  کرمانشاه   استان  عمومی  هایکتابخانه   در  جعلی  اخبار  تشخیص  خدماتبرای  

 منفی  میانگین  اختالف  به  توجه   با   که  است،  داشته  وجود  معناداری  تفاوت   4  مطلوب  سطح  با  هاآن   میانگین  بین
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  از   کمتر   خدمات   این   ارائه   امکان   کتابداران  نظر  از  که   گفت   توانمی  درصد   95  اطمینان   با  متوسط،   سطح  با

 . است بوده  4مطلوب  حد
 

 با  جعلی  اخبار خدمات تشخیص ضرورت ارائه  میانگین مقایسه  برای اینمونه  تی تک  آزمون نتایج. 7 جدول

 4 مطلوب سطح

 نتیجه اختالف میانگین معناداری سطح  tآماره  متغیر

 معنادار - 77/0 00/0 - 30/6 ضرورت ارائه 

داده  )طبق  جدول  سطح7های  ارائه  معناداری  (،    در   جعلی  اخبار  تشخیص   خدمات  ضرورت 

 تفاوت   4  مطلوب  سطح  با  هاآن   میانگین  بین  بنابراین  و  بوده   05/0  از  کمتر  کرمانشاه   استان  عمومی  هایکتابخانه 

  امکان  کتابداران  نظر  از  متوسط،  سطح  با  منفی  میانگین   اختالف   به   توجه   با   که  است،   داشته   وجود   معناداری

 .است  بوده  4 مطلوب حد از کمتر خدمات این  ارائه

 

 نتیجه

  و  مسائل  ها،محدودیت   ها،چالش   امروزی،  زندگی  در  رسانه  هایمزیت  و  کارکردها  وجود  با

  است   ضروری   لذا .  باشندمی   برجسته  و   تأمل  قابل  کنندمی   پیدا  ظهور   رسانه  حضور  با   همراه   که  مشکالتی

 قرار   توجه  مورد  زندگی  بر  آن  منفی  اثرات  کاهش   و  پایدار   توسعه  در  رسانه   از  صحیح   مندیبهره   منظوربه 

 توصیف  شرایط   با   مواجه  در  رویکرد  مؤثرین  و  کارآمدترین  عنوانبه   مخاطبان  آموزش  راستا  این   در.  گیرند

 در بسیاری نهادهای  و  هاسازمان  و  شده   قلمداد  همگانی  وظیفه  باید  که  رویکردی.  گیردمی  قرار  تأکید  مورد

سوزنیار،   و  باشد )جعفرزاده   مناسب  اجرایی  اصول  رعایت  با  همراه   آن  اجرای  و  باشند  داشته  مشارکت  آن

 اطالعاتی  نیازهای  به  مختلف  هایزمان  در  تا  اندآمده   وجودبه  عمومی  هایکتابخانه   از طرف دیگر  .(1395

  که  ایمالحظه   قابل  تأثیرات  و  جامعه  در  هارسانه   روزافزون  اهمیت  به  توجه  با  لذا،   .باشند  پاسخگو  کاربران

 بیشتر   های عمومیخدماتی و آموزشی کتابخانه   هایبحث   در  تشخیص اخبار جعلی  موضوع  خالی  جای   دارند،

  دارند،  مبرم نیاز آن  به معاصر جهان پرقدرت هایرسانه  مخاطبین  آنچه رسدمی نظر  به زیرا شود،می احساس

نامعتبر  اخبار  توانایی تشخیص  از    در   کتابداران   جعلی  اخبار  تشخیص   توانایی  ارتقای   رواین   از .  است  معتبر 

  برای  را  امکان  تا از طریق آن این  ردگی   قرار  عمومی  هایکتابخانه   هایبرنامه  از  یکی  عنوانبه   باید  رسانه  عصر

 منتشرکننده   سوء  نیات   تسلیم   ایرسانه  های پیام   القای   آورسرسام  هجوم  برابر   در   که  شود می  فراهم  مخاطبان

در تشخیص   مؤثر  خدمات  ارائه  سنجیامکان  بررسی  پژوهش،   این   انجام   از  هدف   بنابراین،  . نشوند  کذب  اخبار

 .بود کرمانشاه  استان عمومی هایکتابخانه  در کاربران اخبار جعلی
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  از   جعلی  اخبار  تشخیص  هایمهارت  خدمات آموزشی از قبیل آموزش  وسیله به   عمومی  هایکتابخانه 

  هایمهارت  با  آشنایی  آموزشی  هایکارگاه و دوره   کتابخانه و یا برگزاری  اجتماعی  و شبکه  سایتوب   طریق

همچنین    اخبار  تشخیص و  اطالع جعلی  برگزاریخدمات  مانند    با  سمینار  و  همایش  سخنرانی،  رسانی 

و   تشخیص  توانایی  اهمیت   و  جعلی  اخبار  گسترش  از  کاربران  رسانیآگاهی   موضوعات برگزاری  آن    یا 

جعلی که   اخبار  تشخیص  هایمهارت  مورد   در  مشاوران   و  متخصصان  با   پاسخ  و   پرسش  جلسات   و  هانشست 

تواند در ارتقای توانایی تشخیص اخبار جعلی کاربران  شود، می ای کتابخانه محسوب میمشاوره جزء خدمات  

 بردارند.   کتابخانه گام

  مواد،  تواند از طریق شناساییها از طریق خدمات پژوهشی که میعالوه بر موارد ذکر شده کتابخانه

  در  مشاوران   و  متخصصان  شناسایی  کاربران و  جعلی  اخبار  تشخیص  آموزش  جهت   الزم   امکانات  و  تجهیزات

 مسابقات   جعلی صورت گیرد و یا سایر خدمات جنبی دیگر مانند برگزاری  اخبار  تشخیص  هایمهارت  امر

 وتحلیلواقع شوند. در صورتی که تجزیه   مؤثر  جعلی در آموزش کاربران  اخبار  با  مرتبط   موضوع  با  کتابخوانی

 کرمانشاه   استان  عمومی  هایکتابخانه   کنونی   امکانات  کتابداران  دیدگاه   از  که   دهدمی  نشان   پژوهش  هایداده 

 متوسطی  حد   در   پژوهشی و جنبی  ای،مشاوره   خدمات  رسانی،اطالع   خدمات  آموزشی،  خدمات   ارائه  برای

 .دارد  فاصله  مطلوب حد  با  ولی دارد قرار

  های کتابخانه   در   موجود   ملزومات  و   هازیرساخت  به   مربوط   اطالعات  از   آمده   عملبه   بررسی  طبق 

  )مثل منابع   رسانیاطالع   و  کتابداری  با  مرتبط  امکانات  و  تجهیزات   و  فضا  لحاظ  از  کرمانشاه   استان  عمومی

  و   انسانی  نیروی  فناوری،  نظر  از  امکانات  میزان  اما.  است  متوسطی  حد  در   الکترونیکی(  و   چاپی  اطالعاتی

 امکانات )  فنی   تجهیزات   لحاظ   از  بررسی  مورد   هایکتابخانه   در   واقع  در .  باشدمی  متوسط   سطح  از   کمتر  بودجه 

 مطلوبی   و   مناسب  وضعیت   از   بودجه   و (  غیره   و   اجتماعی  های شبکه   اینترنت،  افزار،نرم   افزار،سخت   رایانه، 

اخبار در تشخیص  مؤثر خدمات ارائه برای کافی بودجه   و مالی امکانات  کتابداران،  نظر  از. نیستند برخوردار

در  مؤثر خدمات ارائه برای ایمشیخط نبود آن، احتمالی دالیل از یکی شاید. دارد را میزان کمترین جعلی

  مشابه   پژوهشی  شد،  گفته   ترپیش   که طورهمان   و   باشد   کشور  عمومی  هایکتابخانه   در  تشخیص اخبار جعلی

  تحقیق   این  از  حاصل  نتایج   اساس  بر.  کرد  مقایسه  آن  با  را   هایافته   این  بتوان  تا  نشد  یافت  حاضر  پژوهش   با

 ملزومات   کردن  فراهم   برداشت   توانمی  افراد  جعلی  اخبار   تشخیص   آموزش  و   تجهیز   زمینه   در   که  قدمی   اولین 

 است. آموزش  این  زمینه  در الزم  هایزیرساخت و

در تشخیص   مؤثر خدمات  ارائه  ضرورت  کتابداران دیدگاه   از که  است  آن  از حاکی نتایج   همچنین،
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جعلی  آموزش  موضوع   اهمیت   مورد  در   آنان  آگاهی   از   نشان   که   است   بوده   متوسط   حد   از   بیشتر   اخبار 

  ؛ (2017)  آندرسون  ؛(2010)  والش  پژوهش   با  پژوهش  این  از  حاصل  نتایج .  است  جعلی  اخبار   تشخیص

 ها کتابخانه  در  جعلی  اخبار  تشخیص  به  مربوط  خدمات  ارائه  به  که  ،(2019)  سالیوان  و(  2018)ویلز  رزـ

 . است همسو  و راستاهم  اند، پرداخته

تشخیص  حمایت  با  توانند می  عمومی  هایکتابخانه  توانایی  در  اخبار   از  افراد    جلب   جهت  جعلی 

  هایروش  طریق  از  جعلی  اخبار  تشخیص  توانایی  مختلف  ابعاد  که  کنند  فراهم  را  شرایطی  مردمی،  آموزش

  هستند   موفق   جوامعی  افراد،   به   رسانیآگاهی  زمینه   در   امروزه   که   چرا.  شهروندان فراهم گردد  برای   مختلف

 به گسترش این اخبار،   توجه   با  و   دهند می  ارائه   جامعه  افراد  مسائل  و   نیاز   طبق   را  هایشان کتابخانه   خدمات  که

  و   باشند  داشته  جدی  توجه  مسئله  این  به  عمومی  هایکتابخانه   نهاد  در  گیرانتصمیم   و  مسئولین  است  نیاز

 . آورند وجودبه  عمومی هایکتابخانه  در خدمات این ارائه  جهت  الزم  هایریزیبرنامه

  های کتابخانه   نهاد   مسئوالن   و   مدیران   آگاهی  به   منجر  پژوهش  این  نتایج   رودمی  انتظار  پایان،  در

 در  راهکارهایی دنبالبه  تا گردد کاربران جعلی اخبار تشخیص  ارتقای  جهت در اثرگذار خدمات از عمومی

  نقش  بتوانند  تا  باشند  کرمانشاه   استان  عمومی  هایکتابخانه   در  خدمات  این   ارائه  امکان  کردن  فراهم  جهت

  . نمایند  کمک  کشور   در  ناشی از اخبار جعلی  های آسیب   کاهش   به   و   نموده   ایفا   جامعه   در  را   خود  اجتماعی

اخبار جعلی  مؤثر  خدمات  ارائه  به   توجه  برای  باشد  آغازی  پژوهش   این  است  امید تشخیص   در  افراد  در 

 .کشور عمومی هایکتابخانه 

 

 پیشنهادها 

  حاضر   حال  شرایط  در  مراجعان  در تشخیص اخبار جعلی  مؤثر  خدمات  ارائه  امکان  اینکه   به   توجه  با (1

زیرساخت  به  نیاز  بوده،  مطلوب  حد  از  کمتر   ارائه   برای  عمومی  هایکتابخانه   امکانات  و  هابهبود 

 . دارد وجود خدمات

  ارائه خدمات   برای   آنان  آموزش  و  کتابداران  تشخیص اخبار جعلی برای  خدمت  ضمن   هادوره   تشکیل (2

 عمومی. هایکتابخانه  مراجعان در تشخیص اخبار جعلی مؤثر

در تشخیص    مؤثر  دماتخ  ارائه  عمومی برای  هایکتابخانه   مطالعاتی در  و   تحقیقاتی  هایانجام فعالیت  (3

 مراجعان.  اخبار جعلی

 در تشخیص اخبار جعلی  مؤثر  خدمات   ارائه   برای   عمومی  هایکتابخانه   به   کافی  بودجه  تخصیص   (4
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