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چکیده
این مطالعه تحلیلی که قسمت اول از یک پژوهش دو بخشی است نگرشها و الگوییهایی که کاربران از
طریق استفاده از فیسبوک به آن عادت کردهاند را به تصویر میکشد و آنها را به رفتارها و اعمال یک
شخص باسواد اطالعاتی نسبت میدهد و در نهایت کاربرد آنها را برای آموزش سواد اطالعاتی در یک
جامعه دانشگاهی گوشزد میکند .این مقاله همچنینزمینهای خواهد شد برای بخش دوم این پژوهش
که قرار است در شمارههای بعدی این مجله چاپ شود.برای مطالعه پیش رو ،استانداردهای شایستگی
سواد اطالعاتی برای آموزش عالی که از طرف انجمن کتابخانههایدانشکدهای و پژوهشی (ای.سی.آر.ال)
معرفی شدهاند با رفتارهای رایج در فیسبوک تطبیق داده شده و هر استاندارد در سطح بیانگر اجرایی و
برونداد برای مشابهتهای احتمالی بین ابزارهای فیسبوک و رفتارها بررسی شده است .این رفتارها سپس
با فرایند اجرای پژوهش در یک جامعه دانشگاهی مرتبط شدهاند.سه عملکرد خوراکها ،اشتراکگذاری
و نظردهی در فیسبوک روشهای اصلی شناخته شدند که توسط آنها اعمال و رفتارهای مورد انتظار از
باسوادان اطالعاتی رشد پیدا میکند و در این شبکه اجتماعی نمود دارد .در بخش نتایج مشخص شد
سواد اطالعاتی در عصر رسانههای اجتماعی یک «فراسواد» را طلب میکند که تعریفش دارا بودن آگاهی
انتقادی درباره چرایی فعالیتهایی است که با اطالعات انجام میدهیم .این مقاله به دلیل اینکه برای
اولین بار تحلیل جامعی از ویژگیهای فیسبوک در راستای استانداردهای ای.سی.آر.ال انجام داده است
برای مدرسان و پژوهشگران در حوزه سواد اطالعاتی مفید و ارزشمند خواهد بود.
واژههای کلیدی :سواد اطالعاتی ،رسانههای اجتماعی ،شبکههای اجتماعی ،وب  ،2.0آموزش
مقدمه
امروزه دانشجویان به گونهای متفاوت از دانشجویان یک دهه پیش با اطالعات تعامل دارند .در سال 2000
ای.سی.آر.ال 3بر اساس تعریف عملیاتی از شخص باسواد اطالعاتی که در سال  1989ارائه شد شرحی
جامعتر از این مفهوم را ارائه کرد« .برای تبدیل شدن به یک باسواد اطالعاتی یک شخص باید قادر باشد
تا تشخیص دهد چه زمانی چه اطالعاتی مورد نیاز است وبهعالوه توانایی جایابی ،ارزیابی و استفاده مؤثر از
اطالعات مورد نیاز را داشته باشد» (کمیته سرپرستی بخش سواد اطالعاتی در انجمن کتابداری آمریکا.)4
1. Witek,D& Grettano, T. (2012). Information literacy on Facebook: an analysis. Reference Services Review,
257-242 ,)2( 40.
 .2کارشناس ارشد علم اطالعات و دانششناسی
)3. Association of College & Research Libraries(ACRL
4. ALA Presidential Committee on Information Literacy
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مجموعه استانداردهای شایستگیهای سواد اطالعاتی برای آموزش عالی که از طرف ای.سی.آر.ال در
سال  2000میالدی تدوین شده و از آن تاریخ به بعد استانداردهای ای.سی.آر.ال نامیده میشود ،سواد
اطالعاتی را اینگونه شرح میدهند« :سواد اطالعاتی زیربنای یادگیری مادامالعمر را تشکیل میدهد .این
مورد برای تمام رشتههای تحصیلی ،تمام محیطهای یادگیری و تمام سطوح آموزش مشترک است و به
یادگیرندگان کمک میکند تا بر محتوای آموزشی مسلط شوند و تحقیقاتشان را گسترش دهند .بنابراین
آنها بیشتر خودکفا میشوند و کنترل بیشتری بر جریان یادگیری خودشان پیدا میکنند» (ای.سی.آر.ال،
 .)2000از همین رو سواد اطالعاتی در انحصار یک زمان خاص قرار نگرفته و چگونگی رسیدن به نیازها
و یادگیرندگان بر اساس محیط اطالعاتی پیرامونی آنها تغییر میکند.
دانشجویان با فیسبوک زندگی میکنند (اسمیت و کاروسو .)2010 ،این شبکه اجتماعی محبوب در سال
 2004پایهگذاری شد و اکنون در حال رسیدن به مرز یک میلیارد کاربر در سراسر دنیا است (لیونز،
 .)2012فیسبوک و سایر رسانههای اجتماعی تأثیرات چشمگیری بر چگونگی رفتارها و اعمال باسوادان
اطالعاتی دارند .برای مدرسان و آموزشدهندگان نیز الزم است که بدانند چگونه دانشجویان به طور
روزانه در زندگیشان با اطالعات سر و کار دارند تا هم متوجه باشند که چه چیزی را باید آموزش دهند
و هم اینکه چگونه آنچیز را آموزش دهند .اگرچه بسیاری از مدرسان از عادات دانشگاهی دانشجویان
که در نتیجه استفاده از رسانههای اجتماعی شکل گرفته شکایت دارند اما در دوره مشترکی بین
نویسندگان این مقاله که فن بیان و رسانههای اجتماعی نام داشت و در دانشگاه اسکرانتن 5برگزار شد،
آنها به این نتیجه رسیدند که فیسبوک به عنوان یک ابزار،فرصتهای بسیاری را برای آموزش و تمرین
سواد اطالعاتی عرضه میکند البته اگر مدرسان بتوانند این ابزار را در شکل جدیدی برای دانشجویان و
خودشان صورتبندی کنند.
هنگامی که گرتانو تدریس دوره فن بیان را در دانشگاه اسکرانتن در پاییز  2009آغاز کرد ،متوجه برنامه
سواد اطالعاتی برای مدرسان شد که بهوسیله کتابخانه یادبود وینبرگ 6اجرا میشد .این برنامه اعضای
هیئت علمی را تشویق میکرد تا زمانی که قصد دارند دورههای کالسی جدید را ایجاد کنند استانداردهای
ای.سی.آر.ال را با اهداف کالسهایشان ترکیب کنند و دورههای فعلی را مورد بازبینی قرار دهند .7گرتانو
پیشنهاد دوره فن بیان و رسانههای اجتماعی را مطرح کرد و با کتابدار مؤسسه ارتباط برقرار کرد تا اجزای
برنامه سواد اطالعاتی را برای دوره کالسی ایجاد کند .در واقع این دوره آموزشی شبکه اجتماعی فیسبوک
را با یک رویکرد کالمی مورد بررسی قرار میدهد .این یک اشتراک منطقی باسواد اطالعاتی است و به
دلیل اینکه به دانشجویان آموزش میدهند تا پذیرای اطالعات باشند ،نویسندگان این مقاله این دوره
آموزشی جدید را با هدف شناسایی روشهایی که سواد اطالعاتی میتواند از طریق آنها آموخته و تمرین
شود آغاز کردند .روش آنها برای انجام این کار همراستا کردن استانداردهای ای.سی.آر.ال با رفتارهای
رایج در فیسبوک و بر همین اساس مشاهده چگونگی ایفای نقش این روابط در یک جامعه دانشگاهی
بود .نویسندگان سپس منابع و تکالیف این دوره را در حول محور موارد مشابه بین فیسبوک به عنوان
5. Scranton
6. Weinberg Memorial Library
 .7برای اطالعات بیشتر درباره هزینههای برنامه سواد اطالعاتی در کتابخانه یادبود واینبرگ در دانشگاه اسکرانتن به آدرس اینترنتی
 http://matrix.scranton.edu/academics/wml/infolit/stipends/index.shtmlمراجعه نمایید.
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یک ابزار و فرایندهای درگیر در جستجو و کاربرد مؤثر اطالعات طراحی کردند.
بررسیهای که در ادبیات این دو حوزه به چشم میخورد مربوط به روابط بین رسانههای اجتماعی،
مهارتهایپژوهش و آموزش میشود(ویلیامسن2007،8؛هیکس و گرابر2010،9؛پردی .)2010،10با این
حال نویسندگان این مقاله تاکنون در یافتن پژوهشهایی که فیسبوک را به طور خاص در ارتباط
باسواد اطالعاتی و با استفاده از استانداردهای ای.سی.آر.ال مورد پژوهش قرار دادهاند ناکام ماندهاند .یک
جستجوی کلیدواژهای برای «فیسبوک» و «سواد اطالعاتی» در پایگاه اطالعاتی چکیدههای کتابداری و
اطالع رسانی و فناوری 11به  17نتیجه منجر شد که تنها سه مورد از آنها به عنوان یک ابزار به فیسبوک
از دریچه مفهوم سواد اطالعاتی نگریستهاند .از این بین هم تنها یک مورد یافت شده است که فراتر از یک
تحلیل یک یا دو جملهای به فیسبوک به عنوان یک ابزار سواد اطالعاتی توجه کرده است البته در این
مقاله شبکه اجتماعی فیسبوک تنها یکی از هفت ابزاری است که مورد بررسی قرار گرفته است .مقاالتی
که بهوسیله پمبرتن ( )2011و لو )2010( 12نوشته شده است بهترین تجارب درباره چگونگی استفاده
از فیسبوک و سایر رسانههای اجتماعی به عنوان ابزارهای آموزشی در دورههای سواد اطالعاتی را به
اشتراک گذاشتهاند .البته در مطالعهای که لو انجام داده تنها  38درصد از  50کتابدار مورد مطالعه در این
موضوع مشخص از فناوریهای «وب  2.0برای نمایش بهتر مفاهیم اطالعاتی» سود جستهاند (لو.)2010،
اگرچه نمونههایی از تعلیمدهندگان سواد اطالعاتی که فیسبوک و مفاهیم و مهارتهای سواد اطالعاتی را
با یکدیگر پیوند دادهاند به طور گستردهای در این حوزه وجود دارند ،ولی نویسندگان نتوانستند تحلیلی
گسترده که آگاهانه رسانههای اجتماعی به مفهوم عام و شبکه اجتماعی فیسبوک به معنی خاص را از
طریق دریچه سواد اطالعاتی و استانداردهای ای.سی.آر.ال مورد مطالعه قرار داده باشند پیدا کنند.
با تشخیص این خألپژوهشی ،نویسندگان تصمیم گرفتند این استانداردها را با عملکردها و رفتارهای
مشاهده شده در فیسبوک تطبیق دهند .آنها به ارزش این نکته مهم واقف بودند که گسترش پیوندها
بین سواد اطالعاتی و این شبکه اجتماعی قبل از هرگونه آموزشی درباره محتوای دوره ضروری است .با
استفاده از تحلیل متنی ،هر استاندارد ،بیانگر اجرایی و برونداد برای همراستاییهای احتمالی با ابزارها و
رفتارهای فیسبوک مورد بررسی قرار گرفتند .در خالل اجرای این بخش از پژوهش که بررسی ارتباطات
بین شبکه اجتماعی و سواد اطالعاتی بود ،ابزارها و ویژگیهای خاص سایت فیسبوک خودشان را به
عنوان حوزههای بالقوه برای رشد نگرشها و مهارتهای الزم برای باسوادان اطالعاتی نشان دادند .با
نگاهی مجدد به تعریف انجمن کتابداری آمریکا از سواد اطالعاتی در سال  ،1989واژههای مکانیابی،
ارزیابی و استفاده ،مهم تشخیص داده شدند و برای آزمایش کارکردها و ابزارهای متنوع فیسبوک مورد
استفاده قرار گرفتند .بر همین اساس سؤاالت اساسی برای این تحلیل عبارت بودند از :کدام ویژگیهای
فیسبوک کاربران را در مکانیابی یا یافتن اطالعات توانمند میکنند؟ کدام ابزارها کاربران را در ارزیابی
اطالعات یاری میکنند؟ چگونه فیسبوک به کاربران کمک میکند تا از این اطالعات در جهت نیل به
8. Williamson
9. Hicks & Graber
10. Purdy
11. LISTA
12. Pemberton & Luo
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هدف خاصی استفاده کنند؟
قبل از پاسخگویی به سؤاالتفوقالذکر الزم است به نکتهای اشاره شود .هر کاربر معمولی پایگاههای
پژوهشی در کتابخانهها آگاه است که رابطهای کاربری تغییر شکل میدهند .فیسبوک نیز دائماً روزآمد
میشود و ابزارها و کارایی خویش را «در جهت پایبندی به اهدافش برای کمک به مردم برای ارتباط و
اشتراک با دیگران تغییر میدهد» (فیسبوک2012،الف).
ابزارها و محصوالت فیسبوکی همیشه پیشرفت کردهاند و گاهی اوقات کارکردهای کلیدی در این شبکه
اجتماعی تا حدی روزآمد شدهاند که روشهای دستیابی به اهداف کاربران را تغییر دادهاند .از همین رو
تمرکز اصلی در این اثر بر روی مفاهیم و الگوهایی است که در الیه مرکزی فیسبوک قرار گرفتهاند و
دلیلش این است که اینها مادامی که مأموریت فیسبوک تغییر نکند ،تغییر نخواهند کرد .در اثر حاضر
که بر پایه مشاهده و تحلیل انجام شده است ،نگرشها و الگوهایی که در کاربران از طریق کارکرد این
شبکه اجتماعی شکل گرفتهاند مشخص خواهد شد .فرضیه پژوهشگران این بوده است که این نگرشها
و الگوها نه تنها به فعالیتهای باسوادان اطالعاتی مربوط میشوند بلکه میتوانندبهوسیله تعلیمدهندگان
به عنوان روشی برای تدریس سواد اطالعاتی در بافتی دانشگاهی انتخاب شوند .ممکن است خیلی جدی
به نظر نرسد اما شبکه اجتماعی فیسبوک حجم زیادی از وظایف تعلیمدهندگان را تسهیل میکند البته
اگر آنها بتوانند آن را با اهداف خودشان همگام نمایند.
چارچوب نظری ارائه شده در این تحلیل زیربنایی برای بخش دوم این مطالعه است که در آینده چاپ
خواهد شد .در بخش دوم ،نویسندگان گزارش چگونگی برگزاری دوره فن بیان و رسانههای اجتماعی را
که در پرتو سواد اطالعاتی است و همچنین شواهد کالسی را که بیانگر ارتباط بین دانشجویان و سواد
اطالعاتی از طریق استفاده از فیسبوک است ،ارائه مینمایند .با توجه به این نکته سه عملکرد فیسبوک
یعنی خوراکها ،13اشتراکگذاری 14و نظردهی 15در این پژوهش مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند.
این سه عملکرد که پس از بررسی نظاممند این شبکه اجتماعی در پرتو سؤاالت باال بررسی شدند ،در
واقع عملکردهای اساسی و ابتدایی هستند که بهوسیله آنها رفتار باسوادان اطالعاتی شکل میگیرد و در
فیسبوک نمود پیدا میکند.
خوراکها :دسترسی و کنترل
در رسانه وب ،خوراک بهوسیله نوع محتوایی که به ترتیب معکوس تاریخی نشان میدهد و با ویژگی
بهروزرسانی آنی شناخته میشود ،نمایش داده میشود .بنابراین در باالی صفحه خوراکی از جدیدترین
اتفاقاتی که افتاده و به اشتراک گذاشته شده نشان داده میشود .عالوه بر فیسبوک نمونههای دیگری که
از خوراک بهره میبرندعبارتاند از :بالگها ،تویتر و آر.اس.اس.
در بافت شبکه اجتماعی فیسبوک دوگونه خوراک اصلی وجود دارد که اص ً
ال جز موارد اساسی شکلگیری
این شبکه اجتماعی هستند .یکی خوراک خبری و دیگری صفحههای سرگذشت 16هر کاربر هستند

 .16در این ترجمه عبارت صفحه سرگذشت معادل فارسی  Timelineدر نظر گرفته شده است  -مترجم
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که سابقاً 17دیوار نامیده میشدند .18خوراک خبری اولین صفحهای است که کاربر پس از ورود به
شبکه اجتماعی مشاهده میکند و حجم گسترده اطالعات در این صفحه از ارتباطاتی پدید میآید که
کاربران خودشان انتخاب کرده و مشترک دریافت آن شدهاند .این اطالعات معموالً در قالبهایی مثل
بهروزرسانی احوال ،19تصاویر ،فیلمها و پیوندها مشاهده میشوند .اینجا مکانی است که کاربر خبرهای
مربوط به دیگران را مشاهده میکند و به زندگی آنها عالقهمندمیشود .دلیل نامگذاری این بخش به
خوراک خبری نیز در همین است .اما ،در سوی دیگر ،صفحه سرگذشت هر کاربر است که از اطالعاتی
ایجاد میشود که همان کاربر ایجاد کرده است مثل بهروزرسانیهای احوال ،تصاویر و فعالیتها در شبکه
اجتماعی فیسبوک .گاهی اوقات شخص دیگری در شبکه دوستان یک کاربر مطالبی را بر روی صفحه
سرگذشت آن کاربر ارسال میکند که مربوط به همان کاربر خاص میشود یا اینکه همین کاربر در
پست دیگری توسط شخص دیگری شناخته میشود که این پست میتواندبهصورت متنی یا تصویری
و ویدئویی یا حتی تنها یک پیوند باشد .به هر روی این مهم است که تمام محتوای جمعآوری شده در
صفحه سرگذشت کاربر به همان کاربر مربوط باشد .بر همین اساس به نحوی میتوان گفت که هویت یک
شخص به عنوان «مؤلف» در صفحه سرگذشت خودش به طور مستقیم یا غیرمستقیم مشخص میشود.
صفحه سرگذشت یک کاربر برای تمام افرادی که در شبکه دوستان آن کاربر یا مورد تأیید او هستند قابل
مشاهده است در حالیکه خوراک خبری فقط برای خود آن کاربر قابل مشاهده است .پس ایندوخوراک
مشابه نیستند بلکه یکی از آنها شخصی و دیگری (یعنی همان صفحه سرگذشت) عمومی است.
هر کاربر نه تنها بر روی اطالعات صفحه سرگذشتش کنترل دارد بلکه او میتواند اطالعات خوراک
خبری را نیز کنترل کند البته با این تفاوت که بهجای کنترل محتوا ،چارچوب و منابع اطالعات را کنترل
میکند .برای روشن شدن بیشتر به این استعاره توجه کنید؛ نقش کاربر فیسبوک در ارتباط با خوراک
خبری شبیه به نقش هدایت کننده یک ارکستر سمفونی بزرگ از اطالعات است و نقش همین کاربر
هنگامی که اطالعاتی را برروی صفحه سرگذشت خویش ایجاد میکند مثل نقش یکی از نوازندگان در
همان ارکستر سمفونی است که تنها قطعهایاز هزاران را اجرا میکند.
استاندارد شماره دو ای.سی.آر.ال در بطن خود توجه زیادی به کاربرد بالقوه خوراکهای فیسبوک برای
رفتار باسوادان اطالعاتی دارد« .دانشجوی باسواد اطالعاتی به اطالعات مورد نیاز به طور مؤثر و کارآمد
دسترسی پیدا میکند» (ای.سی.آر.ال .)2000،در همین راستا هم خوراک خبری و هم صفحه سرگذشت
در دسترسی به اطالعات سودمند هستند و آن را تسهیل مینمایند .در اولین بیانگر اجرایی از استاندارد
شماره دو« ،نظام بازیابی اطالعات» به عنوان یکی از درگاههای اتصال به اطالعات مورد نیاز نمود پیدا
کرده است .به طور سنتی این عبارت در بافت کتابخانهها به فهرستها و پایگاههایکتابخانهای اشاره دارد.
با این حال زمانی که خوراک خبری فیسبوک به عنوان نظام بازیابی اطالعات ارزیابی میشود ،طراحی و
17. Wall
 .18در  15دسامبر  2011فیسبوک نسخه جدیدی از پروفایل را که صفحه سرگذشت نامیده میشود به همه کاربران معرفی کرد و در تاریخ
 24ژانویه  2012شبکه اجتماعی فیسبوک اعالم کرد که در ظرف چند هفته استفاده از این ویژگی برای همه کاربران الزامی خواهد شد
(فیسبوک .)2012C،در زمان نگارش این مقاله تعدادی از کاربران به این ویژگی جدید پاسخ مثبت دادهاند در حالیکه دیگران همچنان از نسخه
قدیمی پروفایل که شامل دیوار نیز میشود استفاده میکردهاند.
 .19در این ترجمه عبارت بهروزرسانی احوال معادل فارسی  Status updatesدر نظر گرفته شده است – مترجم.
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کارایی آن ،روشهایی را در اختیار کاربران میگذارد که آنها میتوانند به طور مؤثر و کارآمد اطالعاتی
را که نیاز دارند پیدا کنند.
قدرت خوراک خبری به عنوان یک نظام بازیابی اطالعات در متغیرهای تحت کنترل کاربران قابل مشاهده
است .اینها انتخابهایی هستند که کاربر نسبت به اینکه چه اطالعاتی در خوراک خبریاش ظاهر شود
انجام میدهد .اولین چیزی که کاربر در حساب فیسبوک خویش آن را کنترل میکند ارتباطات درون
شبکه کاربری است که بهوسیله اضافهکردن دوستان یا از طریق الیک کردن 20صفحات انجام میپذیرد.
این مورد بر اطالعاتی که در خوراک خبری کاربر منتشر میشود تأثیر میگذارد چون خوراک خبری تنها
شامل محتوایی میشود که از منابع مشخص در شبکه ارتباطات این کاربر جمع آوری شدهاند.
کاربر همچنین نحوه انتشار و نمایش اطالعات بر روی خوراک خبری را کنترل میکند .امکان فیلتر بر
اساس شکل در سمت چپ صفحه خوراک خبری قرار گرفته است .در زمان نوشتن این مقاله ،یک کاربر
فیسبوک قادر است تا محتوای خوراک خبری را با فیلترهایی از قبیل عکسها ،پیوندها و سؤاالتاخصتر
کند و البته اگر کاربر فهرستی از دوستان ساخته باشد یک انتخاب دیگر به او داده میشود که فیلتر کردن
محتوا بر اساس فهرست دوستان است .بنابراین مطالب بر اساس نویسندهشان فیلتر میشوند نه بر اساس
شکل .اگر نمای پیشفرض خوراک خبری تمام انواع اطالعات عالوه بر بهروزرسانیهای متنی را نمایش
دهد ،کلیک بر روی یکی از این فیلترها ،اطالعات موجود در خوراک خبری را صرفاً به پستهایی محدود
میکند که در آن شکل انتخاب شده جای بگیرند.
خوراک خبری هم چنین راهی برای مرتب کردن محتوا بر اساس جریان اطالعات فراهم میکند .اگرچه
اطالعات در خوراک خبری همیشه به ترتیب معکوس تاریخی عرضه میشود ،اما حق انتخاب به کاربر
داده شده تا ابتدا جدیدترین اطالعات یا پربازدیدترینها را مشاهده کند .تفاوت بین این دو روش مرتب
سازی اطالعات در خوراک خبری توسط فیسبوک اینگونه توضیح داده میشود :از منوی مرتب سازی
در سمت راست باالی بخش خوراک خبری برای انتخاب اینکه کدام اخبار را ابتدا و در باال مشاهده کنید
استفاده کنید .اگر بر روی گزینه جدیدترینها کلیک کنید اطالعات را بر اساس ترتیبی مشاهده میکنید
که بر روی فیسبوک منتشر شدهاند و اگر گزینه پربازدیدترینها را انتخاب کنید ابتدا داغترین اطالعات را
در خوراک خبری مشاهده میکنید(فیسبوک2012،ب) .این تفاوت مستقیماً به جریان اطالعات مربوط
میشود زیرا کاربر است که انتخاب میکند که میخواهد اطالعات را در «زمان واقعی انتشار» مشاهده
کند اگرچه تنظیمات پیشفرض بعد از ورود به شبکه اجتماعی فیسبوک بر اساسپر بازدیدترینها است.
برای مثال گاهی اوقات یک رویداد جاری در بستر شبکه اجتماعی بهشدت گسترده میشود ،درباره آن
بحث میشود ،به اشتراک گذاشته میشود و تحلیل میشود .مث ً
ال وقتی اسامه بن الدن 21در ماه می
 2011کشته شد ،برای خیلی از مردم این خبر از طریق شبکههای اجتماعی منتشر شد .در آن هنگام
اگر خوراک خبری یک کاربر بر روی گزینه پربازدیدترین تنظیم شده بود امکان داشت که پست مرتبطی
از طرف شخصی در شبکه ارتباطات آن کاربر پنهان باقی بماند .تفاوت بین تنظیمات فیسبوک برای
مرتب سازی و فیلتر محتوای خوراک خبری و تنظیمات خود کاربران در همین جا است .به هرحال
کاربران باسواد اطالعاتی شبکه اجتماعی فیسبوک انتخاب میکنند تا کنترل بیشتری بر تجربه جستجوی
20. Like
21. Osama bin Laden
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اطالعات داشته باشند و این کار را خودشان انجام دهند.
عالوه بر کنترل ترتیب دریافت اطالعات توسط کاربران در خوراکهای خبری ،کاربران میتوانند نوع و
منابعی که اطالعات از آنها دریافت میشوند را نیز کنترل کنند .این توانایی پیشتر از طریق فیلترکردن
اطالعات با استفاده از فهرستهای دوستان توضیح داده شد اما کاربران میتوانند حتی به طور خیلی
خاصتر درباره محتوایی که مشاهده میکنند تصمیم بگیرند .برای مثال آنها میتوانند محتوایی خاص از
دوستان در شبکه خودشان ،از صفحاتی که به آنها وصل شدهاند یا از برنامههای خاصی که دوستانشان
در حال استفاده هستند را پنهان کنند .مث ً
ال اگر یکی از دوستان کاربر همیشه موضوعاتی نامرتبط به
عالیق آن کاربر را به شبکه اجتماعی ارسال میکند و این مطالب نامرتبط فضای خوراک خبری آن کاربر
را احاطه کرده ،راه حل این موضوع لغو اشتراک دریافت تمام یا برخی از مطالب ارسالی این فرد است.
همین مورد در رابطه با صفحهای که یک کاربر با آن ارتباط برقرار کرده اما ترجیح میدهد تا محتوای
تبلیغی ارسال شده از این صفحه را در خوراک خبری خویش دریافت نکند اتفاق میافتد .کاربران هم
چنین این حق را دارند تا خوراک خبری خود را از پستهایی که حتی توسط افراد واقعی نوشته نشده
بلکه بهصورت خودکار توسط برنامههایاشتراکگذاریفعالیتهای دوستان تولید شده خالی کنند .باتوجه
به این گفته که خوراک خبری نقش نظام بازیابی اطالعات را در فیسبوک بازی میکند ،بنابراین نتیجه
نهایی انتخابهایی که توسط کاربران درباره محتوای خوراک خبریشان انجام میگیرد نظامی است که
کام ً
البر اساس نیازهای اطالعاتی کاربر طراحی شده و به گونهای بهینه سازی شده که تنها اطالعات قابل
اعتماد یا از منابع ارجح را نمایش دهد.
فناوری خوراک در فیسبوک ،کاربران را با چیزی بیشتر از بازیابی اطالعات نیز یاری میدهد .منظور
از این عبارت این است که کاربر با بهرهگیری از صفحه سرگذشت هم که خودش به نحوی یک نوع
خوراک محسوب میشود این امکان را پیدا میکند تا محتوا را مدیریت کند .صفحه سرگذشت همان
فضایی است که در آن کاربر به کنترل و مدیریت محتوای ارسال شده میپردازد که در نتیجه این
فرایند ،این کاربر به یک منبع اطالعاتی در شبکه ارتباطی خویش برای سایرین تبدیل میشود .زمانی
که یک کاربر بهروزرسانی احوال ،یک پیوند یا یک تصویر را به صفحه سرگذشت خویش ارسال میکند
این قطعه اطالعاتی،خوراکهای خبری سایرین که توسط کاربر مجاز شناخته میشوند و البته آنها هم
متقاب ً
ال مشترک دریافت اطالعات از آن کاربر شدهاند را تغذیه میکند .بنابراین بهروزرسانیهای احوال،
تصاویر ارسالی و حتی پیوندهایی با قابلیت اضافه شدن نظرات شخصی کاربر به محتوای آن پیوند همگی
گونههای اطالعاتی هستند که توسط آن کاربر ایجاد شده یا باز تولید میشود .صفحه سرگذشت همچنین
شامل رفتارهای قبلی کاربر در هر بخش از سایت فیسبوک است که شبیه به گزارش 22آن کاربر که
متشکل از فعالیتهای اخیر وی است عمل میکند .تنظیمات امنیتی برای اشتراکگذاری اطالعات نوعی
قدرت به کاربر میدهد .در واقع کاربر میتواند تصمیم بگیرد که چه کسانی مطالب نوشته شده توسط
وی را ببینند و در نهایت میتوان گفت صفحه سرگذشت ارتباطات و مطالب یک کاربر را در یک فضای
منحصر به فرد جمعآوریمیکند تا اگر نیاز داشته باشد در آینده به آن مراجعه کند .برای مثال ممکن
است کاربری اخیرا ً پیوندی به یک فایل ویدئویی را در صفحه سرگذشت خویش به اشتراک گذاشته باشد
و قصد داشته باشد تا در چند روز آینده دوباره آن را تماشا کند .برای این منظور پستهای اخیر آن کاربر
22. Log
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در صفحه سرگذشت احتماالً اولین مواردی هستند که برای پیدا کردن آن فایل ویدئویی مورد جستجو
قرار میگیرند .نتیجه این کارکردهای بالقوه صفحه سرگذشت انباری از اطالعات به اشتراک گذاشته شده
است که مجدداًبر اساس نیازهای اطالعاتی کاربران شکل گرفته و نسبت به نمایش این محتوا صرفاً برای
کسانی که کاربر عالقهمند به اشتراکگذاری با آنها است بهینه سازی شده است .پنجمین بیانگر اجرایی
در استاندارد دوم بیان میکند":دانشجویان باسواد اطالعاتی ،اطالعات و منابع آن را دریافت و به نگهداری
و مدیریت آن میپردازند"( .)2000هنگامی که به این رفتار اطالعاتی در پرتو ظرفیتها و کاربردهای
صفحه سرگذشت فیسبوک نگریسته شود ،کام ً
ال مشخص میشود که ویژگی صفحه سرگذشت تجربه
مشترکی است که هم در فیسبوک و هم در بستر پژوهشهای دانشگاهی در تقویت این رفتار سواد
اطالعاتی مؤثر است.
رفتارها و مهارتهایی که کاربران از طریق مدیریت خوراک خبری و صفحه سرگذشتشان کسب میکنند
قابل انتقال به محیطهای دانشگاهی سنتی و پژوهشی نیز هستند .بسیاری از ابزارهای سنتی پژوهش با
خوراک خبری و صفحه سرگذشت بر حسب کارکردهایی که این ابزارها در اختیار استفاده کنندگان قرار
میدهند یکسان هستند .برای مثال یک پایگاه اطالعاتی پژوهشی پیوسته چنین ابزاری است و صفحه
نتایج پس از جستجو برای یک مقاله نیز به طور خاص این چنین است .در واقع صفحه نتایج جستجو برای
پژوهشگر عملکردی شبیه به خوراک خبری فیسبوک برای کاربر را دارد .متغیرهای تحت کنترل استفاده
کننده در هر دو جا نیز یکسان هستند .مث ً
السؤالی که در خوراک خبری ،کاربر از خود میپرسد این
است که «چه کسی در شبکه من است؟» و سؤالی مشابه با این را پژوهشگر در هنگام جستجوی پایگاه
اطالعاتی مطرح میکند که «چه مجالتی و رشتههایی در این پایگاه اطالعاتی پوشش داده میشود؟».
پاسخ به این سؤال به پژوهشگر کمک میکند تا پایگاه اطالعاتی مورد نیازش را برای جستجو تعیین
کند و انتخاب یک پایگاه اطالعاتی اولین تصمیمی است که این پژوهشگر در هنگام شروع جستجو برای
اطالعات در حوزه خاصی اخذ میکند .مشابه با همین فرایند کاربر فیسبوک نیز تصمیم میگیرد که آیا
دوست یا صفحهای جدید را به شبکه ارتباطی خود اضافه کند و این تصمیم بر محتوایی که او در صفحه
خوراک خبری خویش مشاهده خواهد کرد تأثیر میگذارد .در همین راستا طراحی روش جدیدی برای
تقویت مهارت انتخاب پایگاه اطالعاتی میتواند در قالب سؤاالتروبهرو باشد« :چه نوعی از مجالت را در
شبکه جستجوی خود احتیاج داریم؟» و «کدام پایگاه اطالعاتی احتماالً شامل این مجالت در شبکه خود
است؟» و اینکه «کدام مجالت در شبکه ما خواهند بود اگر پایگاه اطالعاتی الف را بر پایگاه اطالعاتی ب
ترجیح دهیم؟»
اگر توانایی اخص کردن محتوا بر اساس قالب ،شکل یا نوع را در نظر بگیریم شباهت دیگری نیز بین این
دو ابزار یعنی خوراک خبری و صفحه نمایش جستجو در پایگاه اطالعاتی به چشم میخورد .فیلترهای
معمول محتوا که در اکثر پایگاههای اطالعاتی به چشم میخوردعبارتاند از :مجالت ،مجالت علمی،
روزنامهها ،نقدهای کتاب ،مقاالت پژوهشی و  . ...این فیلترهای نوعی و قالبی بر اساس رشته علمی که
در آن پایگاه پوشش داده شده خاصترمیشوند .چنین فیلترهایی در خوراک خبری فیسبوک نیز تعبیه
شده و اکثرا ً در سمت چپ یا راست صفحه نمایش قابل دسترسی است.
جریان اطالعاتمؤلفه دیگری است که کارکرد مشابه دیگری بین این دو ابزار است و این شباهت در
فیسبوک اکنون حتی باثباتتر از گذشته شده است .همان طور که پیشتر نیز توضیح داده شد ،کاربر
40

نشریه علمی-تخصصی ادکا
شماره اول ،بهار 93

فیسبوک میتواند با استفاده از منوی مرتبسازیبر اساس رواج در باالی صفحه خوراک خبری و انتخاب
یکی از دو گزینه جدیدترین اخبار یا پربازدیدترین اخبار آنها را مرتب نماید .فیسبوک در آخرین طراحی
این صفحه کلمه «مرتبسازی »23را به منوی آبشاری اضافه کرده که آن را شبیه به بسیاری از صفحههای
نتایج جستجو در پایگاههای اطالعاتی کرده است که از این ویژگی استفاده میکنند .برای مثال در
پایگاههای ابسکو 24همزمان با نگارش این مقاله تنظیم پیشفرض «مرتبسازی بر اساس ربط» است اما
منوی آبشاری دسترسی به گزینههایمرتبسازی بر اساس «سیر نزولی» و «سیر صعودی» را نیز فراهم
میکند .در پایگاههای پروکوست 25نیز این امکان تحت عنوان «مرتبسازی نتایج» نام گرفته است و البته
بر اساس تاریخ نشر یعنی «قدیمیترین» و «جدیدترین» نیز میتوان نتایج جستجو را مرتب کرد .به طرز
مشابهی فیسبوک نیز وضعیت مرتبسازی اطالعات در خوراک خبری را بر روی گزینهپربازدیدترینها
تنظیم میکند همان طور که پایگاههای اطالعاتی مذکور آن را بر اساس ربط تنظیم کردهاند .در واقع
طراحان و برنامه نویسان با این فرضیه این ابزار را گسترش دادهاند که جویندگان اطالعات بهجای اینکه
خودشان درباب سودمندی اطالعات یافته شده تصمیم بگیرند این مسئولیت را برعهدهالگوریتمهای از
پیش طراحی شده بگذارند .دقت این فرضیه مورد بحث مطالعه حاضر نیست .آن چیزی که در اینجا مهم
است این حقیقت ساده اما بنیادین است که خوراک خبری و صفحه نتایج جستجوی پایگاههای اطالعاتی
هر دو با استفاده از کلمه «مرتبسازی» دقیقاً نشانمیدهند که یک کاربر یا پژوهشگر تا کجا میتواند
اطالعات را بر اساس جریان آن مرتب نماید.
عمل اخص کردن نتایج نسبت به منابع قابل اعتماد و یا مرجح ،چه در خوراک خبری باشد و چه در
صفحه نتایج پایگاههای اطالعاتی نشان دهنده یک شباهت مفید اما ناقص است .ویژگی لغو اشتراک در
فیسبوک میتواند شبیه به ویژگی فیلتر کردن مجالت به دو گروه پژوهشی و داوری شده باشد .این
فیلتر در اکثر پایگاههای اطالعاتی نیز قابل مشاهده است .بر اساس این معیار اگر مقالهای در مجلهای بر
اساس داوری چاپ شود پس این مجله داوری شده است .اما فیسبوک در این مقایسه مقام برتر را کسب
میکند به دلیل اینکه برحسب پویایی و سفارشی سازی این امکان را فراهم میکند تا خوراک خبری دائماً
برای حذف یا در برگرفتن انواع مختلف اخبار بر پایه نیاز به عالیترین صورت تنظیم شود .این مورد در
تنظیمات جستجو و فیلترهای پایگاههای اطالعاتی به چشم نمیخورد مگر اینکه پژوهشگر خودش یک
حساب کاربری را در پایگاه اطالعاتی ساخته باشد و این تنظیمات را انجام دهد که این امر احتماالً خیلی
بهندرت توسط یک دانشجوی کارشناسی انجام میگیرد .این مطلب نشان دهنده اندیشه اخص کردن به
منابع مرجح است .این عمل شبیه به فرایند حذف و حفظ مطالب خبری در فیسبوک توسط دانشجویان
برای نمایش اطالعاتی است که شناخته شده و به آن اعتماد دارند .نکته کلیدی که هر  2این اعمال در
آن مشترک هستند این حقیقت است که دانشجو به طور آگاهانه کنترل اطالعاتی را که بر صفحه نمایش
داده میشودبهدست بگیرد نه اینکه تنها و بهسادگی هر آنچه میبیند بپذیرد و همین آگاهی یک شخص
از فرایند پژوهش کلید تفکر انتقادی است و از همین رو سواد اطالعاتی یک اثر ماندگار بر روی رفتار
اطالع یابی دانشجو چه در محیط علمی و چه در سایر محیطها دارد.
23. Sort
24. Ebsco
25. Proquest
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یکی دیگر از ابزارهای معمول پژوهشی که کارکرد مشابهی با فناوری خوراک خبری در فیسبوک و
صفحه سرگذشت دارد نرمافزارهای مدیریت کتابشناختی هستند (مثل رفورکز 26و مندلی .)27یکی از
اهداف اصلی چنین ابزارهایی جمع آوری فهرستی از منابعی است که پژوهشگر تمایل دارد تا در آینده
به آنها دسترسی داشته باشد و از آنها استفاده کند .نرمافزار مدیریت کتابشناختی اطالعات استنادی این
منابع را در خود جای میدهد و در گاهی موارد حتی به پژوهشگران اجازه میدهد تا فایلهای خودشان
را در آن بارگذاری کنند و بهوسیله ابزارهای مختلف از هرجایی به آن دسترسی داشته باشند .همان طور
که ذکر شد صفحه سرگذشت در فیسبوک نیز به همین منظور یعنی امکان اشتراکگذاری و فراخوانی
اطالعات ،ایجاد شده است .در نرمافزارهای مدیریت کتابشناختی نیز امکان اشتراکگذاری اطالعات درون
حسابهای کاربری و ذخیره سازی آن در یک سپارشگاه 28فراهم شده است که باعث تقویت فرایند
پژوهش در دانشجویان میشود .شایان ذکر است که در مورد نرم افزار مِندِلی در قیاس با ابزار مالکیت
مداری مثل رفورکز زمانی که پژوهشگران منابع را به حسابهایکاربریشان انتقال میدهند در واقع
این منابع را با سایر پژوهشگرانی که فعالیت آنها را دنبال میکنند به اشتراک میگذارند .همین الیه
اجتماعی مندلی بهاحتمال زیاد آن را بیشتر به انتظارات دانشجویان از ابزارهای مدیریت اطالعات نزدیک
میگرداند.بهعالوه امکان دسترسی و اضافه کردن به خوراکها شبیه به صفحه سرگذشت فیسبوک
و فهرست منابع یک شخص در سایتهای شبیه به مندلی به طور فزایندهایآسانترمیشود و دلیلش
روزافزونی و همه گیری «اشتراکگذاری»« ،الیک کردن» و «انتقال» برنامههای کمکی مختلف در سطح
وب است .در نتیجه در تاریخ صنعت جستجوی اطالعات ارتباط بین اطالعات و اشتراکگذاریقویتر از
همیشه خواهد شد.
اشتراکگذاری :ارزیابی و ترکیب
دومین ویژگی اساسی در فیسبوک که کاربران را به سمت سواد اطالعاتی سوق میدهد که البته ممکن
است خود کاربران از آن مطلع نباشند کارکرد اشتراکگذاری است .این ویژگی کارکردی به کاربران اجازه
میدهد تا پیوندهایی را از درون حساب کاربری خویش به منابعی خارج از فیسبوک بدهند .29زمانی که
یک پیوند به اشتراک گذاشته شود به طور معمول در دو محل قابل رویت است :در صفحه سرگذشت
یک کاربر و در خوراکهای خبری دوستان همان کاربر .بنابراین با به اشتراکگذاری اطالعات از طریق
این کارکرد ،کاربران اطالعات را با شبکه خودشان و البته مجددا ً خودشان به اشتراک میگذارند .این
اشتراکگذاری با خود این امکان را برای کاربر شبکه اجتماعی فراهم میکند تا در آینده به آسانی منابع
اشتراک گذاشته را در دسترس داشته باشد.
ارزش اشتراکگذاری اطالعات به این روش برای فیسبوک قابل بحث است .اما ارزشمندتر از این برای
بحث حاضر درباره رفتارهای باسوادان اطالعاتی،روشهای متنوع اشتراکگذاری و نقشی که فیسبوک
در تسهیل این کارکرد دارد ،است .حداقل  5روش در فیسبوک برای کارکرد اشتراکگذاریپیشبینیشده
26. RefWorks
27. Mendely

28. Repository
 .29برای اهداف این مقاله عمل «اشتراکگذاری» اشاره به ارسال پیوندهایی در این شبکه اجتماعی است که به محتوای بیرون از این شبکه
اجتماعی پیوند دارند که این در تضاد با معنای عمومی اشتراکگذاری است که شامل به روزرسانیها و یا تصاویری است که برروی خود سایت
فیسبوک قرار گرفتهاند
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است .از آنجایی که هر کدام از اینها رفتارهای نسبتاً متفاوتی را از جانب کاربر طلب میکنند بنابراین
شایسته است که همه آنها شناخته شوند .بهعالوه تکامل این فرایند یعنی حرکت از اشتراکگذاری چند
مرحلهای به سمت موقعیتی که در آن هیچگونه اقدامی برای اشتراکگذاری یک پیوند با کاربر فیسبوک
احتیاج نیست و البته ترجیح کاربران بر دخالت عمدی داشتن در تجربه اشتراکگذاری که در واقع
پیمودن راههای بیشتری در این فرایند است ،نشان دهنده طیف متنوعی از نگرشهای سواد اطالعاتی در
عرصه توسعه دهندگان و کاربران این شبکه اجتماعی است .آنچه در سطور بعدی میآید یک نگاه مختصر
به پنج روش مختلف اشتراکگذاری در فیسبوک است که در انتها با توصیف دقیقی از استانداردهای
ای.سی.آر.ال همراه میشود که در آن تجربه اشتراکگذاری در شبکه اجتماعی با این استانداردها همسو
گردیده است.
روشی که در آن کاربر الزم است تا بیشترین فعالیت را انجام دهد زمانی است که آدرس یک وبسایت
از نوار آدرس یک برنامه مرورگر در یک پنجره یا زبانه متفاوت رونوشت (کپی) میشود و سپس در
جعبه بهروزرسانی احوال در حساب کاربری فیسبوک چسبانده (پیست) میشود .بعد از این کاربر گزینه
«ارسال» در کنار جعبه بهروزرسانی احوال را کلیک میکند و این پیوند به اشتراک گذاشته میشود.
اگرچه این روش از اشتراکگذاری احتیاج به مجموعهای از کلیک کردنها و دکمه زدنها دارد اما مزایایی
هم در اینجا وجود دارد که در ادامه توضیح داده میشود و باعث میشود که کاربران علی رغم وجود
روشهایراحتتر به استفاده از این شیوه ادامه دهند.
روش دیگر کتابچه چوب الفها (بوکمارک) است که با روش قبلی شباهت زیادی دارد اما تنها یک مرحله
از روش قبلی را که همان رونوشت و چسباندن بهوسیله انسان است را از میان بر میدارد .کاربر میتواند
این برنامه کمکی 30را در مرورگر خود در بخش فهرست چوب الفها نصب نماید .نام این برنامه کمکی
معموالً «در فیسبوک به اشتراک بگذار» است؛ طرز کار به این صورت است که زمانی که کاربر یک صفحه
را مشاهده کرد و تصمیم گرفت آن را در شبکه اجتماعی به اشتراک بگذارد ،بر روی دکمه کتابچه چوب
الفها کلیک میکند و آدرس این صفحه به طور خودکار رونوشت و سپس در جعبه بهروزرسانی احوال
چسبانده میشود که این امر معموالً از طریق یک پنجره میانجی اتفاق میافتد و به کاربر امکان میدهد تا
اگر تمایل داشت به پیوند ارسالی قبل از انتشار آن در صفحه سرگذشت یا خوراک خبری دوستان ،چیزی
اضافه یا آن را ویرایش کند .در این روش نیز الزم است تا کاربر دکمه ارسال در شبکه اجتماعی را قبل
از کامل شدن به اشتراکگذاری کلیک کند که در روش رونوشت-چسباندن نیز همین اتفاق میافتد .در
35
زمان نگارش این مقاله ،تمام مرورگرهای بزرگ از قبیل ُک ُرم ،31فایرفاکس ،32اکسپلورر ،33سفری 34و اپرا
از ویژگی دفترچه چوب الفها پشتیبانی میکردند.
 .30در این ترجمه عبارت برنامه کمکی معادل فارسی  Pluginدر نظر گرفته شده است  -مترجم

31. Chrome
32. Firefox
33. Internet Explorer
34. Safari
35. Opera
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در شبکه اجتماعی فیسبوک ،این امکان وجود دارد تا خبرهای ارسال شده که در خوراک خبری یک
کاربر ظاهر میشوند را به اشتراک گذاشت و در واقع این سومین شکل از اشتراکگذاری ،احتماالً اولین
نماد فیسبوک در کارکرد اشتراکگذاری به عنوان ویژگی ذاتی آن است .در این روش کاربر پستی را
در خوراک خبری خویش مشاهده میکند و تصمیم میگیرد تا آن را در صفحه سرگذشتش به اشتراک
بگذارد .سپس کاربر گزینه «اشتراک» که مستقیماً در پایین آن پست قرار گرفته را کلیک میکند و
بعد در یک پنجره میانجی که در باال توضیح داده شد از وی خواسته میشود تا تنظیمات الزم را قبل
از انتشار بر روی آن پست انجام دهد .زمانی که کاربر ،پست مذکور در صفحه سرگذشت را بررسی کرد
گزینه پست را کلیک میکند و اشتراکگذاری انجام شده است.
چهارمین روش رایج اشتراکگذاری در این شبکه اجتماعی استفاده از برنامه کمکی «اشتراکگذاری» یا
«الیک کردن» در صفحههای خارج از فیسبوک است .این برنامههای کمکی با زبانهای وب نوشته شده
که مدیران وب آن را به صفحههای اینترنتی اضافه میکنند و نتیجه دکمههایی با نشانوارهی فیسبوک
هستند که به کاربران اجازه میدهند تا محتوایی را که در همان لحظه در حال مشاهده آن هستند را
با کلیک موشواره مستقیماً به این شبکه اجتماعی ارسال کنند .انواع متنوعی از این برنامههای کمکی
موجود هستند و خود این دکمه نیز در طول زمان دچار تغییر و تحول شده است .در اصل دو گزینه
مکمل یکدیگر در این برنامههای کمکی تعریف شده بودند که هر کدام وظیفهای خاص خود داشتند.
کلیک بر روی دکمه الیک (با آیکن انگشت شست روبه باال) به طور خودکار محتوا را به صفحه سرگذشت
آن کاربر ارسال میکرددرحالیکه عملکرد دکمه اشتراکگذاری این بود که یک پنجره میانجی را بازکند
که مشابه با دفترچه چوب الفها عمل میکرد .اما اکنون هردوی این برنامههای کمکی تغییر کردهاند و
تا حد اندکی متفاوتتر عمل میکنند .دکمه الیک اکنون از کاربر میخواهد تا دلیلی برای دوست داشتن
یک خبر اضافه کند .اگرچه در ظاهر این یک گام واسطهای و مهم دراین فرایند است ،غیرفعال کردن
این عملکرد کارکرد الیک را عوض نمیکند و آن خبر همچنان به صفحه سرگذشت آن کاربر و به صفحه
خوراک خبری دوستان وی ارسال خواهد شد .بنابراین درحالیکه این نسخه جدید از برنامه کمکی الیک
این فرصت را برای کاربر فراهم میکند تا برای محتوای مورد نظرش قبل از ارسال زمینهای را فراهم کند،
اما همان کلیک ابتدایی بر روی دکمه الیک این معنی را میدهد که این خبر به اشتراک گذاشته خواهد
شد چه بدون آن زمینه و چه همراه با آن .اهمیت یا ارزشمندی حذف یا حفظ این زمینه کاربر-ساخت
در ادامه بحث خواهد شد .نسخه جدید دکمه اشتراکگذاری نیز ،اکنون غالباً با مجموعهای از دکمههای
مشابه که به سایر شبکههای اجتماعی بزرگ ،وبسایتهای خدمات بالگ نویسی و فراهم کنندگان پست
الکترونیک وصل میشوند از جمله تویتر ،36تامبلیر ،37بالگر ،38استامبل آپان 39و جیمیل 40همراه شده
است .این نسخه جدید در دو جهت سودمند است .از یک سو این تصدیقی بر فزونی اشتراکگذاری در
مفهوم عام در سراسر وب و بر روی سرویسهای مختلف است؛ از سوی دیگر مبین این موضوع است
که دکمه اشتراکگذاری فیسبوک اغلب بیشتر از دکمه الیک از نظرها پنهان مانده است که در نتیجه
36. Twitter
37. Tumblir
38. Blogger
39. Stumble upon
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اشتراکگذاری در یک حالت عامدانه با کمک یک پنجره میانجی که در آن کاربران میتوانند محتوا را
قبل از ارسال به فیسبوک بررسی کنند و یا موردی به آن اضافه کنند را دشوارتر میکند.
اگر این طور به نظر میآید که اشتراکگذاری بیشتر در حال بیدرد سر شدن است ،به این دلیل است که
این شبکه اجتماعی آگاهانه در این جهت حرکت میکند .در سال  2011در میانه سیل جدیدی از تغییرات
که به سمت رابط کاربری و کارکردی فیسبوک روانه شد یکی از ویژگیها همین اشتراکگذاریبیدرد سر
بود و توضیحش این است که :هر زمانی که شما در حال خواندن اخبار از یک برنامه خبررسانی اجتماعی
باشید یا اینکه در حال گوش کردن به موسیقی از یک برنامه اجتماعی هستید ،شبکه اجتماعی فیسبوک
به طور خودکار این محتوا را با پروفایل یا همان صفحه سرگذشت به اشتراک خواهد گذاشت (الر،41
 .)2011جزییاتی درباره اینگونه اشتراکگذاری وجود دارد که الزم است در هنگام بحث درباره این
مفهوم در فیسبوک مطرح شوند .ابتدا باید گفت که اشتراکگذاری بیدرد سر 42از لحاظ فنی ویژگی است
که کاربران آن را انتخاب میکنند و با این انتخاب این اجازه را میدهند تا فعالیتهای کاربر را به صفحه
سرگذشت وی ارسال کند .برنامههای جانبی واسطه در فیسبوک همیشه به صدور اجازه کاربران برای
ارسال از جانب خودشان نیاز دارند اما اجازه کاربر تنها برای یکبار کافی است و سپس تمام فعالیتهای
به وجود آمده در آینده از طریق آن برنامه کاربردی به صفحه سرگذشت همان کاربر ارسال خواهند شد
تا زمانی که آن کاربر خودش این برنامه را از حالت انتخاب شده خارج نماید .همان طور که تعریف
باال نشان میدهد در حال حاضر برنامههایی که با ویژگی اشتراکگذاریبیدرد سر به طور پیشفرض
ارائه شدهاندعبارتاند از برنامههای موسیقی و خبر .معنی این جمله این است که اگر کاربر استفاده از
یک برنامه اجتماعی خبررسانی را شروع کرده است ،تنها عمل خواندن یک خبر در آن وبسایت منجر
به ارسال آن خبر به صفحه سرگذشت و خوراک خبری دوستان آن کاربر میشود .اطالعات به اشتراک
گذاشته میشود و تنها موردی که به آن اضافه میشود زمان خوانده شدن و منبع آن خبر است .این
واقعیت که فیسبوک این قابلیت را معرفی کرده است و همچنان در حال تبلیغ برای آن به عنوان نوعی از
اشتراکگذاری است نشان دهنده این است که شبکه اجتماعی فیسبوک عالقه دارد فرایند اشتراکگذاری
خودکارتر ،رایجتر و کمتر با دخالت انسان انجام شود.
در حالی که کاربران با انتخاب خودشان دست به اشتراکگذاری در فیسبوک میزنند ،این فرایند
فرصتهایی را برای رشد رفتارهای مرسوم سواد اطالعاتی فراهم میکند .استاندارد سوم ای.سی.آر.ال
بیان میکند« :دانشجوی باسواد اطالعاتی ،اطالعات و منابع آن را ارزیابی میکند و اطالعات منتخب
را با زمینه دانشی و نظام ارزشی خود ترکیب میکند» (ای.سی.آر.ال .)2000 ،این استاندارد که اصوالً
بر ارزشیابی اطالعات تمرکز دارد هفت بیانگر اجرایی دارد که سه مورد از آنها از طریق استفاده عامدانه
کاربران از کارکرد اشتراکگذاری تقویت میشود.
اولین بیانگر اجرایی در استاندارد سوم بر این نکته تأکید دارد که دانشجوی باسواد اطالعاتی باید اطالعات
گردآوری شده را به طور مناسب خالصه سازی و دوباره گویی و نقل کند (ای.سی.آر.ال .)2000 ،روشهای
متفاوتی در کارکرد اشتراکگذاری فیسبوک به چشم میخورد که این رفتار سواد اطالعاتی را تقویت
میکند .همان طور که پیشتر آمد در اکثر شرایط یک پنجره میانجی وارد این فرایند میشود که از طریق
41. Eler
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آن کاربران میتوانند محتوا را قبل از انتشار بر روی صفحه سرگذشت ،مورد بازبینی قرار دهند .زمانی
که کاربر با این فرصت میانجی برای ویرایش و بازبینی مطلبش قبل از ارسال مواجه میشود ،دو گزینه
پیش روی او قرار میگیرد :یا اینکه مطلب یا پیوند آن بدون اضافه کردن نکتهای از جانب کاربر ارسال
میشود یا نظری درباره آن پیوند قبل از ارسال توسط کاربر اضافه میشود .البته اغلب فراداده همراه با
پیوند به طور خودکار از وبسایتی که میزبان آن پیوند است منتقل میشود .این فرادادهها که به کاربران
ارائه میشودعبارتاند از تصویر بندانگشتی ،43آدرس وبسایت میزبان ،عنوان مطلب و یک گزیده مختصر
یا راهنمای عنوان .برای برخی کاربران این توضیحات به طور خودکار تولید شده کافی است و اینها بر
روی دکمه ارسال کلیک میکنند بدون اینکه چیز دیگری اضافه نمایند .گاهی اوقات شبکه اجتماعی
فیسبوک از کاربران میخواهد «تا چیزی بنویسند »...از طرف کاربران این مورد به عنوان روشی تلقی
میشود تا اطالعات جزئی را برای مطلب ارسالی فراهم کنند .پژوهشگران کاربرانی را مشاهده کردهاند
که از این فضا در جهات مختلفی استفاده کردهاند که نشان دهنده این است که کاربران خیلی بیشتر
از گفتههای آموزش دهندگان دانشگاهی باسواد اطالعاتی هستند .بسیاری از کاربران ترجیح میدهند
تا اطالعاتی را که در حال اشتراکگذاری با دوستانشان هستند را خالصه نمایند .بنابراین آن دوستان
میتوانند تعیین کنند آیا به مطلب و بررسی دقیقتر آن عالقهمند هستند یا خیر .برخی کاربران هم به
طور مستقیم با استفاده از عالمت نقلقول آن چیزی را که به عنوان هدف اصلی مطلب درک میکنند را
نقل قول میکنند و با انجام همین کار چارچوب ارسال را شکل میدهند .کاربرانی که این کار را انجام
میدهند به دوستانشان مزه دیگری از آن چیزی که اطالعات برای عرضه دارد را میچشانند.
برخی از کاربران نیز از امکان «چیزی بنویسید »...برای ارزیابی اطالعات و منبع آن که قرار است
ارسال شود استفاده میکنند .که هدف دومین بیانگر اجرایی در استاندارد سوم است (ای.سی.آر.ال،
 .)2000گاهی اوقات هدف غالب از اشتراکگذاری یک خبر نقد و اعالم نظر درباره منبع آن خبر است.
کاربران مفسر از عباراتی همچون «مقاله فوقالعادهای از « ،»...منبع
پژوهشگران مشاهده کردهاند که این
ِ
اطالعاتی  Xخودش است» یا «آیا شما این را به عنوان خبر قبول دارید؟» استفاده میکنند .در حالی که
بیان اینگونه عبارات یک بخش روزمره از وب اجتماعی هستند ،برای پروژه سواد اطالعاتی و در توصیف
این رفتار به عنوان ارزیابی اطالعات و ترغیب دانشجویان به تفکر و نگارش با استفاده از اصطالحات
ارزیابانه زمانی که تصمیم به اشتراکگذاری در فیسبوک میگیرند ارزشمند هستند .این واقعیت که
کارکرد اشتراکگذاری در شکل سنتی آن فضایی را برای کاربران فراهم میکند تا این گونه ارزیابی را
انجام دهند نشان میدهد که شبکه اجتماعی فیسبوک به عنوان یک ابزار این قابلیت را دارد تا انجمنی
برای کاربران باسواد اطالعاتی وب برای اشتراکگذاری و یادگیری همگانی باشد.
عالوه بر کاربرد ویژگی اشتراکگذاری برای ارزیابی اطالعات و منابع آن ،کاربران گاهی اوقات این ارزیابی
را بهوسیله ترکیب ایدههای اصلی یک منبع اطالعاتی با همدیگر به سطح جدیدی ارتقا میدهند که
این همان سومین بیانگر اجرایی برای استاندارد شماره سه است (ای.سی.آر.ال .)2000 ،پژوهشگران
مشاهده نمودهاند که یک روش رایج که این مورد خود را در آن نشان میدهد هنگامی است که یک کاربر
پیوندی به یک مقاله یا قطعهای از اطالعات را به شبکه اجتماعی ارسال میکند و از اطالعات موجود
43. Thumbnail
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در پیوند به عنوان یک نقطه آغاز برای ایجاد یک استدالل یا شکلی متفاوت در قالب فضای «چیزی
بنویسید  »...استفاده میکند .این استدالل جدید که در نتیجه ترکیب دانش قبلی کاربر و اطالعات قرار
گرفته در منبع به اشتراک گذاشته شده حاصل شده است ممکن است همسو با استداللی باشد که در
پیوند به اشتراک گذاشته شده باشد .اما در اینجا نکته این است که کاربرانی که از عملکرد اشتراکگذاری
در این حالت استفاده میکنند رفتار یک پژوهشگر باسواد اطالعاتی را به نمایش میگذارند و بهوسیله
همین گونه مصرف اطالعات در وب ،مواجهه با ایدههای جدید و ترکیب آنها با زمینه دانش قبلی خود
برای ساخت مفاهیم جدید و سپس به اشتراکگذاری آن با دیگران باعث میشوند تا چرخه (اطالعات←
ترکیب←اطالعات جدید) تا بینهایت و برای همیشه ادامه پیدا کند.
در نهایت عالوه بر عملیاتی که در استاندارد سوم توضیح داده شد ،پژوهشگران دریافتند که عمل
استناددهی به منابع و موارد همراه با آنها همان طور که در استاندارد پنج تشریح شده توسط رسانههای
اجتماعی در کل و ویژگی اشتراکگذاری در شبکه اجتماعی فیسبوک به طور خاص ترغیب میشود.
در سومین بیانگر اجرایی در استاندارد پنجم آمده است که «دانشجوی باسواد اطالعاتی استفاده از منابع
اطالعاتی را مورد استناد و اشاره قرار میدهد» (ای.سی.آر.ال .)2000 ،باید گفت که ویژگی اشتراکگذاری
فیسبوک به طرز چشمگیری طراحی شده تا این عمل را به طور خودکار انجام دهد .در هنگام کلیک
بر روی دکمه «اشتراکگذاری» در مطلب ارسالی کاربر دیگر ،یک گزینه انتسابی ایجاد میشود که این
اطالعات را به ارسال کننده اصلی آن منتسب میکند؛ (مث ً
ال از طریق جین اسمیت) .در دومین بیانگر
اجرایی برای استاندارد پنجم آمده است که دانشجوی باسواد اطالعاتی از«اخالق مربوط بهدسترسی و
استفاده از منابع اطالعاتی» پیروی میکند (ای.سی.آر.ال.44)2000 ،زمانی که این قاعده اخالقی رعایت
نشود ،ارتباطات بین کاربرانآسیب میپذیرد .فیسبوک و سایر ابزارهای رسانههای اجتماعی در حال شرطی
سازی کاربران به سمت نگرشی به استناد دهی و کمک به تعریف این اخالقیات پژوهشی هستند و در
زمانی که اهمیت استناددهی به منابع و اجتناب از تقلب مورد بحث قرار میگیرد و این موضوع وارد
اشتراکگذاری اجتماعی میشود ،آن نگرشهامیتوانند در تنظیم پژوهش دانشگاهی مورد توجه قرار
گیرند.
نظرات :تشریک مساعی و مباحثه
سومین کارکرد در شبکه اجتماعی فیسبوک که با اعمال باسوادان اطالعاتی همسویی دارد ویژگی نظردهی
است که همچنین با ویژگی مشابهالیک فروتنانه ایفای نقش میکنند .محل این کارکردها بر روی صفحه
نمایش همیشه در مکان مشابهی یعنی بالفاصله در پایین یک یادداشت در قالب یک پیوند آبی رنگ
است .توانایی اعمال نظر و یا الیک کردن یادداشتها با استفاده از این پیوندها در سراسر وبسایت شبکه
اجتماعی به چشم میخورد از قبیل یادداشتهایی که توسط دوستان کاربر ارسال شده ،یادداشتهایی
که بهوسیله صفحات ارسال میشوند و . ...بنابراین عمل الیک کردن یک نوشته ارسالی بهسادگی به
هرکسی که این یادداشت را مشاهده میکند اعالم میکند که فالن کاربر این مطلب را دوست داشته و
خوشش آمده است .مفهوم الیک از نگاه یک کاربر تا کاربر دیگر و از یک پست تا پست دیگر برحسب
بافت آن متفاوت است .در برخی موارد این معنی را میدهد که کاربر اطالعاتی را که در حال ارسال است
 .44نمونههای این فرهنگ انتسابی در سایر رسانههای اجتماعی از قبیل  )H/T (Hip tipدر زمینه بالگنویسی و ( RTتوییت مجدد) در تویتر
قابل مشاهده است.
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دوست دارد و گاهی اوقات به این معنی است که کاربر یادداشتهایی که در کنار آن پست تهیه شده را از
محتوای کلی پست بیشتر میپسندد .در هر دو صورت کلیک بر روی پیوندالیک در زیر یک پست نشان
دهنده تأیید یا حداقل تصدیق آن پست است بدون اینکه آن کاربر بخواهد چیزی بر آن اضافه نماید.
کارکرد الیک به عنوان نوعی از داوری اجتماعی یک روش کاربردی برای قاب بندی این رفتار در قالب
سواد اطالعاتی است علی رغم اینکه دستگاه وسیع و منطقی از معانی که به این کلمه ساده چهار حرفی
نسبت داده میشود ،از همین رو ویژگی الیک نقطه آغازین بسیار عالی برای بحثی با دانشجویان درباره
تفاوتها و شباهتهای بین داوری اجتماعی و پژوهشی در جهت شفاف سازی این مفهوم سنتی است.
پیوندنظردهی بدون فاصله در سمت راست پیوند الیکقرار دارد و عملکردی کارکردی است که به طرز
زیبایی روشهایی که در آنها فیسبوک مثل یک منطقه ارتباطی برای رفتارها و اعمال باسوادان اطالعاتی
عمل میکند را به تصویر میکشد .هنگامی که عملکرد نظردهی با عملکرد اشتراکگذاری همراه میشود
که اغلب اینطور است ،نتیجه فضایی است که در آن گفتگو درباره اطالعات به اشتراک گذاشته شده و
مجراهایی که از طریق آنها این پدیده در ارتباط باسواد اطالعاتی قرار میگیرد اتفاق میافتد.بر اساس
دومین بیانگر اجرایی (ای.سی.آر.ال )2000 ،اگر ارزیابی اولیه از اطالعات و منابع آن در بخش «چیزی
بنویسید  »...اتفاق نیفتد خیلی محتمل است که این عمل در عوض در بخش نظرات برای پست مبدأ اتفاق
بیفتد .نتایج این امر حتی باید برای تعلیم دهندگان سواد اطالعاتی که ممکن است بیشتر ارزیابی همان
پست اصلی را در ذهن داشته باشند قابل توجهتر باشد.بحثی که در بخش نظرات زیر یک پست درمیگیرد
به عنوان یک ارزیابی اشتراکی از آن پست عمل میکند که در آن کاربران مختلف معیارهای ارزیابانه را
با اطالعات تطبیق میدهند و به یک دانایی جمعی از اعتبار و کارایی آن اطالعات نزدیک میشوند .در
این جا کارکرد نظردهی به ابزاری تبدیل میشود که رسانه اجتماعی را به فضایی ارتقا میدهد که در آن
تعامل اطالعات ،متفکرین و ایدهها به رشد دانایی و دانش جدید در بین مشترکین فعال منتج میشود.
عالوه بر ارزیابی اشتراکی ،فضای نظردهی در پایین یک پست احتماالً محملی برای بحث و سخن پراکنی
درباره اطالعاتارسالی است .پژوهشگران مشاهده کردند که یکی از پیامدهای جالب استفاده از رسانههای
اجتماعی ،احتمال به وجود آمدن گفتگو در بین کاربرانی است که هرگز همدیگر را مالقات نکردهاند و یا
از ریشههای اجتماعی-اقتصادی متفاوت و با سطح تحصیالت متفاوت هستند که تنها نقطه اشتراک آنها
همان کاربری است که بر روی پستش در حال نظردادن هستند .عملگر اجرایی شماره شش از استاندارد
سوم بیان میکند که «دانشجوی باسواد اطالعاتی فرایند تفسیر و تفهیم اطالعات را از طریق بحث با
سایر افراد تقویت میکند» (ای.سی.آر.ال )2000 ،و بحثی که بین چنین کاربران متفاوتی در میگیرد
یک محمل اثرگذار را شکل میدهد که در آن تفکر ،یادگیری و عمل شفاف سازی درایدههای یک شخص
اتفاق میافتد.شاید این طیف متنوع از کاربران که درباره پست مشترکی نظر میدهند تا زمانی که از یک
موقعیت متفاوت با موقعیتی که با آن وارد بحث شدهاند راضی نباشند بحث را ترک نکننداما رویارویی با
دیگران که میتوانند مخالف یا موافق باشند به طرز اجتناب ناپذیری مهارتهای ارتباطی و ارزیابی این
کاربران را بهبود خواهد بخشید که هردوی اینها برای دستیابی به سطح باالتری از سواد اطالعاتی و تفکر
انتقادی ارزشمند هستند.
روشهای بسیاری برای تشخیص چگونگی انتقال این نمونهها به تحقیق و آموزش سنتی وجود دارد.
یک جنبه منحصر به فرد ویژگی نظردهی در شبکه اجتماعی این است که مهارتهای سواد اطالعاتی که
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بهوسیله آن توجیهمیشود بیشتر به فرایند ارزیابی و ترکیب اطالعات مربوط است تا کاربرد آن در یک
حالت غیرانتزاعی(مازیوتی و گرتانو.)2011 ،
همان طور که پیشتر توضیح داده شد ،تشریک مساعی و مباحثه کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک در
راستای استفاده از این شبکه قابل مشاهده است و این دو فعالیت کمتر درباره نتایج نهایی (مث ً
ال مقاله
پژوهشی) و بیشتر درباره سیری هستند که این اطالعات به آنجا رسیده است (مثل داشتن گفتگو با
دیگران ،مواجهه با تفاسیر متفاوت از یک قطعه معین اطالعات قبل از شکلدهی آن) .در خالل آموزش،
جلب کردن توجه دانشجویان به کارکرد نظردهی در فیسبوک به عنوان فضایی که در آن فرصتی پیدا
میشود تا این فعالیتها را تمرین کنند و سپس بررسی نمونههایی که در فرایند سنتی پژوهش ممکن
است از این فعالیتها گرتهبرداری شود ،احتماالً به یک بحث خیلی جالب و ارزشمند منجر میشود .اگر
دانشجویان دچار ابهام باشند که چگونه میتوان فضای اجتماعی ومحیطدانشگاهی را با هم پیوند زد
که در واقع یک پرسش اساسی برای آنها محسوب میشودنیاز به نمونههایی است که اساتید و آموزش
دهندگان میتوانند از آنها برای شروع بحث و کاهش این ابهام استفاده کنند از جمله :بحث کردن درباره
مواد خواندنی در کالسهای دانشگاهی با همتایان و اساتید ،ساعتهای اداری که درآن دانشجو همراه با
استاد برسر کارآمدی منابع احتمالی که قرار است در یک مقاله استفاده شود بحث میکنند ،درخواست
از یک کتابدار مرجع برای کمک پژوهشی و مباحثهای که به تبع آن بین این دو درمیگیرد و حتی عمل
پژوهشی با تکیه بر منابع دست دوم به عنوان نقدهایی بر و درباره موضوع منابع اولیه.اینها روشهای
جالبی برای آغاز بحث مهمی درباره سخن گویی پژوهشی به عنوان یک کلیت با دانشجویان است.
نتیجهگیری
دانش آموزان در سن  13سالگی میتوانند در شبکه اجتماعی فیسبوک عضو شوند و خیلی از آنها حتی
زودتر از این فعالیت در شبکه اجتماعی را آغاز میکنند (گزارشهای مشتری .)2011 ،با توجه به تعداد
زیاد دانشجویان و دانش آموزان فعلی و آینده که زمان بسیاری را در روی این سایت میگذرانند ضروری
است که آموزش دهندگان سواد اطالعاتی ،آثار فیسبوک بر روی نگرشها و رفتارهای دانشجویان و
دانش آموزان نسبت به اطالعات را بدانند .این تحلیل دقیق از فیسبوک با نگاهی بر سواد اطالعاتی که
در استانداردهای ای.سی.آر.ال برجسته شده ابزار شبکه اجتماعی را در حالتی شکل میدهد که به هدف
مشترک ما به عنوان آموزش دهندگان که همان تبدیل کردن دانشجویان به یادگیرندگان مادامالعمر
است خدمت میکند .این مقاله تحلیلی همچنینزمینهای است برای یک مطالعه دیگر که مفهوم باسواد
اطالعاتی را از دریچه اعمال شبکه اجتماعی مورد بررسی قرار میدهد .در بخش دوم این مطالعه که در
مقالهای دیگر به چاپ خواهد رسید پژوهشگران یافتههای خودشان را از نتایج به کاربستن اصولی که در
اینجا مطرح شده در دوره آموزشی فن بیان و رسانههای اجتماعی که در پاییز  2011در حال تدریس آن
بودند ارائه میکنند .به دلیل اینکه این تحلیل یک نقش اساسی در رشد و گسترش این دوره آموزشی
داشت ،نویسندگان این مقاله پیشنهاد میدهند که پژوهشگران سواد اطالعاتی نمونههای بیشتری مبنی
بر تحلیلهایی از رسانههای اجتماعی را در این حوزه علمی انجام دهند .این تحلیلها عالوه بر کاربردشان
در طراحی روشهای جدید آموزش ،میتوانند در طراحی ویرایشهای جدید استانداردهای ای.سی.آر.ال
مورد استفاده قرار بگیرند و در مقابل جهت گیری کلی آموزش سواد اطالعاتی در آینده را شکل میدهند.
درنهایت یکی از مهمترین مواردی که در خالل این مطالعه تحلیلی مقدماتی از شبکه اجتماعی فیسبوک
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دریافت شد این حقیقت است که شبکه اجتماعی یک ناحیه ارتباطی قوی البته نه تا همیشه برای
سواد اطالعاتی است به دلیل اینکه همان طور که از ابتدا حدس زده میشدقابلیتهای این محیط به
طور آشکاری اعمال باسوادان اطالعاتی را تشویق میکنند .گاهی اوقات مث ً
ال در رابطه با اشتراکگذاری
بیدرد سر به نظر میآید که فیسبوک در حال اجرای عمل بر عکس است و ارزش این برای آموزش
دهندگان سواد اطالعاتی و دانشجویان در چگونگی پاسخ با آگاهی انتقادی به این ابزارها و ویژگیهایی
که بهوسیله فیسبوک عرضه شدهاند است .همچنین روش عمل هدفمند مشابهی باید به فرایندهای
جستجوی اطالعات در محیط پژوهش سنتی رسوخ کند .از همین رو بنابراین هیجانانگیزترین نتیجهای
که نویسندگان از بخش اول پژوهششان گرفتهاند این بوده است که خود سواد اطالعاتی در عصر
رسانههای اجتماعی به نوعی از «فراسواد» نیاز دارد که به آگاهیهایی قبلی از سواد اطالعاتی نیاز دارد و
این آگاهی این است که تعلیم دهندگان باید به خودشان و دانشجویانشان یاد دهند که به طور آگاهانه
از چرایی آن چیزی که آنها به عنوان اطالعات با آن تعامل دارند مطلع باشند چون در غیر این صورت
ابزارها برجای آنها تصمیم میگیرند .برای نویسندگان این مقاله مفهوم «فراسواد »45در طراحی دوره
آموزشی «فن بیان و رسانههای اجتماعی» اساسی بود و در تمام تکالیف و خواندنیها رسوخ پیدا کرده
بود .در بخش دوم این مطالعه از شواهد کالسی برای جان بخشی به مفهوم «فراسواد» و جایگاه آن در
تفکری نوین درباره سواد اطالعاتی بیشتر بحث خواهد شد.
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