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 مقدمه

اي در میـان  رسـانه  هاي ميابله با خبرهاي جعلي، افزايش سـواد حرين راهيکي از مهم

است؛ ولي طراحي نرام جامع ميابله با خبر جعلـي، بـه    0هاي جييي کاربران انواع رسانه

هاي اولیه براي شناخت خبر جعلي، چرايي مصـرف آن از سـوي   مباني و برخي شناخت

کاربران و شناخت دوران و مقیطي نیاز دارد که کاربران به صورت عمومي در آن، خبـر  

 دهني.کنني و مقتواها را متأثر از آن بازنشر ميرف ميو رسانه را مص
شناسـني. دورانـي   مي 2«دوران پساحيیيت»دوران امروز را از دييفاه ارحباطاحي به نام 

هـاي پرسروصـيا و   شود، قيرت کـاذر در اختیـار فـروه    که حيیيت در آن به حاشیه رانيه مي
هـا رشـي   بانه و دو قطبـي در جامعـه  فیرد، فضاي متعص  صاح  نفوذ در فضاي مجازي قرار مي

هـاي  منطيي بر استيالل، منطق و فـزاره  کني و احساسات، نررها و عيايي شخصي و غیر پیيا مي
« خبر جعلـي »آيي، با نام  يابني. مقصول مخربي که در چنین فضايي پييي مينخبگاني برحري مي

ن را حغییر دهـي، بـه چالشـي    رو که قادر است آفاهي مخاطبا  شود. خبر جعلي از آن شناخته مي
رو داراي اهمیـت اسـت کـه خبـر و      ( و از آن2104 ،9شيه است )باالمـاس   براي جوامع حبييل

اي بـراي هـر نـوع فزينشـگري عمـومي ايفـا       رساني، در جوامع دموکراحیک نيـش ويـژه   اطالع
ي سیاسـي  هـا ديگر، خبر، منبع کلیيي دريافت اطالعات دقیق در مورد پييـيه  عبارت  کني. به مي

فیري افکـار عمـومي و بـه حبـع آن     رساني عمومي و شکلو اجتماعي است که به فرايني اطالع
کني. حال افر اين خبر، جعلي باشي،  هاي عمومي بر اساس نرام هزينه و فاييه کمک ميانتخار

 (. 2107 ،4فونـال  شـود )مـک  مباحث عمومي و دموکراحیک از منبع دچار اختالل و انقراف مـي 

، فـرض بـر ايـن بـود کـه رسـانه بـه صـورت         «حيیيت پسا»یان ديگر، افر حا پیش از دوران به ب
، بـه  1مبتني بر نوعي آزادي بیـان و مسـئولیت اجتمـاعي    3هاي هنجاري عمومي، ذيل انواع نرريه

کردنـي، اکنـون بـه دلیـل     فیري افکار عمومي کمک ميمخاطبان براي کمک به انتخار و شکل
هـا و مقتواهـاي آنهـا، خـود بـه      ناخت خبر جعلي از خبر واقعـي، رسـانه  ناحواني کاربران در ش

 اني.هاي عمومي خود حبييل شيهحرين عامل انقراف جوامع در انتخار مهم

                                                      

1. new media        2. post truth era        3. Balmas 

4. McGonagle       5. normative theories     6. Social responsibility 
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، در ايـران  0931 مـاه  دياقتصـادي   هـاي  و اغتشاش ها در جريان اعتراضبراي مثال، 

حولیـي و انتشـار انبـوه    بـه   ،.نریر آمينیوز، وحیي آنالين و.. 0هاي حلگراميبرخي از کانال

با حصويرسازي غلط و دعوت مـردم بـه خشـونت و مبـارزه     پرداختني و  خبرهاي جعلي

نمونه ديگـر،   .(3: 0931)آزادي،  حقمیل کردني جامعههاي هنگفتي را بر هزينهمسلقانه 

نيشي است که خبر جعلي در کاهش ارزش پول ملي ايران در فاصله زماني ارديبهشـت  

در فزارشـي بـا    2«فـارن پالیسـي  »( بازي کـرد.  2101حا سپتامبر  2101)مه  0937حا آبان 

ادعا کرده اسـت سـيوط ارزش    9«اپلیکیشني در حال نابود کردن ارزش پول ايران»عنوان 

هاي بنیادي متقيه و ضعف هاي اياالتپول ملي ايران در بازه ياد شيه، نه به دلیل حقريم

ها و خبرهاي جعلـي بـر بسـتر حلگـرام از     رخش فزارشاقتصاد ايران، بلکه به واسطه چ

ريـال در   کـه  هنگـامي »سوي دالالن بازار ارز بوده است. اين مجله حقلیلي ميعي اسـت  

شروع به ايجاد صـيها   ،فران ارز خود شي، معامله بيشگونوارد مسیر  يسال جار لياوا

 ييهـا مشـاوره  ،ت دالرهرفونه حغییـر در قیمـ   اي و با اعالم لقرهکردني  حلگرامکانال در 

 يبرخچنانچه  ـها  کانال نيبه ا هم با پیوستن انیرانيدادني. ايارائه م نيهيآ يروزها يبرا

براي اثرفـذاري   ي بزرگروین کيبه  ليحبي خود ـ يافتنيعضو  ونیلیم 2از  شیها بکانال

 (.2101)فيیهي، « بر نرخ ارز شيني
ي، ممکن اسـت بـه دلیـل مشخصـات و     فیرن افرادي که در معرض خبر جعلي قرار مي

(، 2104 حر از خبرهاي مشروع حليي کننـي )باالمـاس،   فضاي عصر پساحيیيت، آن را واقعي
به همین دلیل، ميابله با آن در دوران امروز براي همـه جوامـع، عـالوه بـر آنکـه امـري       

فـرم  شود، امري بسیار پیچیيه و دشوار است؛ بـه لقـاا بسـتر و پلت   دار حليي مياولويت
هـاي اجتمـاعي بـه اشـتراک     انتشار و بازنشر، خبر واقعي و خبر جعلي هر دو در رسـانه 

شوني و اين موضوع باعـث شـيه حـا حفکیـک ايـن دو از هـم دشـوار شـود         فذاشته مي
کارفیري حصـاوير در آن هماننـي    (. شیوه نگارش خبر جعلي و حتي به2107 ،4)حامپسون

وجود اين فريبنيفي آن حـا حـيود    (، با 23: 0931و همکاران،  خبر واقعي است )آزادي
                                                      

1. telegram channels      2. foreign policy       3. The App Destroying Iran’s Currency 
4. Thompson 
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«. واقعـي »برداشت کني يـا  « جعلي»زيادي بستگي به آن دارد که آيا مخاط /کاربر آن را 
عنـوان يـک روايـت     که چرخه مصرف خبر جعلي کامل نشود، خبر جعلي به در صورحي

کـاربر آن  که مخاط / شود؛ ولي زمانيماني و فسترش آن متوقف مياهمیت، باقي ميبي
عنوان خبر واقعي بپذيرد، خبر جعلي قادر به بازي کردن در نيش خبر واقعي است؛  را به

عنوان پلتفرمي که اطالعات با سرعت زياد  هاي اجتماعي بهويژه در رسانه اين موضوع به
يابي شود، اهمیت دوچنيان مي فردد و به اشتراک فذاشته مي در آن ردوبيل و بازنشر مي

هاي جييـي، حبـادل و چـرخش اطالعـات بـر      (. در اين نوع از رسانه13: 0931)آزادي، 
نگاري و فراينـي  کیفیت اطالعات برحري دارد؛ بيين معنا که بیش از آنکه کیفیت روزنامه

اي حولیي يک مطل  براي کاربران اهمیت داشته باشي، شیوه، نوع، سرعت و میـزان  حرفه
خصوص در مواقعي که جامعه به  اين موضوع به انتشار و بازنشر آن مطل  اهمیت دارد.

حـرين  فردد و کاربران، متياضي دريافـت حـازه  واسطه يک رويياد مهم حشنه اطالعات مي
رو، فسـترش خبـر جعلـي پـس از      شـود. ازايـن  خبرها از آن حادثه هستني، حشييي مـي 

 «اجتمـاعي بـودن  »حـر اسـت. ويژفـي    عنوان خبـر واقعـي، بسـیار مقتمـل     پذيرش آن به
کنـي؛ چراکـه قـيرت    اليه بر ساختار خبر جعلي اضـافه مـي   هاي اجتماعي نیز يک  رسانه

 (.2101و همکاران،  0هاي اجتماعي است )حانيوکخبر جعلي در میزان نفوذ آن در اليه

حال که خبر جعلي آفاهي مخاطبان را نشانه فرفته و در پي آن است حا با ارائه اطالعـات  

شهرونيان اخالل ايجاد کني و از ايـن طريـق بـه اهـيافي      حصمیم و خالف واقع در نرام فکر

سـازي کـاربران از    چون اثرفذاري بر آراي مردم و نتايج انتخابات و... دست يابي، نيش آفـاه 

اي يابـي. درواقـع سـواد رسـانه    اي بیش از هـر زمـاني اهمیـت مـي    طريق ارحياي سواد رسانه

کنیم، عاملي بـراي  ما مصرف و حتي حولیي و بازنشر مي عنوان حوانايي انتياد از اطالعاحي که به

هـا  بخشي به مردم در برابر موج خبرهاي جعلي در دنیايي است که فناوري و رسانهمصونیت

 .(2: 2107، 9و مگیي 2اني )فاالفردر همه جا فسترش يافته

از آنجا که موفيیت يک خبر جعلي در جلـ  حوجـه کـاربران و ديـيه شـين آن در      

امعه است، به صورت حتمي، الزم است حا ابتـيا بـه بررسـي داليـل مصـرف و      سط  ج
                                                      

1. Tandoc        2. Gallagher        3. Magid 



  193 اي براي مقابله با خبر جعلي مباني طراحي نظام سواد رسانه

 

باورپذيري خبرهاي جعلي از سوي کاربران بپردازيم و با آفاهي نسبت به اين داليل، به 

اي براي ميابله بـا خبرهـاي جعلـي در سـط      مباني طراحي يک نرام جامع سواد رسانه

پژوهش حاضر اين است که داليل مصـرف  رو، پرسش اصلي  اين کاربران دست يابیم. از

 اني. و باورپذيري خبر جعلي از سوي کاربران کيام

 پيشينه پژوهش

 يسط  سـواد اطالعـاح  اني که ( در پژوهش خود دريافته0931اسماعیلي و همکاران )

کـاربران،   یـان جز مؤلفه پرسش از کتابـيار( در م  )به ياخبار جعل ی حشخ ييحوانا یزو ن

 ياخبـار جعلـ   ی حشخ ييو حوانا يسواد اطالعاح یانم .از حي متوسط استباالحر  يانيک

 ياخبـار جعلـ   ی حشـخ  ييحوانـا  يها حک مؤلفه با حک يسواد اطالعاح یزو ن يطور کل به

و  یالتفيط سط  حقصـ  شناختي، یتجمع یرهايمتغ یاناز م ینهمچن .دارد ودرابطه وج

 ييحوانـا  یـر و سـن بـا متغ   التیو سـط  حقصـ   يسواد اطالعـاح  یربا متغ یليرشته حقص

بـا   انـي کـه  پژوهشگران اين اثر به اين نتیجه رسـیيه  ارحباط دارني. ياخبار جعل ی حشخ

 يهـا  کتابخانه ي،اخبار جعل ی حشخ ييو حوانا يسواد اطالعاح یانحوجه به رابطه مثبت م

ي اخبار جعلـ  ی حشخ يبه کاربران برا يسواد اطالعاح یرنر يآموزش فنون ييبا يعموم

 مينرر قرار دهني. را

خـروج   پرسـي انـي، نتـايج همـه   ( در مياله خـود مـيعي  2107) 2و فلوريا 0ديفرانزو

متقيه،  اياالت 2101جمهوري  انتخابات رياست و 9اروپا )برفزيت( احقاديه انگلستان از

کرده است؛ نتـايج ايـن    شوکه را جهان سراسر شهرونيان و هانررسنجي نگاران،روزنامه

 4«دونالـي حرامـپ  »رأي شهرونيان بريتانیا به خروج از احقاديه اروپا و پیروزي  دو، يعني

 در هـا نررسـنجي  و جمعي هايرسانه چگونه دارد که در انتخابات، اين پرسش را در پي

اني. اين دو پژوهشگر با اشاره به حقيیيـات صـورت   دچار اشتباه شيه خود هايبینيپیش
                                                      

1. DiFranzo        2. Gloria        3. Brexit 

4. Donald Trump    
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را در کنار متهمان اين احفاقـات يعنـي    0«حبار فیلتر»و « خبر جعلي»فرفته، ظهور پيييه 

 بـوک، منتيـيان، فـیس   از دهني. برخيقرار مي« هاي اقتصادينگراني»و « عوامل خارجي»

هاي خاص خود بـراي  به دلیل دارا بودن الگوريتم را اجتماعي هايرسانه ديگر فوفل و

« خبـر جعلـي  » انتشـار  بـراي  ها، به بسترسازيسازي و شیوه بازنشر و مصرف پیامشبکه

بـراي کـاربران در درون ايـن     2«اکـو  هـاي احاق»ايجاد  حسهیل يا ايجاد مثل کنني؛متهم مي

 کاربران شـبکه  که جايي هاي اجتماعي. احاق اکو از ديي نويسنيفان اين مياله يعني شبکه

 نیستني. متفاوت با خود هايدييفاه و هافزينه معرض در

بـه   4«اعتباربخشـي »اي در پي يـافتن چگـونگي   ( در مياله2101و همکاران ) 9حورس

 شناسيمعرفت»هاي اجتماعي هستني. آنها بر اساس از سوي کاربران رسانه« خبر جعلي»

 ،«خبـر  نويسـنيفان » بـه  مربـوط  ادراکـات  بـر  مبتنـي  پژوهشـي  مـيل  نـوعي  ،3«حصييق

 آنـان  باورپـذيري  حصـييق و  رفتارهـاي  آزمودن براي «کاربران» و «خبر بازنشرکننيفان»

 و با هم حلفیق کرده را 1«حصييق و اعتماد نرري هايدييفاه» کردني. آنها همچنین حرسیم

 کـه  دهـي مي نشان اين پژوهش هاياني. يافتهپرداخته حأيیي رفتارهاي بیان از اين منرر به

 خبـر جعلـي و اعتبـار    از شـبکه، آفـاهي   بـه  در شناخت، اعتماد اجتماعي، همگني حنوع

 نيش دارني.« خبر جعلي»و رفتار کاربران در حأيیي  فذارياشتراک قصي بر اينهرسا

ــه آســی  2107و همکــاران ) 7«الزر» ــا اشــاره ب ــه خــود ب پــذيري جوامــع  ( در ميال

هـاي  و ناحواني مردم در ميابلـه صـقی  بـا آن، رسـانه    « خبر جعلي»دموکراحیک در برابر 

حـل را   دانني. آنها چهار راهه خبر جعلي مياجتماعي را بستري امن و سازفار براي اشاع

برخـي از   کـه  کاربران به اين بازخورد اني: الف( ارائهبراي ميابله با خبر جعلي ارائه داده

 بـه  طـورکلي  بـه  حـل رسي ايـن راه مي نرر به)باشني  است جعلي ممکن خاص خبرهاي

 سازفار منابع رائه؛ ر( ا(دهيمي کاهش را افراد آن از سوي فذاشتن خبر جعلي اشتراک

                                                      

1. Bubble Filter      2. Echo Chambers    3. Torres 

4. Authenticate       5. Epistemology of Testimony  

6. Theoretical perspectives of Trust and Testimony    7. Lazer 
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 از طريـق  کـه  اطالعاحي براي بررسي صقت اخبار منتشرشيه؛ ج( شناسايي اييئولوژيک

شوني و مي کارفرفتهسازنيفان خبر جعلي به از سوي شيه حنریم هاي الگوريتم و هاربات

 ها.ميابله با آنها حوسط پلتفرم چنيفانه انتشار خبرهاي جعلي و منابع د( شناسايي

 اهيمتعريف مف

خبرجعلي

( پس خبر جعلي چـه  2100، 0افر خبر، فزارشي از يک رويياد واقعي است )کرشنر

نوعي « خبر جعلي»رو، واژه  مفهومي دارد؟ خبر طبق قاعيه بر صقت استوار است، ازاين

اغلـ  بـا   « جعلـي »(. کلمـه  2101است )حانيوک و همکـاران،   2«اکسیمورون»حناقض و يا 

(. 2101 ،9شـود )مکـاچي  جـا مـي   بـه  جـا « غیرقابل اعتبار»و « حيلبي» ،«کپي»هايي مانني واژه

کنـي  معنا مـي  4«غیرواقعي؛ ساختگي و حيلبي»را به « جعلي»فرهنگ لغت آکسفورد لغت 

فونـه  ها، حعريف خبر جعلي را اينيکي از آخرين پژوهش .(2103، 3نامه آکسفورد )لغت

ور عمـيي و بـراي فمـراه سـاختن     طـ  پذيري کـه بـه  خبر کذر و حقيیق»دهي: ارائه مي

واقــع خبــر جعلــي  (. در209: 2107، 7و جنتزکــو 1)آلکــات« شــودخواننــيه حولیــي مــي

عنـوان خبـر واقعـي     شود، يعني در حالش است حا بهوروکشي از مشروعیت پنهان مي زير

فونـه   ( نیز با اشاره به فـزاره يادشـيه خبـر جعلـي را ايـن     2107فونال ) ظاهر شود. مک

خبر جعلي اطالعاحي است کـه بـا هـيف فريـ  دادن و فمـراه کـردن       »کني: حعريف مي

شود. اين اطالعات در پي آن است حـا باورهـاي غلطـي را بـه      ديگران حولیي و منتشر مي

مخاطبان عرضه کني يا در باورهاي درست قبلي آنان حرديي ايجاد نمايي. ايـن اطالعـات   

 «.يشونکننيه در قال  خبر واقعي دييه مي فمراه

حواني شـهرونيان را  اي جيي است که ميازدياد و فرافیرشين خبرهاي جعلي مسئله

                                                      

1. Kershner        2. Oxymoron         3. Mecacci 

4. Not genuine; Imitation or Counterfeit      5. Oxford Dictionary 

6. Allcott          7. Gentzkow 
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در سطو  فردي و اجتماعي حقت حأثیر قرار دهـي و بـر حقـوالت اجتمـاعي، سیاسـي،      

، 2و آفسـتو  0المللي حأثیر بگذارد )اسپرات هاي مقلي، ملي و بیناقتصادي و ديگر عرصه

اي کلیـي مبـارزه بـا فسـترش خبرهـاي      ي سواد رسانهرسي، ارحيا(. به نرر مي07: 2107

اي و واقع با مجهز کردن شـهرونيان بـه سـواد رسـانه     جعلي در جوامع مختلف باشي. در

حـوان فـردش خبرهـاي    کننيفان آفاه اخبار و اطالعات، مـي  حبييل کردن آنها به مصرف

صـرف و  جعلي را کاهش داد. اين مهم پیش از هر چیز مستلزم درک صـقی  چرايـي م  

 باورپذيري خبرهاي جعلي از سوي کاربران رسانه است.

 ايسواد رسانه

هـاي نـوين   دسترسي فزاينيه افراد به اطالعات که از طريق ارحيا و فسترش فنـاوري 

فراهم آميه، نيش آموزش مردم در سنین مختلف همچنین چگونگي ارزيـابي کیفیـت و   

جامع  يآفاهها کرده است. دسترسيحر از فسترش  صقت اطالعات را برابر يا حتي مهم

را  يجعلـ  خبرهـاي کمک کني حـا   شهرونيانبه  حواني يم يجار ييادهاياز رو و مناس 

 یابيو دسـت  شـهرونيان آموزش  هيف، ينبه ا یينرس يبرا نخستین فامدهني.  ی حشخ

سـازد حـا    ياست که کاربران را قـادر مـ   ييها مهارت يا يا سواد رسانه يها آنها به مهارت

 من دسترسـي بـه اطالعـات بـرخط، حقلیـل و ارزيـابي مناسـبي از آنهـا پیـيا کننــي          ضـ 

 (.07: 2107)اسپرات و آفستو، 

هاي جمعـي  اي از رويکردهاست که مخاطبان ]رسانهاي مجموعهواقع سواد رسانه در

ها و حقلیل و ارزيابي نيادانه هاي جييي[ براي مواجهه فزينشي با رسانهو کاربران رسانه

رو  هـايي را کـه بـا آنهـا روبـه     فیرني حا معناي پیام اي به طور فعاالنه بر ميواي رسانهمقت

(. در حعريف ديگري اين فونه آمـيه اسـت:   23: 0933شوني، حفسیر کنني )خسرواني،  مي

طور فعاالنه، براي قـرار فـرفتن    انيازها است که ما به اي از چشماي مجموعهسواد رسانه

هايي را کـه بـا آنهـا مواجـه     کنیم حا معناي پیامبرداري مي ز آنها بهرها ها در معرض رسانه

                                                      

1. Spratt        2. Agosto 
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( 90: 0931(. نصیري و شـهار ) 07: 0913شويم، حفسیر کنیم )پاحر، حرجمه کاوسي، مي

اي عبـارت اسـت از حفکـر اسـتياللي و نيادانـه بـه نقـوي کـه         معتييني که سواد رسانه

اي تيل داشته باشي. مهارت سواد رسانهمخاط  بتواني درباره مقتواي رسانه قضاوحي مس

هـاي جمعـي   نوعي حوانايي دسترسي، استفاده، حقلیل و ارحباط با حولیيات مختلف رسانه

 اني از: اي عبارتاست. سه جنبه سواد رسانه

عبارت بهتر حعیین میـزان و نقـوه    اي يا بهالف( ارحياي آفاهي نسبت به رژيم مصرف رسانه

ــافون کــه در يــک کــالم همــان مقتــواي  منــابع رســانه اي ازمصــرف غــذاي رســانه اي فون

 هاست. رسانه

 هاي مطالعه يا حماشاي انتيادير( آموزش مهارت

هـا کـه در نگـاه اول قابـل     ج( حجزيه و حقلیل اجتماعي، سیاسي و اقتصـادي رسـانه  

هـاي جييـي و   حوان براي رسانه(. با اين حوصیفات، مي0913مشاهيه نیست )شکرخواه، 

، 0ايهـاي حـوده  هاي اجتماعي، مبتني بر ادبیات نرري يافتـه شـيه در دوره رسـانه   هرسان

هـا و  حـرين جنبـه  ففته، مـوارد ديگـري را نیـز بـه عنـوان اصـلي       جنبه پیش عالوه بر سه

 اي برشمرد:هاي سواد رسانه مؤلفه

ايـم؛  هاي جييي، وارد دوران جيييي نیـز شـيه  * درک انتيادي اين نکته که با رسانه

هاي پـیش از  هاي اقتصادي، سیاسي، فرهنگي و انساني متفاوحي با دورهاي که مؤلفهدوره

اي حواني حوصـیف مناسـبي از آن باشـي؛ دوره   مي« پساحيیيت»اي که نام خود دارد؛ دوره

هاي انساني، با حضـور انـواع کـاربران    ها در جامعهکه نقوه حضور و حأثیرفذاري رسانه

 هاي پیشین خود دارد.ساسي با دورهمفیي و مخرر، حفاوت ا

فذاري، پربازديـي  هاي حعیین، حولیي، اشتراک* حوانايي شناخت انتيادي داليل و شیوه

هـاي جييـي، از سـوي انـواع     شين، بازنشر و مصرف انواع مقتـوا در فضـاهاي رسـانه   

کاربران مفیي و مخرر، با رويکردهاي اقتصادي، سیاسي، فرهنگي و انسـاني جييـي بـه    

 هاجود آميه در اين رسانهو

                                                      

1. mass media 
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* ارحياي آفاهي و مهارت هر کاربر، در هر جايگاهي که قرار دارد، نسبت بـه چگـونگي   

هـاي میـزان مصـرف، شـیوه     هاي اجتماعي؛ از جنبههاي جييي و رسانهاستفاده مفیي از رسانه

اي فسترش ارحباطات انساني و ففتگوها در اين فضـا، نقـوه حمايزفـذاري انتيـادي مقتواهـ     

اي با حوجه به جايگاه اجتماعي هـر کـاربر و کسـ     واقعي از غیرواقعي در اين فضاي رسانه

 اي جيييمهارت ميابله انتيادي با مقتواهاي جعلي در اين فضاهاي رسانه

اي بـراي  حر جنبه دوم از ابعـاد سـواد رسـانه   اين مياله حالش دارد حا با بررسي جيي

هـاي  اي براي رسانهاز مباني طراحي نرام سواد رسانههاي جييي، بتواني به بخشي رسانه

 هاي اجتماعي دست يابي.جييي و رسانه

 1هاي اجتماعی رسانه

 هـاي  رسـانه  از بعـي  کـه  هسـتني  2هاي جييـي  رسانه از يا فونه اجتماعي، هاي رسانه

 و پیـام  حولیيکننيه حعامل میان و بر بستر ور جهاني و اينترنت امکان ظهور يافته جمعي

 فیرنـيه  يـا  مخاطـ   ها، رسانه اين در که بيين معنا. اني آورده فراهم را آن کننيه ريافتد

 پیـام،  فعاالنـه بـا   و پويـا  حعامـل  بـه « کـاربر »ضمن حبييل شين بـه   و نیست منفعل پیام

 در ايجاد حغییـرات  امکان و پردازد مي پیام ارائه بستر و دريافت و ارسال فرايني فرستنيه،

 و هـا  شـه يانيبـا   شـيه  حرکیـ   پیـامي  که دارد؛ به اين حرحی  را آن ازنشرب و ارسالي پیام

متعـيد   هـاي  فونـه  مشـترک  وجـه . دهـي  بازنشر ديگر افراد به را خود فکري هاي آموزه

کننـيه   اسـتفاده  افـراد  از سـوي  مقتوا حولیي و آنها بودن کاربرمقور اجتماعي، هاي رسانه

 (.0930حبار،  پور و اکبري است )اسکنيري
 مخاطبـان  اجتماعي، هايرسانه در اطالعات سريع انتشار و آسان دسترسي کم، هزينه
 پـذير امکـان  خبرهـاي جعلـي را   از ايفسـترده  انتيال کني و مي به خود جذر را زيادي
 باشي، خبري يک منبع حوانيمي فرد هاي اجتماعي هرعبارحي، اينکه در رسانه سازد. به مي

وجود  افزايش سرعت انتشار خبر جعلي به و خبري منابع تباراع مورد در هايي رانگراني
 .باشـي  به همراه داشته منفي اجتماعي اثرات حوانيآورد و اين فسترش خبر جعلي مي مي

                                                      

1. social media         2. new media 
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و  0بپذيرنـي )پـل   حيیيـت  عنـوان  به را عميي هايدروغ است ممکن افراد نخست آنکه،
مـورد نیـاز جامعـه، واکـنش      (، دوم آنکه در قبال اخبار مشروع و صـقی ِ 2101، 2متیوز

 از را 9«خبـر  اکوسیستم» کلي حواني اعتبارخبر جعلي مي فسترش در نهايت نشان دهني و
بـه   را فـردي  منقصـربه  هـاي چـالش  اجتماعي هايرسانه در ببرد. ظهور خبر جعلي بین

شـود و  به عمي بـراي فريـ  مخاطبـان سـاخته مـي      خبر جعلي همراه داشته است. اول،
 هـاي داده راحتي مورد پذيرش قرار بگیرد. دوم، دد حا به سب  مقتواي آن بهفرباعث مي

 اي،کـاربران حرفـه   از سـوي  اغلـ   چنـيمنروره،  بزرگ، ميیاس در اجتماعي هايرسانه
 هـاي رسـانه  کننـيفان  مصـرف  شـوني. سـوم،  سروصيا حولیـي مـي   پر ولي ناشناس فاهي

 از و برخوردارنــي متفــاوت هــاينیاز و هــااولويــت مختلــف، هــايپیشــینه از اجتمــاعي
 ايجـاد  کـم  هزينـه  در نهايت، .کننيمي استفاده مختلف مياصي براي اجتماعي هاي رسانه
 اجتمـاعي،  هـاي ربـات  مانني مخرر هايحسار ايجاد اجتماعي، هايرسانه هايحسار
 قيرحمنـيي بـراي   منبـع  حوانـي هرکـيام مـي   که کنيمي آسان را هاحرول و جعلي کاربران
 (.2103و همکاران،  4باشي )شو خبر جعلي شفستر

هاي اجتماعي به سب  دشواري نرارت قانوني بر آنها بـه  از آنجا که اينترنت و رسانه
فذاري اطالعات مخربـي   ها هستني، امکان به اشتراکحر از ساير رسانهنوعي، کنترل نشيه

ي )اسـپرات و آفسـتو،   انپذير ساخته نریر خبرهاي جعلي را با حنها يک کلیک ساده امکان
حوانني با معافیت از مجازات،  (. در چنین فضايي که نويسنيفان خبر جعلي مي07: 2107

اقيام به حولیي و انتشار خبرهاي جعلي کنني، بسیاري از کاربران از جوانان حا بزرفسـاالن  
شوني و قادر نیستني بـيون حسـلط بـر    در مواجهه با مقصوالت آنها دچار سردرفمي مي

اي به دست آيي، خبرهاي جعلـي  حواني با حکیه بر سواد رسانهاي که ميهاي ميابلهارتمه
 را از واقعي حشخی  دهني.

در چنین مقیطي افرچه بايي قوانین معیّن و نرام حيوقي شاملي بـراي سیاسـتگذاري، اداره   

ري و کـارب  7حجهیـزات و وسـايل  ، 1، خيمات3هاي زيرساختو مييريت فضاي مجازي در اليه
                                                      

1. Paul         2. Matthews         3. news ecosystem 
4. Shu         5. Infrastructue       6. Prociders 

7. decices 
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حوانـي جوامـع انسـاني را از     رسي آنچه بیش از يک نرام حيوقي دقیق، مـي داشت، اما به نرر مي

هاي جييي در حوزه حولیي، بازنشـر و مصـرف خبرهـاي جعلـي     حهيييات جانبي فضاي رسانه

هايي است که آنان را از افتـادن بـه ورطـه بازنشـر و     مقافرت کني، مجهز کردن افراد به مهارت

 کني. دارد؛ و اين مياله براي کمک به اين هيف حالش مي علي بازمصرف خبر ج

 هاي اجتماعیکاربران رسانه

هاي برخط، بسـیاري از کـاربران، مشـارکتي در    انيازي پلتفرمهاي ابتيايي راهدر سال

نام دارني و صرفاً مطال  منتشرشيه را  0«لِرکِر»حولیي مقتوا نياشتني. اين دسته از کاربران 

ها را منتشر و از اين طريق اي از کاربران قرار داشتني که پستني. در ميابل دستهخوانمي

کردني. اين دسته از کاربران را که آن زمان در اقلیت به زنيفي جوامع ديجیتال کمک مي

حرين دلیل اين احفاق يعنـي حعـيد   (. مهم2119، 4و پريس 9نامني )نانکهمي 2«پُستر»بودني، 

فـرفتن مخاطبـان بـه     حـوان در خـو  میالدي را مي 31ن پسترها در دهه بود لرکرها و کم

اي چـون راديـو، حلويزيـون و     سـويه  هاي يـک حالت انفعالي خود در دوران سلطه رسانه

مطبوعات جستجو کرد. در آن دوره مخاطبان صرفاً بیننيه و شنونيه بودنـي و نيشـي در   

 اي نياشتني.حولیي مقتواي رسانه

هاي اجتماعي و فسترش آنها باعث شي حـا حغییـرات   پلتفرم رسانهفسترش و ارحياي 

واقع اکثر مخاطبان منفعل فذشـته بـه    وجود آيي. در اي در منش کاربران اينترنت بهعميه

حـرين نيـش را ايفـا    بیش 3«هاي اجتماعيدکمه»کاربران فعال حبييل شيني. در اين مسیر 

هــاي هــا در صــفقات ور و پلتفــرم(. ايــن دکمــه2109، 7و هلمونــي 1کردنــي )فرلیتــز

کنني حا نررات خود را نسـبت بـه   شيه و کاربران را حشويق مي هاي اجتماعي حعبیه رسانه

هـاي  پیشـتاز اسـتفاده از دکمـه    3«ديـگ »و  1«رديت»سايت  مطال  اعالم نمايني. دو ور

                                                      

1. Lurker         2. Poster         3. Nonnecke 

4. Preece         5. social buttons    6. Gerlitz 

7. Helmond       8. Reddit         9. Digg 
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: 2يـک ال»حـوان بـه   که از آن جملـه مـي   هادکمه (. اين2103، 0ينيونتوراجتماعي بودني )

 در حسـريع  اشاره کرد، سب « فذاري: اشتراک4شِیر»و « : نپسنيييم9ديس اليک»، «پسنيييم

دهنـي  ارائـه مـي   را کاربرپسـني  و مشارکتي رويکرد نوعي و شونيمي ور مقتواي فردش

 بـيون  حـا  دهنيمي به کاربران اجازه ها(. درواقع اين دکمه0930: 2109)فرلیتز و هلموني، 

 لـذت  مطلبـي  از واکنش نشان دهني و افـر  بیننيهايي که ميپست به چیزي نوشتن به نیاز

 دوسـتان  با را اطالعاحي بخواهني افر کني يا را منتيل احساس اين دکمه يک فشار برني، مي

دهـي   انجـام  را کار اين حوانيمي لمس دکمه شِیر بگذارني، اشتراک به کننيفان خود دنبال و

هستني و به حولیـي، حأيیـي   « پُستر»بوک  يباً حمام کاربران فیسامروزه حير .(2107، 3)بورخات

 (.2103کنني )ونتوريني،  فذاري مطال  کمک ميو به اشتراک
در همین فضا و با کمک چنین ابزارهايي است که لمس يـک دکمـه اجتمـاعي از سـوي     

حواني منجـر بـه فرافیـر شـين يـک خبـر جعلـي در        راحتي مي فروهي از کاربران به
مي اجتماعي و از آن طريق در جامعه شود و پیاميهاي مختلفي را در پي داشته پلتفر

باشي، لذا بايي در وهله اول به پاسخ اين پرسش رسیي که چرا و چگونـه عمـوم يـا    
هاي اجتماعي به فسترش خبر جعلـي  فیري از امکانات رسانه برخي کاربران با بهره

ت به کاربران داده شود که حعبیـه ايـن   کنني؛ و در ادامه، اين آفاهي و مهارکمک مي
ها صرفاً براي حسهیل فرايني فـردش اطالعـات صـقی  در    ابزارها، امکانات و دکمه

هاست و در لمس و کلیک بر مطال  منتشر شيه در اين فضا بايي نهايـت  اين رسانه
دقت را به خرج داد حا هر مطل  مضري بازنشر داده نشود؛ اين مياله درصيد پاسخ 

 رسش نخست است.به پ

 خبر جعلی با مواجهه در اجتماعی هايرسانه کاربران

هاي اجتماعي، هاي سنتي و کاربران رسانهعميه دلیل حفاوت بین مخاطبان رسانه

(. از آنجـا کـه   2113، 1فذاري مقتواست )فـوکس  اشتراک حوانايي آنها در حولیي و به
                                                      

1. Venturini     2. Like           3. Dis Like 

4. Share        5. Burkhardt        6. Fuchs  
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متکي است، کـاربران را  « زنشربا»و « کلیک»هاي اجتماعي بر دو عنصر پلتفرم رسانه

کنني، به همین دلیل زمینه بـراي فسـترش اطالعـات    به نشر دادن مطال  حشويق مي

آيـي؛ بنـابراين افـر بخواهـي     ها فراهم مينامناس  نریر خبر جعلي نیز در اين رسانه

حبع آن شیوه ميابله با اين پيييه پييي بیايي،  فهمي براي داليل بازنشر و مصرف و به

ي از مسیر آشنايي با انواع کاربران فذر کني و در فام نخست، بتواني اين کـاربران  باي

 بنيي نمايي.را طبيه

حـوان بـه   هاي اجتماعي را در مواجهه با خبر جعلـي مـي  از يک جنبه، کاربران رسانه

 کـاربر »و  2«زودبـاور  کـاربر » ،0«متياعيکننـيه  کـاربر »چهار دسته حيسیم کرد؛ سه دسـته  

(، مـا نیـز پـس از    2103اني )شو و همکاران، و همکاران مطر  کرده« شو»را  9«روشنگر

بنـيي افـزوديم    را به ايـن دسـته  « کاربر مياوم»يک کار پژوهشي، يک دسته ديگر به نام 

 (:19: 0931)آزادي، 

 و حرغیـ   بـراي  را خبـر جعلـي   خاصـي،  اهـياف  بـا  که متياعيکننيه کاربران الف(

 .کننيمي منتشر ديگران بر اثرفذاري

 .کنني باور را خبر جعلي که شونيمي متياعي راحتي به و زودباورني که زودباور کاربران ر(

ـ  يرنـي، پذ يمـ  یرثأکمتر حج( کاربران مياوم که در مواجهه با خبر جعلي  کـارکرد   يول

 هستني.مؤثر  خودشان يبرا صرفاًي و نرا نيار يگراند يبرا يروشنگر

خبـر   برابـر  در ايشـکاکانه  و ميـاوم  هايدييفاه و ورنيديربا که روشنگر کاربران د(

دارني و عالوه بر حأثیر نپذيرفتن از خبر جعلي، سايرين را نیـز نسـبت بـه جعلـي      جعلي

 سازني.بودن يک خبر آفاه مي

اي رسي در مجموعه طراحي يـک نرـام جـامع بـراي ارحيـاي سـواد رسـانه       به نرر مي

ويژه کاربران زودباور، نيش اساسـي   انواع کاربران، به کاربران، فهم دقیق عملکرد و کارکرد

هـاي دقیـق    حـل  خواهي داشت. بنابراين بايي اين کاربران را خور شناخت و براي آنها راه

 براي جلوفیري از بازنشر و مصرف خبر جعلي طراحي کرد و آموزش داد.

                                                      

1. persuaders        2. gullible users        3. clarifiers 
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 هاي کاربري مخرب حساب

بنيي قبلي، نوع ديگري از حيسیمبنيي کاربران ياد شيه در بخش عالوه بر حيسیم

هاي کاربري مخرر هاي اجتماعي وجود دارد که از آنها به حساراز کاربران رسانه

 ممکـن  هـاي اجتمـاعي  مخرر شـبکه  اين کاربران از شود. جال  آنکه برخيياد مي

 و 2«هاحرول» ،0«اجتماعي هايربات» شامل هااين حسار .نباشني واقعي انسان است

( کـه هـر يـک بـه نوبـه خـود       2103هستني )شـو و همکـاران،    9«سايبرگ کاربران»

حوانني به باورپذير سـاختن خبرهـاي جعلـي و فسـترش مصـرف آنهـا در میـان         مي

اي ايفا کنني. آفاه ساختن کاربران نسـبت بـه ماهیـت انـواع ايـن      کاربران نيش ويژه

خبرهاي جعلي و  اي در مواجهه باهاي مخرر از الزامات ارحياي سواد رسانهحسار

 ساير اطالعات مخرر فضاي برخط است.
از  که هستني اجتماعي هايرسانه هاينوعي از حسار اجتماعي: هايالف( ربات

 صـورت  بـه  اين الگوريتم قادر اسـت  .شونيمي کنترل اي رايانه الگوريتم يک طريق
 حاضـر در  نکـاربرا  با ساير و کني حولیي را اي شيه مقتواهاي از پیش حعیین خودکار
نويسـي   ها بسته به آنکه چگونه برنامـه ربات .کني برقرار ارحباط اجتماعي هايرسانه

  (. بـا ايـن  2107شيه باشني، ممکن است مخرر باشني يا نباشني )شـو و همکـاران،   
 انتشـار  و دسـتکاري  بـراي  ويژه به که باشني مخربي نهادهاي حواننيمي هاحال ربات
 .(2103انـي )شـو و همکـاران،     شـيه  طراحـي   اجتمـاعي  هـاي رسانه در خبر جعلي

 خصـوص  در 3«اينکاپسوال ايمپروا» شرکت مربوط به فزارش ( در2103) 4«زيفمان»
 هـر روز  در کـه  اسـت  اي فونـه  بـه  حهييـي  اين وسعت» فويي، مي مخرر هاي ربات

 فعالیـت  نتیجـه  مـا  شـبکه  در امنیتي روييادهاي همه ازدرصي  31 از بیش مشخ ،
 .«است مخرر هايربات

 را حوهم ها و صفقات مجازي اينبا بازنشر خبر جعلي در فروه هاي مخررربات

  اي از سوي کـاربران ديگـر ديـيه   فسترده طور به مطال  آن کنني که مي اليا مخاط  به
                                                      

1. social bots        2. trolls         3. cyborg users 

4. Zeifman          5. imperva Incapsula  
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 از ايمعمـوالً مجموعـه   هماهنـگ و خودکـار   طـور  ها بهاين ربات واقع، شيه است. در

 معناسـت  اين به خواننيه براي اين. کننيمي اي مجازي پمپاژدر فض را خبرهاي جعلي

صفقه  به آنها افر و انيپسنيييه در نهايت و خوانيه را مطل  آن نیز ديگر بسیاري که

 پیـيا  را آن زيـاد  احتمـال  بـه  برونـي،  مطالـ   آن بررسي صقت براي ديگري يا سايت

 خواهـي  اضافه خبر جعلي به مشروعیت از ديگري اليه بر همین اساس و کرد خواهني

 0«حسـار کـاربري جعلـي   »ها فاهي به شکل ربات .(2101شي )حانيوک و همکاران، 

هـاي کـاربري   شـوني. از حسـار  هايي با اسم و پروفايل صوري ظاهر مييعني حسار

هـا  (. اين حسـار 2101، 9شود )نیموياد مي2«اينرام جنگ رسانه پیاده»عنوان  جعلي به

 ساير کردن مسيود يا ارعار و هاهشتگ حرويج چون خبر جعلي،مطالبي  حيويت براي

 کنني. فعالیت مي کاربران

بـا هـيف ايجـاد اخـتالل در جوامـع بـرخط        که هستني واقعي کاربران ها:ر( حرول

 عـاطفي و بـه دور از عيالنیـت و منطـق     پاسـخ  بـه  را کننـيفان  مصرف و فعالیت دارني

 ممکـن  را بـرخط  جوامـع  میـان  در بـر جعلـي  خ آسـان  انتشار هاحرول .کننيمي حقريک

ماننـي   منفـي  احساسـات  ايجـاد  هاحرول اصلي هيف .(2103سازني )شو و همکاران،  مي

اعتمـادي   شک و حرديي و بي حا است اجتماعي هايرسانه کاربران میان حرس و خشم در

ي شـود،  اعتمـاد و بي دچار شک و حرديي کاربر يک که را میان آنها نهادينه کنني. هنگامي

پذيرد )شو و  در نهايت با عبور از حيیيت، دروغ را مي و کني باور چیزي را داني چهنمي

صـورت فروهـي و سـازمانيهي شـيه کـه از آن بـه        ها اغل  به(. حرول2107همکاران، 

 کنني.شود، فعالیت ميياد مي 4«کارخانه حرول»
واقـع آنهـا اقـيامات     ها منقصر به بـازپخش و حيويـت مطالـ  نیسـت، در    فعالیت حرول

حهاجمي را نیز در دستور کار خود دارني. اين اقيامات طي سـه مرحلـه و بـا الهـام از فراينـي      
3شود: طعمه زدن، قالر کردن و به دام انياختن )اسـزد ماهیگیري انجام مي

(. 2101 و اسـزد،  

                                                      

1. fake account         2. media war infantry         3. Nimmo 

4. Troll Factory        5. Szwed 
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فر کسي به ا .کنيمي ارسال کاربران حقريک را براي برانگیز بقث پیام يک حرول در ابتيا،
هاي ديگر در قال  شخصیت ثالـث بـه مطلـ     مطل  ارسالي واکنش نشان نيهي، حرول

طور متناور نررهـاي مخـالف يـا مـوافيي را منتشـر       دهني و بهارسالي واکنش نشان مي
کني. آمیز است که سايرين را به طر  نرر حقريک مي چنان اغراق ها کنني. اين واکنش مي

 بـه  منرم طور به را او حرول طعمه را فرفت، بقث در شين درفیر با کاربر يک که زماني
 کني.و با نررهاي متفاوت از حوهین حا حمسخر، به حياوم بقث کمک مي کشي مي چالش

سايبرگ که به لقاا واژفاني مخفف سايبر اُرفانیزم اسـت، در   سايبرگ: ج( کاربران
 را خبـر جعلـي   حوانني ي که ميهاي واقعي و جعلي هستناينجا به معني حرکیبي از حسار

هـاي   حسار. دهني فسترش شوني، حرکی  انساني و ماشیني هاي ورودي با که روشي به
شـوني. معمـوالً   هاي اجتماعي حنریم ميهاي مربوط به رسانهسايبرگ براي انجام فعالیت

هـاي  برنامـه  از امـا  شـوني، مـي  ثبـت  پوشش عنوان به واقعي افراد ها از سوياين حسار
در ايـن نـوع    .کننـي مـي  اسـتفاده  اجتمـاعي  هـاي  رسـانه  در فعالیت انجام براي ايايانهر

 انتشار براي را فردي منقصربه هايفرصت ها،ربات و هاانسان بین آسان کاربران، سوئی 
 (.2103سازد )شو و همکاران، مي فراهم خبرهاي جعلي

 سيستم اول و سيستم دوم تفکر

ي بـه دسـت آوردن پاسـخ پرسـش چرايـي و چگـونگي       حرين نکات برايکي از مهم

فیـري و حفکـر آنهـا    مصرف خبر جعلي از سوي کاربران، حالش براي درک نرام حصمیم

هـا، در ايـن ميالـه    هـا و نرريـه  در لقره برخورد با خبر جعلي است؛ در میان انواع اييه

اسـاس آن   بـر  دهـیم و  را مبنا قرار مـي  2«سیستم دوم»و  0«سیستم اول»الگوي پیشنهادي 

 کنیم.چنین وضعیتي را حقلیل مي

فیري هستني. سیستم اول يـک  سیستم اول و سیستم دوم، دو حالت مختلف حصمیم»

روش خودکار، سريع و غالباً ناخودآفاه از حفکر است؛ ايـن سیسـتم، نیازمنـي انـرژي يـا      

حوجه کمي است اما مستعي بـروز حعصـ  و خطاهـاي سیسـتماحیک اسـت. در ميابـل،       
                                                      

1. System 1       2. System 2 
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 و دارد نیـاز  انرژي اين سیستم به. است حفکر براي شيه کنترل و ساده یستم دوم روشيس

 هـاي حصمیم کردن فیلتر حوانايي است، فعال که زماني اما کني، کار حوجه بيون حواني نمي

 (.70: 0931)آزادي، « دارد را اول سیستم

 پـذيرش  ردمـو  کـه  باشـي  حأثیرفـذار  و سـاز  جريـان  حوانيمي زماني جعلي خبر يک»

 فیـري حصـمیم  و حفکـر  نـوع  مـييون  حـي زيـادي   حـا  پذيرش اين و فیرد قرار مخاط 

به حعبیري افر کاربر در مواجهه با يک خبر جعلـي از سیسـتم اول بهـره     .است مخاط 

فیرد، حوفیق چنياني در حشخی  خبر جعلي نخواهي داشت و به راحتي خبر جعلـي را  

حوان کاربر را زودباور دانست. اما افر کـاربر در  يکني، در اين حالت مباور و مصرف مي

حقلیل و ارزيابي شود، يعني همان چیـزي کـه    و  مواجهه با خبر جعلي وارد فرايني حجزيه

اي است، ديگر شـاهي بـاور و مصـرف خبـر جعلـي از سـوي کـاربر        هيف سواد رسانه

« شنگر خواهي شـي نخواهیم بود؛ در اين حالت کاربر حبييل به کاربري مياوم يا حتي رو

 (.70: 0931)آزادي، 

 حـأثیر  حفکـر  اول سیسـتم  جعلـي از  خبر به واکنش ،0کانمن حقيیيات دانیل بر اساس

 شـکل  دوم سیسـتم  در مهـم  مطالـ   و بـزرگ  هـاي  فیري حصمیم که  در حالي. پذيرد مي

 و کنـي مـي  عمـل  سريع بسیار حصمیم احخاذ و فیري نتیجه زمان در اول سیستم .فیرد مي

 صـورت  بـه  کـه  اسـت  خـاطراحي  و فردي شخصي، اعتيادات حجارر آن اصلي ارهايابز

 و کنـي مـي  کنـي عمـل   بسیار دوم، سیستم. شونيمي ظاهر قلبي احساسات يا درون نياي

 طريـق  از کـه  اسـت  اطالعاحي و هاهداد بر مبتني آن فیريحصمیم و وحقلیل حجزيه فرايني

 دو اين واقعي، دنیاي در البته. شودمي ادراک طقمن و عيل ابزار همراه فانه به حواس پنج

 در اسـت  ممکـن  زمـان،  هـر  و کننـي کـار نمـي   هـم  از مسـتيل  و منفک فاه هی  سیستم

 هرچه سیسـتم  است بييهي. بیايي ديگري کمک به هاسیستم اين از يکي هافیري حصمیم

ـ  بر که اول سیستم حأثیر حقت کمتر باشي، حرقوي و حرغني فکري، دوم  سـوفیري،  ايمبن

 (.72: 0931)آزادي، « فیردمي قرار است، حابع ديگران و قبلي حجارر

                                                      

1. Daniel Kahneman 
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 حجـارر  بـه  انـيازه  از  بـیش  هـا انسـان  از بسـیاري  که است اعتياد ( بر اين2100) کانمن
 همـین . دهنـي مي بها اني، خودساخته براي مبنا بر اين که دنیايي و دروني احساسات شخصي،

 منطيـي  و مسـتيل  هايو حقلیل حقيیق بر حکیه جاي به حصمیماحشان اکثر که شودمي باعث امر
 فیرد. صورت آنها بر مبتني هاي فرض پیش و قلبي احساسات دروني، نياي مبناي بر

طور خالصه کاربران زودباور در مواجهه با خبر جعلـي از سیسـتم اول و کـاربران     به
چيـير حـالش شـود کـاربران      جويني. هـر مياوم و روشنگر از سیستم دوم حفکر بهره مي

اي حرغیـ  کـرد حـا در    هاي اجتماعي را از طرق مختلفي چون ارحياي سواد رسانهرسانه
مواجهه با مطال  منتشر شيه در فضاي مجازي از سیستم دوم حفکر بهره بگیرني، شانس 

 حر خواهي آمي.به هيف نشستن خبر جعلي در جامعه پايین

 هاي پژوهشنظريه

شناسـي   معرفـت »و « حبار فیلتر»هاي جييي، دو نرريه ت مرحبط با رسانهاز میان نرريا

هاي جييي بـه منرـور حبیـین    اي کاربران رسانهبه سب  پرداختن به مصرف رسانه« حصييق

هاي اين پژوهش مورد استفاده قرار فرفت. البته به دلیل بـييع بـودن موضـوع و فيـر     يافته

چـارچور   بنابراين فاقي دارد، یفيک يکرديرو نرري موجود در اين زمینه، پژوهش حاضر

در حـا   نياحصـا شـي  بـا موضـوع   مرحبط  ينرر هايچارچور رو اين است. از یرفراف ينرر

 شوني. يابيباز بار ديگر ینمضام یلدر قال  حقل هابخش يافته

 1نظريه حباب فيلتر

 ييـ مخاط /کـاربر پي  يغلط و اشتباه از جهـان اطـراف را بـرا    يريخبر جعلي حصو

ـ . حال افر اآورد يم ناخواسـته   ايـ خـود را خواسـته    يامخاط /کـاربر منـابع رسـانه    ني

 يفرد يدر زنيف شيبر فکر و ذهن و باورها ييیعم ریچه حأث ،کرده باشي سازي شخصي

 شـيه  زنيانياز اطالعات غلط  ييایدر دن شخ  نيواقع ا خواهي شي. در جاديا يو اجتماع

 يهـا  ياز ابعاد نامطلور فنّـاور  يکيمهم  نيمطلع باشي. ا موضوع نيبيون آنکه از ا ،است
                                                      

1. The Filter Bubble Theory 
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( 2111) 0«نیسانسـت ». شوديمطر  م «لتریحبار ف» هيجييي است که در قال  نرر يارحباط

 يـت یکه در حي 2«يطالعاحا يهالهیپ»دارد: افراد خود را در  يادشيهاز مفهوم  يحصور نیچن

و  ميیفـو يو در آن فيط آنچه را کـه مـا مـ   کنني يحبس م ،نام دارني 9«يارحباط يهاجهان»

 (.3)ص  ميشنو يکني، م يرا آرام و خوشقال م آنهاکه  ييهايزیچ

 هـا  سايت ورکه  دهييرخ م ياست و زمان 4«يفکر يانزوا» يتیدر حي لتریف حبار

ارائـه دهنـي.    ياستفاده کنني که اطالعـات موردپسـني کـاربران را بـه و     ييهاتمياز الگور

ماننـي   ؛کننـي يم جاديمفروضات را بر اساس اطالعات مربوط به کاربر ا نيا ها سايت ور

، سـابيه مـرور، سـابيه جسـتجو و     3کیکاربران در فذشته که بر اساس کل يارسانه ررفتا

 يو صفقه جسـتجو  «فوفل»جستجو از  جي. نتااست آميه دست به يو 1«يمکان تیموقع»

ـ پي نيـ ل کامـل از ا هر کاربر مستيل دو مثا يبرا 7«نستافراميا»  لتـر یاسـت. حبـار ف   يهي

حبـار: آنچـه    لتـر یف»در کتـار   ،نترنـت يفعـال ا  1«زريپار يال» از سوياست که  يا واژه

 .مطر  شي 2100در سال  3«کنيياز شما پنهان م نترنتيا

از ظهـور   پـیش . اسـت  شـيه   سـازي  شخصـي  يانـيه يفزا طـور  به يارسانه يمقتوا 

همـه   يرا بـرا  يکسـان ي يمقتـوا  يبـه طـور کلـ    يخبـر  ياه رسانه تال،یجيد يها رسانه

حوانـي  يمـ  يخبـر  سـايت  ورشيه، همـان   ادي نرريهدادني. اکنون و در يکاربران نشان م

 .مستيل نشان دهي طور بههر کاربر  يرا برا اي شيه سازي شخصي يمقتوا

فیـري حبـار   ها منجـر بـه شـکل   سازي اطالعات از سوي کاربران يا پلتفرم شخصي

هـاي  فري، حعص  و حقمل نکـردن نررهـا و ديـيفاه   تر و در نهايت فسترش افراطيفیل

شود. در چنین فضايي، احتمال مصرف و باورپذيري خبرهاي جعلـي کـه از   متفاوت مي

هاي اجتماعي بـه حنهـا منبـع    ويژه آنکه رسانه رود، بهاني، باالحر ميسوي افراد همفکر ارسال شيه

سـازي افـراد نسـبت بـه ماهیـت       ييل شوني. در چنین فضايي آفـاه دريافت اخبار و اطالعات حب
                                                      

1. Sunstein        2. information cocoons        3. communication universes 

4. intellectual isolation                       5. Click 

6. Location       7. Instagram                8. Eli Pariser 

9. The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You 
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اي و خـارج شـين از   حبار فیلتر و سوق دادن آنها به سمت الگـوي صـقی  مصـرف رسـانه    

 حواني نيش مؤثري در کاهش مصرف و باورپذيري خبرهاي جعلي ايفا کني. حبار مي

 1شناسی تصديق نظريه معرفت

 دسـت  بـه  ديگـران  طريـق  از که است طالعاحيا اعتبار شناخت به مربوط نرريه اين

شناسي حصييق براي ايجاد اطمینان خـاطر   (. معرفت2110، 9و چروني 2نايت آيي )مکمي

(. 2111، 3و فرينبـرگ  4در خصوص اطالعات دريافتي از منـابع خـارجي اسـت )بـازل    

ن در اي افزايش حوانايي کـاربران و مخاطبـا  چنانچه ففته شي، يکي از اهياف سواد رسانه

اي است. ايـن نرريـه   ها يا همان مقتواي رسانهارزيابي اطالعات دريافتي از سوي رسانه

 کني.واقع همین هيف را دنبال مي در
 انتيـال  عنـوان  به اجتماعي، حصييق هايرسانه زمینه ( در2103) 1«شیبر»نرر  با مطابق
 واقـع  . درشـود مـي  فهـم  حصـويري  صـوحي ـ   يـا  نوشـتاري  ارحباطات طريق از اطالعات
 حصـييق  شناسـي  معرفـت  و و بازنشر اطالعات انتشار زيربناي فهم چرايي عمل حصييق،
بـراي   .اسـت  اطالعات منتشرشيه از سوي کاربران آن صقت درک چگونگي به مربوط

 بگـذارد،  اشـتراک  به را ويييوئي يا خبري مياله يک اجتماعي رسانه کاربر يک افر مثال، 
 آن صـقت  مـورد  در مطلـ   آن خواننيه افر .است داده امانج حصيييي عملي کاربر آن

 فرفتـه،  صـورت  «حصـييق » از معرفتـي  ارزيـابي  نوعي فرد آن حيیيت در کني، قضاوت
 .است داده انجام

شود. کار برده مي در مقاکم رسمي دادفستري به 7«شهادت»يا « حصييق»معموالً واژه 
عملیات اجتماعي »عنوان يک  را بهاجتماعي  شبکه يک اعضاي بین که ارحباط ولي زماني

، 3کار فیريم )فـالیس  حوانیم آن اصطال  را در اين حوزه نیز بهدر نرر بگیريم، مي 1«ذهن
                                                      

1. Epistemology of Testimony         2. McKnight        3. Chervany 

4. Busselle                       5. Greenberg        6. Shieber 
به دلیل آنکه شهادت در زبان فارسي معاني مختلفي دارد، حرجی  داديم براي جلوفیري از کژحـابي در برداشـت   . 7

 وم، از واژه حصييق در حرجمه بهره ببريم.مفه
8. Social operations of the Mind        9. Fallis 
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ها بر اساس شهادت طرفین ماجرا بـه معرفـت   طور که دادفاه عبارحي همان (. به91: 2114
ي نياريم؛ هاي اجتماعي نیز ما به اصل حيیيت دسترسرسني، در شبکهو صيور حکم مي

که خود را در حعياد  بنابراين براساس حعيد حصييق و شهادت ديگران درباره يک مطل 
دهي، به نوعي معرفـت از نـوع حـواحر    ها نشان ميبازنشرها و به اصطال  اليک و کامنت

 رسیم. يک خبر و قطعیت مي
ي، حـر باشـ  چه ارزيابي معرفتي صورت فرفته از يک حصييق، متين طور خالصه هر به

يابي. بنابراين امکان حکرار حصييق بر مطال  خالف واقع نریر خبرهاي جعلي کاهش مي
دلیل و بيون شواهي و قرائن معتبر جلـوفیري   مطابق با اين نرريه ابتيا بايي از حصييق بي

اي داشـت و از  شود و در مرحله بعي نسبت به حصييق سـايرين نیـز، ديـيفاه شـکاکانه    
 مطال  برخط و حواحر آنها دوري جست. لوحانه با مواجهه ساده

 ی پژوهششناس روش

هاي کیفي است و براي فـردآوري اطالعـات از دو   پژوهش حاضر در زمره پژوهش
بهره برديم. روش پژوهش اسـتفاده شـيه   « ايمطالعات کتابخانه»و « مصاحبه عمیق»ابزار 

علمي و منابع مـرحبط  به اين صورت است که در ابتيا پژوهشگران، حيريباً حمامي مياالت 
با چرايي مصرف و باورپذيري خبر جعلي از سوي کاربران را مطالعه، بررسي و ميايسـه  

اي، براي نیـل بـه اهـياف    هاي حاصل از مطالعات کتابخانهکردني و ضمن استخراج داده
پژوهش به انجام مصاحبه عمیق با جامعه مورد نرر پرداختني، حوسل به مصـاحبه عمیـق   

 نرري درخصوص مباحث مرحبط با خبر جعلـي و ارحبـاط آن بـا مفـاهیمي     به دلیل خأل
هـا از  رو، به منرور دستیابي به پاسخ پرسش اي در ايران است، از همینچون سواد رسانه

 اين ابزار فردآوري داده نیز بهره جستیم.
، ايواقع، براي اجراي پژوهش پشتیبان اين مياله، پس از انجام مطالعـات کتابخانـه   در

هـا متناسـ  بـا اهـياف      بنـيي پرسـش  ( دسـته 0نسبت به اجراي مراحل مصاحبه يعني 
( 9( مرحلـه ثبـت و حقلیـل،    2پژوهش و مراجعه حضوري يا حلفني به نمونه پـژوهش،  

دهي بـین ميـوالت    آميه و ارحباط دست ها و اطالعات به( کيفذاري داده4مستنيسازي و 
 ي.حاصله از طريق روش حقلیل مضمون اقيام ش
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شيه از سـوي پژوهشـگران شـنیيه و پیـاده      هاي ضبطصورت که الف( مصاحبه بيين
هاي مهـم و  ها، جملهمصاحبه مقتواهاي با مستمر شي، ر( پس از بازخواني و درفیري

ها جيا شيني و بـراي هـر جملـه عنـواني در نرـر فرفتـه شـي، ج(        کلیيي متن مصاحبه
بنيي آنها، ابتـيا زيـر   گر ميايسه و د( با دستهآميه با يکيي دست هاي بهها و عبارتجمله
بنيي شيني. بيين حرحی  با انجـام  ها استخراج و طبيهها و هـ( از حرکی  آنها ميولهميوله
اعتنا و داراي ارحباط راهنمـايي    ها، حمامي جمالحي که ما را به يافتن مضامین قابلبررسي

 ربوط ارائه شيني.بنيي و در جياول مکني، استخراج و سپس دسته مي

ها از حقلیل مضـمون و  هاي حاصل از مصاحبهوحقلیل داده چنانچه اشاره شي براي حجزيه

 ايم.هاي مختلف حقلیل مضمون، از حکنیک شبکه مضامین بهره برده از میان حکنیک

افـزار حقلیـل مکـس    ها نیز روش حقلیل مضمون با اسـتفاده از نـرم  ابزار حقلیل داده

هـاي  هـاي عـام و مشـترک در حقلیـل    . حقلیل مضمون، يکي از مهارتکیودا بوده است

( آن را نه روشي خاص بلکـه ابـزاري   4: 0331) 0«بوياحزيس»کیفي است؛ به همین دلیل 

( نیز کيفـذاري  2111« )9و برنارد 2ريان»کني. هاي مختلف معرفي ميمناس  براي روش

کیفي و نه روشي منقصر به فـرد و  هاي اصلي و رايج نیاز حقلیلمضامین را فرايني پیش

حوان ففت، حقلیل مضمون، روشي است براي: الف( ديـين  عبارحي مي دانني. به خاص مي

متن، ر( برداشت و درک مناس  از اطالعات به ظـاهر نـامرحبط، ج( حقلیـل اطالعـات     

منـي شـخ ، حعامـل، فـروه، موقعیـت، سـازمان يـا فرهنـگ         کیفي و د( مشاهيه نرـام 

حوسـعه   2110در سـال   4«آحرايـي ـ اسـترلینگ   »(. شبکه مضامین را 4: 0331)بوياحزيس، 

مثابـه اصـل    اي شـبیه حارنمـا بـه   کني، نيشهواقع آنچه شبکه مضامین عرضه مي اني. درداده

دهنيه و روش نمايش است. شبکه مضـامین، بـر اسـاس رونـيي مشـخ ،       سازمان

دهنيه )مضامین به دسـت   انمضامین پايه )کيها و نکات کلیيي متن(، مضامین سازم

ــر )مضــامین عــالي    ــه( و مضــامین فرافی آمــيه از حرکیــ  و حلخــی  مضــامین پاي

کني؛ سپس ايـن مضـامین    مني ميمثابه کل( را نرام دربرفیرنيه اصول حاکم بر متن به

                                                      

1. Boyatzis         2. Ryan         3. Bernard 
4. Attride-Stirling 
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اي شبیه شبکه حارنما، رسم و مضامین برجسته هر يـک از ايـن سـه     صورت نيشه به

شـود )عابـيي جعفـري و همکـاران،     ن آنها نشان داده مـي سط  همراه با روابط میا

(. بنابراين، براي درک دقیق داليل مصرف و باورپـذيري خبرهـاي   071-033: 0931

جعلي از سوي کاربران، براساس اظهارات کارشناسـان و منـابع پژوهشـي موجـود،     

معي اقيام به کيفذاري مطال  و حقلیل آن با اين روش کرديم و در پايان حصوير جا

از اين داليل با استفاده از حارنماي شبکه مضامین ارائه داديم حا رونـي طراحـي يـک    

 اي براي ميابله با خبر جعلي را حسهیل سازيم.نرام سواد رسانه
 هاي زير است: پژوهش پشتیبان مياله حاضر نیز شامل همه فروه مورد بررسيجامعه 

 ان صياوسیماالف( مييران مقتوايي و سردبیران حوزه خبر سازم

 ر( کارشناسان و استادان رسانه و ارحباطات )کارشناس در حوزه خبر و فضاي مجازي(
 هـاي کشـور  هـا و روزنامـه  ج( خبرنگاران، سردبیران و مييران مسـئول خبرفـزاري  

هاي مهـم کشـور نریـر خبرفـزاري فـارس، خبرفـزاري مهـر، خبرفـزاري         )خبرفزاري
هاي مهم کشور نریر روزنامه کیهـان، روزنامـه   هدانشجو، خبرفزاري صياوسیما ـ روزنام 

شـرط ده سـال فعالیـت     شرق، روزنامه سازنيفي، صب  نو، جوان، وطن امـروز و...( بـه  
اي است. اين انتخار به دلیل موضوع پژوهش و درفیري مستيیم افـراد يـاد شـيه    حرفه

ي آثـار  با حوزه خبر و خبررساني است و حالش شي از افرادي کـه در حـوزه خبـر دارا   
 حألیفي يا نرر، عيیيه و حجربه هستني، استفاده شود.

فیري، معیارهايي صورت هيفمني اجرا شي و براي هيفمني بودن نمونه فیري بهنمونه
هـاي اجتمـاعي، خبـر و    چون داشتن علم و حجربـه و شـناخت کـافي در زمینـه شـبکه     
ین جامعـه مـورد بررسـي    ارحباطات مينرر قرار فرفت و بر اساس اين معیارها افراد از ب

هاي مصاحبه حا مرحله اشباع داده و در نهايـت  انتخار شيني. حجم نمونه بر اساس داده
 مصاحبه عمیق، حکمیل شي. 01با انجام 

 هاي پژوهشيافته

اي در به هيف رسـیين  کاربران ايراني به عنوان اهياف اصلي خبر جعلي، نيش ويژه
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عبارحي ايـن کـاربران هسـتني کـه در صـورت       . بهکننييا نرسیين خبرهاي جعلي ايفا مي

مصرف خبرهاي جعلي و نشر دادن آنها، نويسـنيفان ايـن مطالـ  را بـه اهـياف خـود       

شـوني. بنـابراين   سازني و موج  فسترش خبرهاي جعلي در سط  جامعه مينزديک مي

بررسي چرايي مصرف و باورپذيري خبرهاي جعلي از سوي آنها و سپس طراحي نوعي 

حواني چرخه خبر جعلي را اي ميابله با خبرهاي جعلي بر اين اساس ميسواد رسانه نرام

 کنني، مختل و متوقف سازد.که کاربران نيشي اساسي در آن ايفا مي

ايـم؛  بنـيي کـرده   اي از داليل دستههاي پژوهش را در مجموعهبر همین اساس، يافته

ـ  يـل پـژوهش مجموعـه   از حطو یريجلـوف  يبـرا  هرچني هـاي حاصـل از   و داده  مطال

 شود.ذکر ميخالصه  طور اي و مصاحبه عمیق بهمطالعات کتابخانه

 داليل مصرف و باورپذيري خبر جعلی )مربوط به ماهيت خبر جعلی(

داننـي کـه بـه مصـرف و      هـايي مـي   شونيفان، خبر جعلـي را داراي ويژفـي   مصاحبه

ر جعلـي بـا منطـق و باورهـاي     کني. حطابق خب آنها از سوي کاربران کمک مي  باورپذيري

انطباق »شونيفان بر اين باور است که  مخاطبان يکي از اين موارد است. يکي از مصاحبه

 هـاي داده حقلیـل  موحورهـاي پـردازش و   بـا  عمومـاً  هاخبر جعلي با منطق و باور انسان

 «.آييمي به دست شبکه حقلیل ايحرفه افزارهاينرم يا بزرگ

از ديگر مـوارد مصـرف و باورپـذيري خبـر جعلـي از سـوي       نمايي خبر جعلي  واقع

اي و در شـکل و قالـ    طوري که يک خبر جعلي از سوي افراد حرفـه کاربران است، به

 شود.خبر واقعي حولیي و منتشر مي

 و فرايـي منفـي  نگـاه  نوعي خبر جعلي با»شونيفان اذعان داشت که  يکي از مصاحبه

حـوان خبـر   رو مـي  از همین«. يوقي همراه استح و حيیيي هر شخ  به نسبت انتيادي

 را فرا )پوپولیست( دانست، بيين صورت که يک خبر جعلي معموالً خود جعلي را عوام

هـاي رسـمي و   حاکمیت، نهادها و سـازمان  با حيابل براي و دهي مي نشان مردم طرف در

د. يکي ديگـر  شو مي وپرداخته ساخته هاي مؤثر جامعهحتي غیر حاکمیتي و افراد و چهره
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 دهنـيه  حسـکین  را خـود  مخـير  همچـون  جعلـي  خبر»شونيفان معتيي است:  از مصاحبه

رو، موج  حسـکین فشـارهاي    زني و ازاين مي جا افراد بیروني و دروني رواني فشارهاي

 «.شود رواني کاربران مي

هاي غیررسمي هستني، زماني  از آنجا که بستر اصلي حولیي و انتشار خبر جعلي رسانه

يابـي، امکـان    هـاي رسـمي راه مـي    هاي غیررسمي به رسـانه  که يک خبر جعلي از رسانه

شـونيفان معتيـي    شود. يکي از مصـاحبه  باورپذيري آن از سوي کاربران چنيين برابر مي

خـود کنـي،    درفیـر  بیشـتر  را هـاي رسـمي  رسـانه  بتوانـي  يک خبر جعلي هرچه»است: 

نيه معتيي است، حولیيکننيفان خبر جعلي بـا  شو يکي از استادان مصاحبه«. است حر موفق

هاي رسـمي نیـز راه يابـي:    کنني حا حولیياحشان به رسانهاي طراحي ميريزي به فونهبرنامه

 حخصصـي  صـورت  بـه  هاي رسـمي، راه يافتن به رسانه حولیيکننيفان خبر جعلي براي»

 قبلي ريزيبرنامه يک با و کننيمي شناسايي را حخصصي هايرسانه در خبر حولیي مصادر

 را ايحرفه و رسمي ايرسانه هايسازمان خروجي مصادر، همان طريق از شودمي سعي

يابي خبرهاي جعلي در نررهـا و سـخنان    به همین طريق راه«. دهني قرار حأثیر حقت هم

حواني در فرافیر شين يک خبر جعلي مؤثر هاي رسمي و مشهور به همان انيازه ميچهره

 واقع شود.

فیري خبر جعلي بر اساس بافت اجتماعي ازجمله ديگر داليل اصلي است کـه   کلش

عنوان داليل مصرف و باورپذيري خبر جعلي مطـر  شـي.    شونيفان به از سوي مصاحبه

هـاي بـزرگ يـا    به عيیـيه کارشناسـان، ايـن بافـت عمومـًا بـا موحورهـاي حقلیـل داده        

 .شوداي حقلیل شبکه شناخته ميافزارهاي حرفه نرم

هـاي  سازي کاربران نسبت به ماهیت و ويژفي اي و آفاهلزوم ارحياي سواد رسانه

هـاي رسـمي و   يابي آن به رسانه خبر جعلي همچون انطباق آن با واقعیت، امکان راه

حواني در کاهش ابتالي آنها به مصرف اين قبیل مطال  مضـر  نررات مشاهیر و... مي

 کمک کني.
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 بر جعلی )مربوط به کاربران ايرانی(داليل مصرف و باورپذيري خ

هايي هستني که منجر به مصرف و  شونيفان، کاربران داراي ويژفي از منرر مصاحبه

 دارد بیشـتري  شود. بر همـین اسـاس احتمـال    باورپذيري خبر جعلي از سوي آنان مي

اعتبار »دانني. از اين فزاره به  مي معتبر را آن هم ديگران که بيانني معتبر را منبعي مردم

 اطالعاحي به طبیعي طور به کننيفان شود. به همین حرحی  مصرف ياد مي« اجتماعي منبع

خبـر   اطالعـات،  آن افـر  حتـي  کننـي،  مـي  حوجه اني(اني )يا وايرال شيه شنیيه بارها که

 مصرف و باورپذيري احتمال جعلي نیز خبر يک انتشاردهنيه منابع باشني. حعيد جعلي

 اي فسـتره  عيايـي  با که شود مي طراحي اي فونه به خبر جعلي معموالً برد. مي باال را آن

نیـز   همفکـران  و دوستان از طرف خبر جعلي باشي. دريافت سازفار جامعه اعضاي از

فیري حبار فیلتر يعنـي   شود. شکل مي اش باورپذيري و مصرف و آن حصييق به منجر

 و پـذيرش  ضـري   اجتمـاعي  هـاي  رسـانه  در ها کانال و ها فروه اعضاي بودن همفکر

 در چـون »بـرد. يکـي از مصـاحبه شـونيفان ففـت:       مي باال را خبر جعلي باورپذيري

 معمـوالً  شـما  اسـت،  اجتمـاع  يـک  شـبیه  اين و داريم کانال و فروه ما مجازي فضاي

. داريـي  فکـري  با آنهـا اشـتراک   و انيشبیه شما با که فرستیيمي کساني براي را خبرها

بـه   دسترسـي  هـا رود. عالوه بر ايـن، در ايـن رسـانه   مي باالحر اشاريحأثیرفذ بنابراين

 اجتمـاعي  هـاي رسـانه  در معموالً. است حرراحت بسیار اخبار نیز ارسال ديگران براي

 اشتراکات، آن که شودمي باعث اين و شونيمي جمع جا يک در فکري حیپ يک افراد

 از انبوهي به همین شکل حصييق«. ببرد باالحر را آن حأثیرفذاري و خبر پذيرش ضري 

 احتمـال ( کامنـت  و اليـک  طريـق  از) جعلـي  خبـر  يک بر( مخرر يا عادي) کاربران

 دهي. مي افزايش را آن باورپذيري و مصرف

هـا  هاي اجتماعي و ماهیت و ساختار اين رسانهبا حوجه به رشي حعياد کاربران رسانه

ا به کاربران داد که الزاماً باال بودن حعـياد  اي اين هشيار رالزم است از طريق سواد رسانه

 بازديي از يک مطل  به معناي صقت و راستي آن مطل  نیست.
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 داليل مصرف و باورپذيري خبر جعلی )مربوط به جامعه ايرانی(

هاي مربوط به جامعـه نیـز در مصـرف و باورپـذيري خبـر جعلـي از سـوي         ويژفي
ن و صاحبنرران طي مصاحبه اذعان داشـتني  اعضاي آن نيش دارد. بر همین اساس استادا

 باالحر خبر جعلي در آن باورپذيري و مصرف امکان شود، حر دوقطبي اي جامعه که هرچه
رود. آنهـا همچنـین حعصـ  سیاسـي، مـذهبي و قـومي در جامعـه را در مصـرف و          مي

دانني. يکي از اسـتادان دلیـل ايـن امـر را ضـعیف شـين       باورپذيري خبر جعلي مؤثر مي
اي و حتـي  دانـي. حنـزل اعتبـار نهادهـاي رسـمي، رسـانه      وحیه انتيادي در جوامـع مـي  ر

 نریر ايراني جامعه رفتاري خصوصیات از هاي شاخ  در ايران و همچنین برخي چهره
هـاي زبـان فارسـي     رودربايستي و اعتماد به نزديکان بيون هی  انتيادي، ظرفیت فرهنگ
زنني هر چه بگنيد نمکش مي»هايي چون المثلضررهاي ادبي نریر  کار بردن آرايه در به

شونيفان بر اين باور است کـه اسـتفاده   )يکي از مصاحبه« واي به روزي که بگنيد نمک
کني( و سـاختار  هايي در يک خبر جعلي جذابیت آن را مضاعف ميالمثل از چنین ضرر

پـذيرش و  و رويکرد سیاسي جمهوري اسـالمي ايـران ازجملـه ديگـر داليـل اسـتعياد       
شـونيفان مختلـف بـه آن     مصرف خبر جعلي از سوي کاربران ايراني است که مصـاحبه 

اي و اطالعاحي در يک جامعـه احتمـال    اشاره کردني. آنها همچنین باور دارني خأل رسانه
ويژه در زمان وقوع يـک حادثـه مهـم در     برد. اين حالت به مصرف خبر جعلي را باال مي

رد و الزم است حا در اين شرايط که کاربران مشـتاق دريافـت   فذاکشور رو به فزوني مي
حرين اطالعات و اخبار در خصوص آن رويياد مهم هستني، اين آفاهي را به آنها داد حازه

صال  را به عنوان منبع دريافت اخبار خود قرار دهني  حا آنها نیز حنها مراجع رسمي و ذي
 جلوفیري شود. و از انتشار مطال  غیر موثق در فضاي مجازي

اي در مضـمون فرافیـر   طور مطالعـات کتابخانـه  مجموع نررهاي کارشناسان و همین

عنـوان مبنـايي بـراي     به« داليل مصرف و باورپذيري خبر جعلي از سوي کاربران ايراني»

 9اي مخاطـ  / کـاربران ايرانـي، مـا را بـه      طراحي يک نرام جامع ارحياي سواد رسـانه 

مضمون پايه رسانیي  21دهنيه فرعي و  مضمون سازمان 29صلي، دهنيه ا مضمون سازمان

 شيه است. ارائه  0که در جيول 
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ای داليل مصرف و  يافته و نیز مضامین پايه . مضامین فراگیر، سازمان1جدول 

 باورپذيری خبر جعلی ازسوی کاربران

 يافته مضامين سازمان
 مضامين پايه

 فرعی اصلی
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 تطابق با منطق و باور
ها و  انسان منطق تاریخی و ف هنگی و باورها ب  منطرق

 .هاستدر این بخش ای انی

 نمایی خر  جعلی واي 
 شود. می ارائه وايعی و صحیح خر  ی  يال  در
شود که کارب ان ای انوی از خرو  انتظوار    گونه ارائه می آن
 دارند.

 گ ایی )پوپولیسم( یوام

 و دهود  موی  نشان م دم ط ف را خود معموالً یخر  جعل
 .شودساخته و پ داخته می حکومت با تقابل ب ای

 طلری اجتمایی دارد.نویی تظاه  به یدالت

های بزرگ )حکوومتی  خر  جعلی ب ای تقابل با سازمان 
 شود.و منتش  می و غی حکومتی( تولید

و موؤث  جامعوه    خر  جعلی ب ای مقابله و تخ ی  اف اد ب جسته
 شود.ای انی )حکومتی و غی حکومتی( تولید و منتش  می

 تسکین فشارهای روانی

 دهنووده تسووکین را خووود مخوودر همچووون جعلووی خروو 
 زند.درونی و بی ونی جا می روانی فشارهای

نویی زبان انتقادی )حتوی فحاشوی و تووهین( دارد کوه     
 خی شود که از ببای  احساس آرامش ب ای کسانی می

 اند.امور در جامعه ای انی ناراضی

ب خوی   فو ار با ایجاد ی  فضای توهمی ادراکی، بایو   
از  کارب ان ای انی )یمدتاً ناراضی از ب خوی اموور کشوور(   

 شود.یاسی میو س یاجتمای هاییتوايع

 های رسمی انعکاس در رسانه

 توانود  می و است اجتمایی های رسانه خر  جعلی، تولید بست 
 افتود  موی  اتفواق  ایون  ويتی. ب سد هم رسمی های رسانه به

های شود  متیسفانه ب خی رسانه می ب اب  چند آن باورپذی ی
رسمی کشور هم به دالیل یمدتاً سیاسی به جوای فعالیوت   

 کنند.ای از انتشار خر  جعلی حمایت میح فه
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انعکاس در نظ ا  اف اد رسمی 
 همچنین اف اد مشهور کشور

های رسمی کشوور، انعکواس خرو     همچون انعکاس در رسانه
های رسمی و مشهور جامعه )حکوومتی  جعلی در نظ ا  چه ه
تواند میزان باورپذی ی خر های جعلوی  و غی حکومتی( نیز می
 چند ب اب  افزایش دهد.را ب ای کارب ان ای انی تا 

گی ی مرتنی ب  بافت شکل
 اجتمایی

و  یووقدرک از یال یازمنوودن جعلووی از آن رو کووه  خروو 
 بو   در آن موضو  است ای انی کارب ان هایگی ی جهت
اجتمایی کوه از سووی یو  سوازمان      های زمینه اساس

  گیو د   موی  شوکل  تولید خر  جعلی شناسایی شده است،
 رود. می باال ای کارب  ای انیآن ب  مص ف به این سر 

شناسایی بافت اجتمایی جامعه ای انی، یا با ب خی تحقیقوا   
پذی د یا از ط یق افو ادی کوه    پیمایشی و کیفی صور  می
دهند )مانند ای اجتمایی انجام میدر جامعه ای انی کار ح فه

 شود.خر نگاران و ...( به صور  شهودی درک می
ارب
 ک
 به
وط
م ب
ل 
الی
د

ان
 

 

 ایترار اجتمایی مناب 

بداننود    معتر  را ای ان منرعی م دم دارد بیشت ی احتمال
بو داری جعلوی یوا     در این حالت خر های جعلی با کپوی 

حقیقی از ایترار ی  منر ، احتموال باورپوذی ی خوود را    
 دهند.افزایش می

 ف کانس اکتشافی

 بارهوا  کوه  اطالیواتی  به طریعی طور به کنندگان مص ف
خرو    اطالیوا ،  آن اگو   حتوی  کنند، می توجه اند دهشنی
ها ب  ی  مطل  کوه  باشد، افزایش تعداد تصدیق جعلی

در يال  تعداد بازنش ها و بازدیدهای ی  مطل  خود را 
تواند اف اد را در ارزیابی آن مطل  بوه  دهد، می نشان می

 اشتراه بیندازد.

 سازگاری با یقاید جامعه

 بوا  کوه  شوود  موی  ط احوی  ای گونه به خر  جعلی معموالً
باشود    سوازگار  جامعه ای انی ایضای از ای گست ه یقاید

این گست ه همان جامعه هدفی است که منتش کنندگان 
 اند.خر جعلی ب ای خود ب گزیده
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گی ی حراب فیلت  شکل
 دریافت از همفک ان()

 هوای  رسوانه  در هوا  کانوال  و هوا  گ وه ایضای بودن همفک 
 ب د. می باال را خر  باورپذی ی و پذی ش ض ی  اجتمایی

در چنین فضایی کارب ان بعضاً حتی ب ای ی  بار نیز با مطلری 
 شوند.درباره سست بودن خر  جعلی منتش  شده مواجه نمی

 زودباوری در فضای مجازی
 لووح و زودبواور   سواده  کارب ان و ل ک ها تعداد بودن باال

ای انووی در فضووای مجووازی، زی بنووای بازنشوو  و بازدیوود 
 گست ده اخرار جعلی است.

 تصدیق انروه

 یوادی ) کارب ان از انروهی شهاد  ب  درستی و تصدیق
 بازنشو ، الیو ،   ط یق از) جعلی خر  ی  ب ( مخ ب یا

 باورپذی ی و مص ف تمالاح( کامنت و حتی تییید آشکار
 دهد. می از سوی یمده کارب ان افزایش را آن

 تعدد مناب  انتشار

ماننود انووا    ) یجعلو  خرو   یو   انتشاردهنده مناب  تعدد
های اجتمایی و ها و شرکهرسانها و صفحا  پیامکانال

 مص ف و باورپذی ی احتمال ای(،های ماهوارهنیز شرکه
  د.ب می باال را جعلی خر  ی 

عه
جام
ه 
ط ب
 بو
ل م
الی
د

 

 ای و اطالیاتی خأل رسانه
آموده  یموماً در ش ای  نیاز به خر ، ابهام و هیجان پیش

 و مصوو ف هووای اجتمووایی و طریعووی،در انوووا  بحوو ان
 رود. می باالت  خر  جعلی باورپذی ی

 دويطری بودن جامعه
شود، به دلیل ایجاد فضوای   ت  دويطری ای جامعه چه ه 
خرو    باورپوذی ی  و مص ف امکان ت ،و هیجانیت  مرهم
 رود. می باالت  جعلی

تعصرا  سیاسی، مذهری و 
 يومی

 موذهری  سیاسی، گ اییتعص  و اف اطی که جوامعی در
 خر  جعلوی  مص ف و پذی ش احتمال ب ود، باال يومی و
 رود. می باالت  نیز

 کشور رسمی اینهاده به یمومی ایتماد کاهش تنزل ایترار نهادهای اج ایی
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 فرعی اصلی

 

 ای تنزل ایترار نهادهای رسانه

شده جامعه و حضور متعدد شوه وند   ایساختار شرکه یلبه دل
 یرسوم  یو سازمان ایارزش کار ح فه ی،رسم ی خر نگاران غ

و  اسوت  یافتوه کاهش  ای از کارب ان ای انیی، از دید یدهخر 
هوای  کنند که اخروار منتشو  شوده در انووا  رسوانه     گمان می

 کند.جدید، ب ای پاسخ به نیازهای خر ی آنها کفایت می

ای بوو ای در ایون میووان تنووزل ایتروار نهادهووای رسووانه  
ای حکومتی کارب ان ای انی، هم در میان نهادهای رسانه

 شود.های غی حکومتی دیده میو هم رسانه

 های رسمیرار چه هتنزل ایت

تخ ی  و تضعیف شخصیت اف اد رسمی و درگی  در يدر  
ها، همچنین یملک د ضوعیف ب خوی از ایون    از سوی رسانه

 شود.ها منج  به تنزل ایترار آنها در سطح جامعه میچه ه
های رسومی اپوزیسویون جمهووری    حتی ضعف یموم چه ه

یاسی و های رسمی غی ساسالمی و حتی تخ ی  ب خی چه ه
هایی  ها و شه هغی حکومتی، ب  یدم پذی ش بسیاری از چه ه

که منتس  به ه  بخشوی نوویی رسومیت دارنود، از سووی      
 بسیاری از کارب ان ای انی به طور معمول دامن زده است.

ب خی از خصوصیا  رفتاری 
جامعه ای انی نظی  ف هنگ 

 رودربایستی

 و رودربایسوتی  نگف ه نظی  ای انی جامعه های رفتاری ویژگی
انتقادی بای  شده تا کوارب ان،   هیچ بدون نزدیکان به ایتماد

مقاومتی در ب اب  مطال  دریافتی از نزدیکان و دوسوتان خوود   
 نداشته باشند و مطال  دریافتی از آنها را مص ف کنند.

 و رویک د سیاسی ساختار
 کشور

 گسوت ده  هجموه  بوه  منج  کشور و رویک د سیاسی ساختار
 شده است  مثول   های مخالف از ط یق ابزار رسانهومتحک
 یلیوه  که مشابه آن زبان فارسی تلویزیون شرکه 284 وجود
 و منواب   این تعدد ندارد  وجود حکومت دیگ ی در دنیا هیچ
 ب د. می باال را آن باورپذی ی جعلی خر  ی  تک ار

 های زبانی   فیت
 جذابیت به ارهاستع و کنایه در طنز، فارسی زبان استعداد
 کند. می کم  آن پذی ش و جعلی خر های
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داليـل مصـرف و باورپـذيري خبـر     »هاي حاصل از مضمون فرافیر  داده 0 شکلدر 

اي در ميابله عنوان مبنايي براي طراحي يک نرام سواد رسانه ، به«جعلي از سوي کاربران

عاحي اسـت، در قالـ    اي و اطالبا خبر جعلي که موضوعي مهم و آمیخته با سواد رسانه

 يافته اصلي و فرعي و ارحباط آنها با يکييگر نشان داده شيه است. مضامین سازمان

 «داليل مصرف و باورپذيری خبر جعلی از سوی کاربران». شبکه مضامین 1شکل 
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 گيريبحث و نتيجه

مفهـوم   به دلیل ضعف نرري موجود در فضاي علمي و پژوهشي کشـور نسـبت بـه   

اي ضرورت داشـت  خبر جعلي و ساير مفاهیم وابسته، همچنین ارحباط آن با سواد رسانه

هاي کیفي اقيام به حولیي ادبیات در اين حوزه کنیم. بنابراين انـواع  حا ابتيا از طريق روش

احتماالت و داليل مرحبط با مصرف و باورپذيري خبرهاي جعلي از سوي کـاربران را از  

هاي حرديي براي سنجش حأثیر و اهمیت هر کيام از ميوله آوري کرديم. بياين طريق فرد

 هاي کمي در امتياد پژوهش حاضر هستیم.به دست آميه، نیازمني انجام پژوهش

خبـر   هاي حاصل از مصاحبه و اسناد علمـي دريـافتیم کـه فريبنـيفي     با بررسي داده

 «جعلـي » را آن بر ايرانـي کـار /مخاطـ   آيـا  کـه  دارد آن بـه  بستگي زيادي حي حا جعلي

 خبـر  نشـود،  کامـل  جعلـي  خبر مصرف چرخه که در صورحي . «واقعي» يا کني برداشت

 متوقـف  آن فسـترش  و مانـي  مـي  در نرر کاربران باقي کذر روايت يک عنوان به جعلي

 خبـر  بپـذيرد،  واقعـي  خبـر  عنـوان  به را ايراني آن کاربر/مخاط  زماني که ولي شود، مي

 است. واقعي خبر نيش در کردن ازيب به قادر جعلي

ي يکـي از راهکارهـاي اصـلي بـراي ميابلـه بـا       ا سـواد رسـانه   يجحرواز همین منرر 

سازد حـا بـین خبرهـاي    خبرهاي جعلي در سط  کاربران ايراني است که آنها را قادر مي

اي دربـاره  جعلي و خبرهاي واقعي حفاوت قائل شوني يا در صورت وجود شک و شبهه

اي کـه  ببرني؛ مسئله ک خبر، به ابزارهايي مجهز باشني حا بتوانني به اين مسئله پياصالت ي

شـود؛   به صورت اساسي مانع از مصرف، باور و بازنشر خبرهاي جعلي از سوي آنها مي

اي کلیي مبارزه با فسترش اطالعات مخرر و خبرهـاي  در بلنيميت ارحياي سواد رسانه

ويژه از سنین پـايین   با کمک به همه شهرونيان ـ به  واقع جعلي در سط  جامعه است. در

اي و حبييل شين بـه کـاربران ميـاوم و حتـي     هاي سواد رسانهـ براي دستیابي به مهارت

حوان در حي قابـل حـوجهي فـردش خبرهـاي     کننيفان آفاه اخبار، ميروشنگر و مصرف

اي یان سواد رسـانه ( نیز رابطه مثبت م0931جعلي را کاهش داد. اسماعیلي و همکاران )

 اني. و حشخی  خبرهاي جعلي به صورت حجربي را حأيیي کرده
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اي براي ميابله با خبـر جعلـي در ايـران، پـیش از هـر چیـز       طراحي يک نرام رسانه

نیازمني شناخت جامع و مناس  از چرايي و چگونگي مصرف و باورپذيري خبر جعلـي  

ي اين مياله، داليل مصرف و باورپـذيري  ها از سوي کاربران ايراني است. بر اساس يافته

هـاي مربـوط بـه     هاي مربوط به خبر جعلـي، ويژفـي   حوان ناشي از ويژفي مذکور را مي

 هاي مربوط به جامعه دانست. کاربران و ويژفي

آنهـا از سـوي     هايي اسـت کـه بـه مصـرف و باورپـذيري      خبر جعلي داراي ويژفي

نمـايي   لي با منطق و باورهاي مخاطبان، واقعکني. حطابق خبر جع کاربران ايراني کمک مي

 مـردم  طـرف  در را که خبر جعلـي معمـوالً خـود    طوري  فرايي آن، به خبر جعلي و عوام

 هـاي رسـمي  هاي و چهرههاي سیاسي حاکم، سازماننرام با حيابل براي و دهي مي نشان

 را خود يرمخ همچون جعلي شود، از اين جمله است. از طرفي خبر مي وپرداخته ساخته

رو، موجـ    زنـي و ازايـن   مـي  جـا  افـراد  بیروني و دروني رواني فشارهاي دهنيه حسکین

شود. درواقع نويسنيفان خبرهاي جعلي بـا اسـتفاده    حسکین فشارهاي رواني کاربران مي

کننيه و احساسي، احتمال مصرف خبرهاي جعلي از سوي  هاي جذار، حقريکاز مؤلفه

ي و با خلق نوعي جيايي عيالني میـان حيـايق و احساسـات،    دهنکاربران را افزايش مي

چگونه احساسات  ينکهشناختن ارو،  کنني. ازاينزمینه مصرف مقصوالحشان را فراهم مي

 يداشـته باشـي، بـرا    يافکار عمـوم  ي بهدهشکل يا یرفذاريدر حأث ينيش مهم حوانييم

؛ بنابراين بـراي ميابلـه   ستا یاحيح کنني،دوران پساحيیيت زنيفي ميکه در  شهرونياني

 0«آزمـايي راستي»با اين داليل است که نیاز به منابع معتبر و قابل اعتماد براي مردم براي 

 امري مهم مقسور خواهي شي.

هـاي غیررسـمي هسـتني،     از آنجا که بستر اصلي حولیي و انتشار خبر جعلـي رسـانه   

هاي رسمي يا اظهار نررهـاي   هاي غیررسمي به رسانه زماني که يک خبر جعلي از رسانه

شناسـي حصـييق، امکـان     يابـي، طبـق نرريـه معرفـت     هاي رسمي و مشهور راه ميچهره

فیري خبـر جعلـي    شود. شکل حصييق و باورپذيري آن از سوي کاربران چنيين برابر مي

                                                      

1. Fact Checking 
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بر اساس بافت اجتماعي از ديگر داليلي است که مصرف و باورپـذيري خبـر جعلـي را    

( نیـز مـورد حأکیـي قـرار     2101) و همکـاران  0ماسوناين مهم در مياله  دهي؛ افزايش مي

 فرفته است.

هايي هستني که منجر به مصرف و باورپـذيري خبـر    کاربران ايراني نیز داراي ويژفي

 معتبـر  را منبعي مردم دارد بیشتري شود. بر همین اساس، احتمال جعلي از سوي آنان مي

يـاد  « اعتبـار اجتمـاعي منبـع   »دانني. از اين فزاره به  مي معتبر را آن هم ديگران که بيانني

 انـي،  شـنیيه  بارها که اطالعاحي به طبیعي طور به کننيفان شود. به همین حرحی  مصرف مي

« فرکانس اکتشافي»باشني. اين موضوع  خبر جعلي اطالعات، آن افر حتي کنني، مي حوجه

 هـا بـر آن نیـز   يعني افـزايش حصـييق  جعلي،  خبر يک انتشاردهنيه منابع نام دارد. حعيد

 کـه  شود مي طراحي اي فونه به برد. خبر جعلي مي باال را آن مصرف و باورپذيري احتمال

 و دوسـتان  از خبـر جعلـي   باشـي. دريافـت   سازفار جامعه اعضاي از اي فستره عيايي با

يـه  شـود. مطـابق بـا نرر    مي آن  باورپذيري و مصرف و آن حصييق به نیز منجر همفکران

 ها کانال و ها فروه اعضاي بودن هاي اطالعاحي يعني همفکر فیري پیله حبار فیلتر، شکل

برد. به همین  مي باال را خبر جعلي باورپذيري و پذيرش ضري  اجتماعي، هاي رسانه در

 اليک طريق از) جعلي خبر يک شناسي حصييق، حصييق شکل و بر اساس نرريه معرفت

 باورپـذيري  و مصـرف  احتمال( مخرر يا عادي) کاربران از از سوي، انبوهي (کامنت و

 زودباور کاربران و لرکرها حعياد بودن دهي. عالوه بر موارد يادشيه، باال مي افزايش را آن

مجازي و ارزيـابي نکـردن اطالعـات دريـافتي کـه در نرريـه معرفـت         فضاي در ايراني

ي از سوي اين کـاربران  شناسي حصييق مورد بقث قرار فرفت نیز در مصرف خبر جعل

روست که بايي حيابیري در جامعه ايراني احخاذ شود حا حأثیر خبر جعلـي   اين نيش دارد؛ از

بر افراد شاخ  رسمي و غیررسمي حکومتي و غیرحکومتي به حياقل خـود برسـي حـا    

اي نباشي که به راحتي هر خبر جعلي دومینوي حأثیرفذاري آنها بر کاربران ايراني به فونه

 ر جامعه ايراني فسترش يابي.د

                                                      

1. Mason 
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هاي مربوط به جامعه نیز در مصرف و باورپذيري خبر جعلي از سوي اعضـاي   ويژفي

خبـر جعلـي    باورپـذيري  و مصرف امکان شود، حر دوقطبي اي جامعه چه آن نيش دارد. هر

هاي اطالعـاحي و حبـار فیلتـر    فیري پیلهرود. دوقطبي شين از نتايج شکل مي باالحر در آن

اي کاربران را به خـارج شـين از    اي است. بنابراين بايي مربیان سواد رسانهجامعه شبکه در

هاي فیلتر سوق دهني. حعص  سیاسي، مذهبي و قومي در جامعه، حنزل اعتبار نهادهـا  حبار

هاي جامعه ايراني نریر فرهنـگ  ها و همچنین برخي از فرهنگهاي رسمي و رسانهو چهره

هاي ادبي و سـاختار و رويکـرد    کار بردن آرايه هاي زبان فارسي در به رودربايستي، ظرفیت

سیاسي جمهوري اسالمي ايران، ازجمله ديگـر داليـل اسـتعياد پـذيرش و مصـرف خبـر       

اي و اطالعـاحي در   جعلي از سوي کاربران ايراني است. عالوه بر موارد يادشيه، خأل رسانه

بـرد. مخاطبـان بـراي رفـع نیازهـاي       يک جامعه احتمال مصرف خبـر جعلـي را بـاال مـي    

هـاي رسـمي نتواننـي يـا      کنني، بنـابراين افـر رسـانه    ها مراجعه مي خود به رسانه  اطالعاحي

نخواهني اين نیاز مخاط  را برطرف کنني، فرصت براي حولیي و انتشار خبر جعلـي فـراهم   

 کني. آيي و مخاط  نیز براي رفع نیازش اقيام به مصرف خبر جعلي مي مي

هـاي اساسـي بـراي جوامـع و      طور خالصه ظهور خبرهاي جعلي و ايجاد چـالش  به

لزوم حوجه بـه   ساالري، حق دسترسي به اطالعات صقی  و... هاي آن همچون مردمبنیان

عنوان يکي از کلیيهاي اصلي ميابله بـا ايـن پييـيه خطرنـاک را      اي بهنيش سواد رسانه

بايـي بـا اطـالع از چرايـي مصـرف و      طـوري کـه    پیش ضروري ساخته است؛ بـه  از بیش

اي براي ميابله با ايـن  باورپذيري خبرهاي جعلي، در پي طراحي نوعي نرام سواد رسانه

 قبیل اطالعات مخرر بود.

 پيشنهادها

هـاي پـژوهش حاضـر و داليـل مصـرف و باورپـذيري       * رسانه ملي بر اساس يافته

اي براي ميابله نرام سواد رسانه خبرهاي جعلي از سوي کاربران ايراني، اقيام به طراحي

 با خبر جعلي کني.
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مقتـواي فضـاي   ، هـاي راديـويي و حلويزيـوني   برنامـه  یيبه حول * رسانه ملي نسبت

 برفـزاري  و يو مجـاز  يچـاپ  يهـا و نگارش کت  جذار، چاپ بولتن ينحيومجازي، 

ین بـر سـن   يیـ مخاطبان بـا حأک  ياسواد رسانه يارحيا يبرا يآموزش يهاها و دورهکارفاه

 .کني اقيام مربوط همچون ميارس ينهادها يو با همکار پايین

 ياطالعـاح  یازهـاي هنگـام بـه ن   به ييپاسخگو طرفي،ياصل ب يتبا رعا* رسانه ملي 

و پوزش خواستن از مخاطبـان   ی خود، حصق يشواهي خبر و منابع يسازجامعه، شفاف

فیري  از شکل ،مختلف جامعه يو اجتماع هاي سیاسيو نرر يقپوشش سال طورینو هم

اعتمـاد و اعتبـار    يارحيـا  یردر مسـ هاي اطالعاحي جلـوفیري کنـي و   حبار فیلتر و پیله

 .خود فام بردارد يارسانه

 منابع 

راهکارهايمقابلهباخبـرجعلـيبـرايمعاونـت(. 0931آزادي، مقميحسـین. ) 
رشناسي ارشي علـوم  نامه کا پايان سياسيسازمانصداوسيمايجمهورياسالميايران.

 ارحباطات، دانشگاه صياوسیماي حهران.

ــ ي،آزاد ــاع ین؛مقميحس ــ ي،س ــرز ین ومقميحس ــوح يالب ــاد ي،دع (. 0931. )يه
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