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چکیده
این پژوهش با عنوان بررسي مقایسهاي نحوه پوشش اخبار جعلي با تاكید بر حوزه فرهنگي در
هشت رسانه به بررسي تطبیقي ساختار و نحوه پوشش اخبار جعلي با تاكید بر حوزه فرهنگي در
هشت رسانه ،ميپردازد .این پژوهش به روش تحلیلي -توصیفي و به شیوه تحلیل محتوا ،صورت
گرفته و دادههاي آن به شیوه كتابخانهاي و مطالعه و بررسي اسناد و مدارک موجود ،همچنین بررسي
و تحلیل محتواي سایتهاي خبرگزاريهاي فارس ،باشگاه خبرنگاران جوان ،پایگاههاي خبري
تابناک ،.پایگاه خبري عصر ایران ،كانالهاي تلگرامي خبرفوري .،اتاق خبر ،روزنامههاي همشهري و
جام جم ميباشد .یافتههاي پژوهش نشان ميدهد كه از میان منابع خبري منتخب شده ي
پژوهش ،مولفهي سینما با میانگین  16.9بیشترین میزان پوشش اخبار جعلي را به خود اختصاص
داده است .همچنین مولفههاي رادیو و تلویزیون با میانگین  1601و رسانه با میانگین 1613
بیشترین پوشش اخبار جعلي بکار رفته در منابع خبري منتخب بوده است .همچنین كتاب و
كتابخواني ،با میانگین  7610به عنوان كمترین پوشش خبري اخبار جعلي بکار رفته بوده است.
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مقدمه
در جهان امروز رسانههاي خبري نقش بزرگي در مسائل و زندگي روزمرهي افراد جامعه و
مسائل و مشکالت دولتها دارند ،دراین رویکرد همیشه تاثیرگذاري تبلیغات رسانهاي بر تمام
شئون زندگي انسانها مورد توجه بوده است ،به عبارت دیگر ،با یک نگاه گستردهتر ميتوان
گفت كه در سراسر جهان كنوني تمامي طبقات و گروههاي اجتماعي به نحوي از انحاء ،تحت
پوشش رسانهاي قرار دارند .رسانههاي امروز ابزاري استكه در اختیار بسیاري از جوامع قرار
دارد كه خود این مساله دلیل اصلي برجسته شدن نقش آفریني رسانهها در زندگي روزمره
انسانها است .از این بابت ميتوان گفت كه در بسیاري از مسائل مطرح در جوامع مختلف،
رسانههاي خبري نقش اول را ایفا ميكنند كه بسیار حائز اهمیت است ،حتي ميتوان گفت كه
موضوعات سیاسي ،اخالقي ،اجتماعي ،علمي و اقتصادي تحت تاثیر نقشي كه رسانهها ایفا
ميكنند ،ارزش و اهمیت خود را به دست آورده و در نهایت دگرگون ميشوند.
در سالهاي اخیر اطمینان از صحت اطالعات در اینترنت و شبکههاي مجازي به یک
موضوع مهم جامعه تبدیل شده است .دسترسي آسان به اطالعات توسط كاربران و قابلیت به
اشتراکگذاردن آزادانه مطالب ،امکان انتشار هر نوع خبر و مطلب درست یا نادرست ،راست یا
دروغ ،واقعي یا جعلي را ایجاد كرده است .این پدیده در گذشته هم سابقه داشت ،اما دو متغیر
سرعت و فراواني عاملین به آن ،معنا و اهمیت ویژهاي داده است.گستردگي این پدیده سبب
شده است تا این روزها بخشي از وقت افراد در محیط كار و فعالیت صرف گپ و گفت و گاه
چانهزني بر سر درستي و نادرستي اخبار و مطالبي شود كه در شبکههاي مجازي نقل ميشود.
بسیار شاهد پخش اخباري هستیم كه با پیگیري و ردیابي موضوع مشخص ميشود آن اخبار
پایه و اساس درستي ندارند ،یا بزرگنمایي شدهاند ،یا كار خطا ،سوءاستفاده و فسادي را به
اشتباه و ناروا به اشخاصي نسبت دادهاند .وجود پروندههاي متعدد فسادهاي مالي با ارقام نجومي
در نهادهاي مختلف ،نسبت دادن دزدي و سوءاستفاده از بیتالمال و منابع دولتي به اشخاص،
پخش شایعاتي مبني بر فرار فالن مدیر -كه البته زمینه و مصداق هم زیاد دارد -یا ارائه ارقام
ضد و نقیض از تعداد كشتهشدگان در اعتراضها و آشوبهاي خیاباني ،پخش اخباري مبني بر
روابط غیراخالقي -آنچه در مقاطع انتخابات شدت ميیابد-رفع فیلتر تلگرام با جعل كردن
خبري به نقل از یک مقام مسوول و هزاران خبر اغراقآمیز یا تحریفشده دیگر مواردي است كه
این موضوع را به معضلي جدي در فضاي رسانهاي كشور تبدیل كرده و سالمت و امنیت رواني و
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اجتماعي را با تهدید روبهرو ساخته است .در ادبیات رسانهاي این نوع اخبار را ساختگي ،جعلي،
3

فریبنده یا گمراهكننده و در زبان انگلیسي فِیکنیوز مينامند.

اصطالح اخبار جعلي داراي سابقه  311ساله است (Merriam Webster,2017) .هرچند در
این باره برخي از منابع دیگر به سالهاي آغازین قرن هیجدهم اشاره كردهاند .
اخبار جعلي متشکل از اطالعات جعلي و شایعاتي است كه مغرضانه به منظور جهت دادن
به افکار عمومي در جهت كسب منافعي خاص به واسطه رسانهها در ارتباط جعلي تولید و
منتشر ميشود (.شفقنا.)319. ،
در این پژوهش تالش شده است تابه بررسي مفهوم پوشش خبري ،اخبار جعلي و بررسي
میزان پوشش اخبار جعلي با تاكید بر حوزه فرهنگي در رسانههاي منتخب ایراني پرداخته شود.

پیشینه پژوهش
در زمینه پوشش اخبار جعلي با تاكید بر حوزه فرهنگ در رسانههاي ایران تاكنون تحقیقي
صورت نگرفته است اما در مورد اخبار جعلي و مهارتهاي مقابله با آن تحقیقاتي از سوي
محققان ایراني و خارجي علوم ارتباطات انجام شده است .
تحقیقات پیشین كه از سوي پژوهشگران ایراني انجام شده است بیشتر در قالب مفاالت
تحقیقي و به صورت نظري وكلي به موضوع اخبار جعلي و راههاي مقابله با آن پرداخته اند .
این در حالي است كه پژوهش حاضر به موضوع اخبار جعلي با تاكید بر حوزه فرهنگ در
رسانههاي ایران با استفاده از شیوه تحلیل محتوي كمي پرداخته است كه این امر نشان دهنده
نو بودن موضوع و روش پژوهش حاضر است .
" اخبار جعلي و راههاي مقابله با آن" عنوان مقالهاي است كه از سوي دكتر محمد
سلطاني فر ،مریم سلیمي و غالمرضا فلسفي در پاییز  319.در فصلنامه تخصصي رسانه منتشر
شده است.
در این مقاله با طرح چهار پرسش اصلي شامل اخبار جعلي چیست ؟ چرا اخبار جعلي
تولید و منتشر ميشوند ؟ چگونه ميتوان اخبار جعلي را شناسایي كرد ؟ چه مهارت هایي براي
مقابله با اخبار جعلي وجود دارد ؟ تکیه نظري خود را بر دو نظریه جنگ رواني و نظریه توطئه
قرار داده است.
1 Fake News
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روش این پژوهش اسنادي و كتابخانهاي بوده است و براساس یافتههاي این پژوهش اخبار
جعلي كه بر بستر فضاي دوم و به یاري ابزاري چون رسانههاي اجتماعي ،مجالي مناسبتر براي
تولید و انتشار توسط دولتها ،احزاب ،سازمانها ،گروههاي تروریستي و حتي رباتها یافته؛ به
یک معضل بزرگ و نگراني جدي بدل شده است .با این حال و عليرغم تالشهاي انجام گرفته
جهت مواجهه با اخبار جعلي ،امکان تشخیص آن از اخبار واقعي بنا به علل گوناگون همچنان
دشوار است.
رابطه میان سواد اطالعاتي و توانایي كاربران كتابخانهها در تشخیص اخبار جعلي براساس
مولفههاي اطالع نگاشت ایفال این عنوان مقاله پژوهشي است كه توسط امیر اسمعیلي،صالح
رحیمي و محمود مرادي در بهار  3191در فصلنامه علمي و پژوهشي مطالعات ملي كتابداري و
سازماندهي اطالعات منتشر شده است .
هدف از این پژوهش تعیین رابطه میان سواد اطالعاتي و توانایي كاربران كتابخانههاي
عمومي شهر كرمانشاه در تشخیص اخبار جعلي براساس مؤلفههاي ایفال با استفاده از مدل
معادالت ساختاري بوده است .
روش پژوهش توصیفي -همبستگي بوده است 11010 .نفر از اعضاي كتابخانههاي عمومي
شهر كرمانشاه ،جامعه آماري این پژوهش بودند كه با استفاده از روش نمونهگیري خوشهاي
 100نفر بهعنوان حجم نمونه انتخاب شدند.
براساس یافتههاي این پژوهس سطح سواد اطالعاتي و نیز توانایي تشخیص اخبار جعلي
(بهجز مؤلفه پرسش از كتابدار) در میان كاربران ،اندكي باالتر از حد متوسط است .میان سواد
اطالعاتي و توانایي تشخیص اخبار جعلي بهطور كلي و نیز سواد اطالعاتي با تکتک مؤلفههاي
توانایي تشخیص اخبار جعلي رابطه وجود دارد..براین اساس با توجه به رابطه مثبت میان سواد
اطالعاتي و توانایي تشخیص اخبار جعلي ،كتابخانههاي عمومي باید آموزش فنوني نظیر سواد
اطالعاتي را به كاربران براي تشخیص اخبار جعلي مدنظر قرار دهند.
پژوهش بررسي منبع نگاري و ارزیابي صحت اخبار و منابع در رسانههاي ایران یکي دیگر از
پژوهشهاي این حوزه است  .این پژوهش به سفارش دفتر مطالعات و برنامه ریزي رسانهها
وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي با هدف بررسي اصول منبع نگاري و ارزیابي صحت
اخبار و مطالب رسانههاي داخلي انجام شده و مشروح آن در بیست و سومین نمایشگاه
مطبوعات به اصحاب و كارشناسان رسانه در آبان ماه  319.ارایه شد.
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نتایج این پژوهش موید آن است كه اغلب روزنامهها و خبرگزاریهاي كشور از نظر رعایت
اصول حرفهاي در زمینه منبع نگاري وضعیت نسبتا قابل قبولي دارند اگرچه میزان توجه و
پایبندي هر یک از آنها به این اصول متفاوت است و به صحت اخبار و گزارشهاي اختصاصي
برخي رسانههاي داخلي نمي توان چندان اعتماد كرد.. .بر اساس نتایج این تحقیق 19 ،درصد
مطالب روزنامه ها 31 ،درصد مطالب خبرگزاريها و  1درصد مطالب سایتها فاقد منبع است.
عالوه بر آن ،عمده مطالبي كه روزنامهها از ذكر منابع آن خودداري كردهاند ،اخبار و گزارشهاي
خبرگزاريها است كه بعضا بدون ذكر نام منبع منتشر شده است .

اما در این میان پژوهشهاي خارجي زیادي انجام شده است كه به مهمترین پژوهشهایي
كه از سال  1731انجام شده اشاره ميشود .یکي از این پژوهشها پزوهش تمایل به پخش
اطالعات گمراه كننده در رسانههاي اجتماعي است .
این پژوهش در اكتبر  1731توسط هانت اكت از دانشگاه نیویورک و مركز تحقیقات
ماكروسافت و متیو جنتزكووو وچیو ان یو از دانشگاه استنتفورد انجام شده است .براساس
این پژوهش در سال هاي اخیر تمركز بر روي اطالعات گمراه كننده در رسانه هاي اجتماعي
گسترش یافته است و این امر به جوامع و موسسات دموكراتیک لطمه مي زند .در پاسخ به این
امر پلت فرمهاي رسانه هاي اجتماعي فعالیتهایي را براي محدود كردن گسترش محتواي غلط
تهیه كردهاند .
این محققان اعالم كردند كه در این پژوهش تمایالت به نشر محتوا از  107وب سایت
اخبار جعلي و  37107مطلب خبري جعلي در فیس بوک و توئیتر در فاصله ژانویه  1731تا
جوالي  1731اندازه گیري شده است .
براین اساس تمایل كاربران نسبت به محتواي غلط در فیس بوک و توئیتر در پایان سال
 173.پیوسته افزایش یافته است  .در حالي كه پس از آن تمایل نسبت به محتواي جعلي به
شدت در فیس بوک كاهش ميیابد در حالي با تداوم افزایش ان در توئیتر مواجه هستیم .
براساس نتایج این پژوهش تالشهاي فیس بوک براي محدود كردن نشر اطالعات گمراه
كننده بعد از انتخابات ریاست جمهوري  173.امریکا اثر معناداري را نشان ميدهد .از دیگر
نتایج این پژوهش آن است كه فیس بوک به عنوان یک عامل بیروني نقش مهمي را در نشر
اطالعات گمراه كننده بازي كرده است .براساس دیگر نتایج این تحقیق اثرات متقابل اخبار
جعلي در هر دو پلت فرم از اغاز  1731تا انتخابات  173.افزایش یافته است .اما پس از

 .فصلنامه انجمن ایراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات  /نشریه آنالین سال 3077

انتخابات انتشار اخبار جعلي درفیس بوک به شدت كاهش ميیابد ( تا حدود  17درصد ) این
درحالي است كه در توئیتر با تداوم افزایش اخبار جعلي روبرو هستیم یکي دیگر از این
پزوهشها بررسي رسانههاي اجتماعي و اخبار جعلي در انتخابات  173.است .
این تحقیق در سال  1730از سوي محققاني همچون هانت الکت و متیو جنتزكوو براي
اداره ملي تحقیقات اقتصادي انجام شده است .محققان این پژوهش اعالم كردند كه ما مدارک
جدیدي از نقش مطالب نادرست در رسانههاي اجتماعي قبل از انتخابات ریاست جمهوري
 173.پیدا كردیم .نتایج این تحقیق نشان ميدهد كه رسانههاي اجتماعي براي مردم امریکا
یک منبع " مهم" هستند ولي منبع "مسلط " براي اخبار انتخابات  173.نبودند .چنانچه 3.
درصد امریکایيها اعالم كردند كه رسانههاي اجتماعي منبع " بسیارمهم " اخبار انتخاباتي براي
آنها بودند .از نتایج دیگر این پژوهش ان است كه كه بررسي مطالب خبري نادرست كه سه ماه
قبل از انتخابات منتشر شدند نشان ميدهد كه طرفداران ترامپ  17میلیون بار این مطالب را
در فیس بوک به اشتراک گذاشتند در حالي كه طرفداران هیالري كلینتون این مطالب را 1
میلیون بار به اشتراک گذاشتند .از نتایج مهم این تحقیق آن است كه اخبار جعلي بر روي تغییر
خروجي انتخابات اثر گذاشته است و یک مقاله جعلي ميتواند همچون  1.كمپین تلویزیوني اثر
تشویقي داشته باشد.
پژوهش بعدي شایعات و تركیبات اطالعاتي دروغین ،نقش وب در سیاستها است.
این تحقیق از سوي اندرو روجکي و شارون مراز انجام شده و نتایج آن در سال  173.در
نشریه رسانههاي جدید و جامعه منتشر شده است .در چکیده این تحقیق امده است كه دنیاي
وب از طریق ایجاد تركیبات اطالعاتي دروغین و یا همان نصفه حقیقت و غیرحقیقت گویي،
دینامیک انتقال اطالعات را تغییر داده است و این امر دنیا را به سمت سیاستهاي تفکري
(عقالیي )جدید هدایت ميكند .
ما یک محیط اطالعاتي با اینهها و مشاركتهایي به سمت یک نظام سیاسي دوقطبي ایجاد
كرده ایم و متدلوژي ( روش شناسي)كه ثاثیر متقابل هریک از این دو قطب را اندازه ميگیرد،
گسترش ميدهیم .در این تحقیق سیرتکاملي دو ادعاي قابل مقایسه در طي كمپین انتخاباتي
 1770در سه زمینه شامل  -3صفحه وب  -1جستجو در گوگل  -1پوشش خبري و
رسانهاي مورد بررسي قرار گرفته است .محققان این پژوهش ميگویند ":ما دریافتیم كه وب به
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تنهایي براي گسترش اطالعات گمراه كننده كافي نیست بلکه صفحات وب  ،رسانههاي سنتي
به سوي استفاده از موارد گمراه كننده هدایت ميكنند .

روش پژوهش
پژوهش حاضر ،به روش تحلیل محتواي كمي انجام شده است و با توجه به مراحل اصلي انجام
تحلیل محتوا تمامي اطالعات كدگذاري و محاسبه شده است .روش گردآوري اطالعات در این
پژوهش از طریق كتابخانهاي و بررسي گزارشهاي متني با استفاده از آرشیو خبرگزاريهاي
مورد مطالعه و تهیه و تنظیم پرسشنامه معکوس و كدگذاري اخبار صورت گرفت .متغیرهاي
مورد نظر با استفاده ازدادههاي خام موجود در پرسشنامه معکوس به دست آمد .كلیه اطالعات
با استفاده از رایانه و از طریق نرم افزار  SPSSمورد تحلیل قرار گرفت .براي اثبات پایایي
پرسشنامه از آزمون اسکات استفاده شده است .این روش بعد از كدگذاري ،حدود  37درصد از
دادهها با فاصله زماني یک ماه مجددا كدگذاري شد و سپس درصد توافق مورد انتظار نیز از
مجموع مجذورات درصدهاي زیرمقولهها به دست آمد و با قرار دادن درصدهاي توافق مشاهده
شده و مورد انتظار براي هر متغیر محاسبه شد .بنابراین كدگذاري نمونهها با كدگذاري اولیه
 93699درصد تطابق دارد.
جامﻌه آماری :تحقیق حاضر شامل خبرها و گزارشهاي متني از خبرگزاریهاي ،فارس،
باشگاه خبرنگاران جوان ،پایگاههاي خبري تابناک ،.پایگاه خبري عصر ایران ،كانالهاي
تلگرامي خبرفوري .،اتاق خبر ،روزنامههاي همشهري و جام جم ميباشد.نمونه آماري در تحقیق
حاضر ،اخبار منتشر شده در سه ماه آخر (اول دي تا  19اسفند) سال  3190از خبرگزاري
فارس ،باشگاه خبرنگاران جوان ،پایگاههاي خبري تابناک ،.پایگاه خبري عصر ایران ،كانالهاي
تلگرامي خبرفوري .،اتاق خبر ،روزنامههاي همشهري و جام جم در زمینه اخبار فرهنگي
مشتمل بر  1179خبر ميباشد .این بررسي به صورت كل شماري بوده و نمونه گیري انجام
نشده است.
کدگذاری دادهها :در بررسي محتواي انتشار یافته در خبرگزاريهاي مورد بررسي مطالب
طبق جدول زیر كدگذاري شده است:
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فرم
تیتر مطلب

 .3خبر
 .1گزارش
 .1مصاحبه

حجم
تعداد خبر در روز

زمان انتشار
از 3دي ماه تا 11
اسفندماه

بحث
در روزگار حاضر پرتواترشدن واژه اخبارجعلي 3در رسانههاي خبري جهان ،بيتردید مرهون و
مدیون مواضع سیاسي و رفتار ارتباطي پرچالش ریاست جمهوري آمریکا (دونالد ترامپ) در
مواجهه با اصحاب رسانه است .از آغاز كمپین تبلیغاتي ریاست جمهوري آمریکا دونالد ترامپ و
در ادامه پس از بهروي كار آمدن و ورود به كاخ سفید ،هرگاه توسط خبرنگاران مورد پرسش
قرارگرفت ،بهآنان تاخت؛ بهروزنامهنگاران برچسب زد و سازمانهايخبري را رسانههایي جعلي
نامید و تالش نمود به حامیان خود القا كند كه وي با آن رسانههاي بهتعبیر او دروغپراكن در
حال مبارزه است .امروزه با رشد اینترنت و شبکههاي تعاملي ،اخبارجعلي نیز رشد فزایندهاي را
در بر داشته است ،نگراني از توسعه این موضوع در سالهاي اخیر بهحدي بوده كه سازمان ملل
متحد و اتحادیه اروپا نسبت به گسترش اخبارجعلي و عواقب ناگوار آن هشدارداده ،برخي
كشورها ،نهادها و سازمانها تمهیداتي براي مبارزه با آن درنظر گرفته و اجراكردهاند .این
نگرانيها بيمورد نیست چرا كه اخبارجعلي با مختلكردن گردش صحیح اطالعات و
گمراهسازي افکارعمومي نه تنها این قابلیت را دارد كه امنیت كشورها را بهخطر انداخته،
مخاطبان را از حق اساسي دسترسي آزاد بهاطالعات واقعي محرومسازد؛ بلکه در عمل
موضوعیت و كارآمدي نظامهاي انتخاباتي و دموكراتیک را نیز به شدت به مخاطره مياندازد.
بوم شناسي ارتباطي در طي ادوار گوناگون بارها شاهد حضور پدیده اخبارجعلي و نقش آن در
شکلگیري وتغییر معادالت و روند مناسبات اجتماعي ،سیاسي ،فرهنگي و اقتصادي در سطوح
مختلف بوده كه پیامدهایي نگران كننده نیز بهدنبال داشتهاست .بهتبع این امر ،یکي از
اصليترین انتقادها بهرسانهها بهویژه رسانههاي برخط در عصر اطالعات و ارتباطات ،عدم توانایي
مخاطبان در تشخیص اخبار واقعي و تفکیک آن از اخبارجعلي است .نگراني از عدم توانایي
تشخیص و تفکیک اخبار واقعي از جعلي تا بدانجا پیش رفت كه بسیاري از شركتها،
سازمانها ،دولتها ،مراكز آموزشي و حتي رسانهها ،براي مبارزه با این نوع اخبار به چاره
1 :Fake News
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اندیشي و یافتن راهکارهاي مناسب پرداختند .فرانسیس فوكویاما ،فیلسوف آمریکایي با اشاره به
گستره انتشار اخبارجعلي در سال ،173.این سال را «زمان ظهور جهان پساحقیقت» نامید كه
در آن بهطور تقریبي تمام منابع اطالعاتي با مطالب مغایر و مشکوک زیر سئوال رفت .فوكویاما
اخبارجعلي را از ثمرات اینترنت ميداند و براین باوراست كه همگرایي نامیمون این دال و
مدلول ،به قطبيشدگي و بياعتمادي در نهادها و تزلزل در ساختارهاي موجود انجامیده،
پیامدهایي بسیار مخرب درپي داشته و دارد .اكنون روسیه ،چین و كشورهاي دیگر نقشي فعال
در از بین بردن اعتبار اطالعات برعهده گرفتهاند كه این خود شیوهاي جدید از جنگ است.
همزمان ،مردم حاضرند هر چیز را باوركنند و اهمیتي به صحت آن نميدهند .از سوي دیگر،
ميتوانم بگویم كه نهادها همیشه تحت كنترل نخبگان بودهاند و این نهادها و كنترل نخبگان بر
آنها با حضور اینترنت ضعیف ميشوند.اخبارجعلي موضوعي با پیشینه طوالني است كه بر بستر
فضاي دوم امکان تولد ،رشد و گسترش آن بیش از پیش میسر شدهاست .این اخبار براي
بسیاري از مخاطبان حقیقي و حقوقي به یک معضل تبدیل شده كه بدون داشتن مهارتها و
آموزشهاي الزم ،امکان تشخیص آن ممکن نیست .ضرورت شناخت اخبارجعلي ،علل انتشار،
چگونگي شناسایي و مهارتهاي مقابله با این اخبار كه روز بهروز نیز بر دامنه آنها اضافه
ميشود؛ پژوهشگر را بر آن داشت تا پس از ارائه تعاریفي از مفهوم نظري اخبارجعلي ،به بررسي
مقایسهاي نحوه پوشش اخبار جعلي با تاكید بر حوزه فرهنگي در هشت رسانه بپردازد و بخش
پایاني براي مقابله با آنها چارهجویي نموده ،راهكارهایي عملي ارائهدهند.

تﻌریف متغیرها
الف) نوع پوشش خبری :سایتهاي مختلف خبري گاه ممکن است داراي شبکههاي تلویزیوني
باشند و گاه ممکن است داراي سایتهاي اینترنتي و گاه داراي امتیازنشریات باشند ،در واقع
هركدام از اینها نوع پوشش خبري را تعیین ميكنند(یارمحمدي ،احمدي) 371 ،3190 ،
مفهوم نظری پوشش خبری :در شیوههاي تحلیل پوشش خبري ،مهمترین نکته تعریف
پوشش خبري و ابعاد آن است .اگر پوشش خبري مشخص و متمایز از دیگر واژگان خبري و
رسانهاي نباشد احتمال تحلیل منظم و قاعدهمند آن نیز نخواهد بود به طور مثال مشخص نميشود
كه این تحلیل ،روي مسائل تبلیغاتي در یک رسانه خبري است یا پوشش خبري آن رسانه.
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پوشش خبری  :در منابع فارسي رسمي درخصوص پوشش خبري تعاربفي وجود
دارد:پوشش خبري مجموعهاي از فعالیتهایي است كه بر روي خبر صورت ميگیرد تا ارزش
یک خبر و جایگاه آن از وضعیت واقعي آن باالتر یا پایینتر مطرح شود و ارزش آن خبر در
مجاورت مطالب دیگر كمتر ،بیشتر یا صفر شود( .سلطانيفر و هاشمي )30 ،3111،این تعریف
بیش از حد طوالني بوده و در عین حال عینیتگرایي خبري را در نظر نگرفته و به عنوان یک
حکم غیرانتقادي نميتوان از آن استفاده كرد و ضمناً پردازش خبر ،تبلیغات خبري و چینش
خبري نیز معنا ميدهد و موضوع اصلي در پوشش خبري برجسته نشده است.تعریف دیگر از
نظر مرحوم حسن ابوترابیان ،پوشش خبري به آرایهها (اضافهكردنها) و پیرایهها (كمكردنها)
كه به اصل خبر یا حواشي و تفسیرهاي آن اضافه و یا كم ميشود و قصد و منظور خاصي را به
گیرنده القا ميكند گفته ميشود (پرشین بالگ )3197 ،در این تعریف نیز موارد مبهم و نقیض
یکدیگر وجود دارد .اوال تعریف تبلیغات خبري را دربرميگیرد و نه پوشش خبري ،یعني مانعي
براي ورود واژههاي دیگر در مصداق تعریف وجود ندارد و ثانیاً عالوه بر خبر ،حواشي و
تفسیرهاي خبري را نیز دربرگرفته كه این امر درخصوص خود رویداد نیست.
براي تسهیل درتعریف پوشش خبري تقسیم آنها به دو دسته رویداد مدار و فرایند مدار
ضروري است .خبرهاي رویداد مدار ،خبرهاي مربوط به رویدادهاي مشخص و معین (یعني
ارتجالي) با موضوعاتي چون نشستها ،و آتش سوزیها هستند كه نقطه مقابل آن خبرهاي فرایند
مدار هستند .اما خبرهاي فرایندمدار ،خبرهاي پیچیدهاي هستند كه از یک گزارش یا مسئله
مجرد و منفک ،فراتر میروند تا دركي منظم ،قاعده مند و جامعه را منتقل سازند ،نظیر
گزارشهاي مربوط به پیامدهاي عملکردهاي یک دولت .اخبار رویداد مدار از نوع اخبار ارتجالي
بوده و داراي پشتوانه تاریخي یا علت زماني نیستند و یا به ظاهر نیستند .این نوع خبرها به
ندرت در زندگي عمومي جامعه تاثیرگذار هستند و براي گزینش آنها ،بیشترین تاكید روي
ارزش خبري جذابیت ،شگفتي و تازگي است .در این نوع خبرها ،سعي و تالش ،تحریک حس
كنجکاوي مخاطبان است و نه بررسي وقایع جهان اطراف مخاطبان .اخبار فرایند مدار برخالف
اخبار ارتجالي ،اخباري هستند كه از گذشته شروع ،در مقطع حال بارز و در آینده نیز
پیامدهایي خواهند داشت .این نوع خبرها بر زندگي اكثر افراد اجتماع اعم از گروههاي كوچک
و بزرگ تاثیرگذار هستند و باعث تغییر و تحوالت در زندگي آنها (به صورت مستقیم و
غیرمستقیم) میشود .این نوع خبرهاي فرایند مدار در قالب جریانهاي خبري قرار میگیرند .به
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این مفهوم كه یک جریان خبري واقعه و رخدادي است كه عالوه بر داشتن تمامي اصول
خبري مانند ارزشهاي خبري و عناصر خبري ،داراي سیر زماني نیز میباشند و از یک مقطع
زماني خاص شروع و در یک مقطع زماني دیگر به ظاهرپایان میپذیرند .

نوع دوم پوشش جریانات خبري ،پوشش پیش از بحران و بارز شدن یک غائله تا زمان پایان
آن است .در این روش رسانه ها ،خبرگزايها یا شبکههاي اطالعاتي ،حوادث آتي را پیشبیني
كرده و علل نهان و پیداي آن را به تصویر ميكشند ،این روند تا وقوع حادثه و سپس براي ارائه
نتایج آن ادامه مییابد ..پوشش خبري كلیه وقایع فراتر از پوشش جریانهاي خبري است .در این
نوع پوشش خبري كلیه خبرها بدون در نظر گرفتن جریان خبري خاص ،انعکاس مییابند كه
درین آنها میتوان به موضوعات سیاسي ،اقتصادي ،اجتماعي و  ...و یا در تقسیم بندي رده دوم
به منفي یا مثبت ،رویداد مداري و فرایند مداري و  ...اشاره كرد.با توجه به مطالب مذكور
مشخص میشود كه شیوه تحلیل پوشش خبري وقایع یکسان نیست
انواع پوشش خبری :نوع برنامههاي خبري در پوشش یک رویداد برنامههاي خبري قابل
تقسیم شدن به انواع و اقسامي هستند كه عبارتند از- 3 :اخبار محض - 1اخبار تحلیلي -

تحلیل و تفسیر - 0اظهار نظر.
تکنیکها و ابزارهای پوشش خبری :در خبرگزاريها تاكتیکهاي خبري ،مجموعه
تدابیر و اقدامات رسانهها براي شناسایي ،انتخاب ،انعکاس ،جریان سازي ،ماندگاري و اثرگذاري
پیام بر اذهان مخاطبان خودي ،بي طرفي و دشمن است .پایبندي رسانهها به اصولي چون»
جریان آزاد اطالعات«» ،حق مردم به دانستن بي طرفي«» ،عیني گرایي« از دالیل پوشش
خبري است .كه مهمترین شیوهها و روش هایي كه براي جذب و اثر گذاي بر مخاطبان است در
ذیل آمده است:پخش مستقم خبر ،اختصاصي سازي ،بمباران اطالعات ،شروع قبل از دیگران،
موازي سازي ،صداي مردم و كارشناسان ،تقدم و تاخر ،حسایت زدایي ،پوشش دوگانه ،شایعه و
...از سویي دیگر بي شک چهارمین ركن پوشش خبري ،وسایل انتشار اخبار رسانهها هستند
آنچه مسلم است این ابزارها هم تحت تاثیر مدیریت هستند و ازآنها اثر ميپذیرند و هم ان كه
بر مدیریت و شیوه پوشش خبري اثر ميگذارند كه در تحلیل پوشش خبري باید به فرآیند
شکل گیري و تاثیر تعدد و تکثر این ابزارها توجه كرد .
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جریانات خبری و تفاوت آن با پوشش کامل خبرها
امکان پخش خبرها به صورت كامل و جامع براي هیچ سازمان رسانهاي مقدور نیست و با توجه
به وسعت ،بودجه ،نیروي انساني ،نوع مالکیت ،نوع رابطه با كشورها و دولتها و عوامل تاثیرگذار
دیگر ،هر رسانهاي ،تنها توانایي پوشش اتفاقات و رویدادهاي معدودي را دارد و خیلي
سادهانگاري است كه توقع داشت ،رسانهها یا موسسات خبري بتوانند تمامي اخبار جهان یا
منطقه را پوشش دهند.براي تسهیل در پوشش خبري تقسیم آنها به دو دسته رویداد مدار و
فرایند مدار ضروري است .باید گفت كه پوشش خبري «جریانات خبري» تفاوت فاحش و
زیادي با پوشش خبري «كلیه خبرها» دارد .در پوشش خبري جریانهاي خبري ،وسایل
ارتباطي ،به دو صورت عمل مينمایند؛ رایجترین شیوه زماني است كه رخدادي ایجاد شده در
این مرحله خبر پوشش داده ميشود ولي از سوابق آن نیز سخن به میان ميآید و سپس
پوشش جریان تا رسیدن به مرحله نتیجه ،ادامه ميیابد.نوع دوم پوشش جریانات خبري ،پوشش
پیش از بحران و بارز شدن یک غائله تا زمان پایان آن است .در این روش رسانهها ،خبرگزايها
یا شبکههاي اطالعاتي ،حوادث آتي را پیشبیني كرده و علل نهان و پیداي آن را به تصویر
ميكشند ،این روند تا وقوع حادثه و سپس براي ارائه نتایج آن ادامه ميیابد .پوشش خبري
كلیه وقایع فراتر از پوشش جریانهاي خبري است .در این نوع پوشش خبري كلیه خبرها بدون
در نظر گرفتن جریان خبري خاص ،انعکاس ميیابند كه درین آنها ميتوان به موضوعات
سیاسي ،اقتصادي ،اجتماعي و  ...و یا در تقسیمبندي رده دوم به منفي یا مثبت ،رویداد مداري
و فرایند مداري و  ...اشاره كرد.
عوامل تأثیرگذار در پوشش خبری:عوامل تأثیرگذار بر پوشش وقایع و رخدادها از چند
زاویه و جنبه ميتوانند مورد واكاوي قرار گیرند -3.ماهیت خبرها و رویدادها -2امکانات و
تجهیزات -1سیاستهاي حاكم بر رسانهها و مراكز اطالعاتي -4شرایط سیاسي و اجتماعي
حاكم بر جامعه (اعم از ملي و فراملي).
بررسي تک تک موارد مقدور نیست زیرا عوامل برشمرده شده در جمع باعث تأثیرگذاري بر
پوشش خبري ميشوند و حالت سینرجي دارند یعني جمع جبري این موارد خیلي بیشتر از
حاصل به دست آمده در حالت واقعي است یعني  1+1=1؛ لذا بررسي تک تک موارد مثمرثمر
در این پژوهش نميباشد و بررسي یکجا و كلي آنها نیز به علت نداشتن مصداق و یا ثبات قابل
بررسي نیست در نتیجه در ادامه به موارد مهم تأثیرگذار بر پوشش خبري اشاره ميشود.
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مهمترین نکته در پوشش خبري انتخاب یا گزینش یک رویداد از میان رویدادهاي دیگر
است .شکرخواه عوامل مؤثر بر گزینش اخبار و رویدادها را به دو دسته درون رسانهاي و
برونرسانهاي تقسیم كرده است(شکرخواه)00 ،3100 ،
الف) عوامل درون رسانهای

ب) عوامل برون رسانهای

 -3عامل نخوت

 -3عامل مدلهاي جریان اخبار

 -1عامل تیترپذیري خبر

 -1عامل نگرش بینالمللي دولتها

 -1عامل مرعوب بودن

 -1عامل خبرگزاريها

 -0عامل تخصص و جانبداري

 -0عامل مجاورت و سنخیت

 -1عامل شکل و تركیب خبر

 -1عامل خبرنگار بومي

 -.عامل جدول خبر

 -.عامل ایستگاههاي رادیویي

 -0عامل فقدان تفسیر سیاسي

 -0شرایط زدگي رسانه

به غیر از گزینش خبر؛ تنظیم و پردازش خبر نیز در پوشش خبري خیلي مهم است.
براساس نظرات منتقدین حوزة خبر نحوة انعکاس و بازنمایي وقایع و رخدادها توسط رسانهها
فاصله زیادي با واقعیات موجود در جهان خارج دارند و حتي بعضيها همچون ژان بودریار
معتقدند مطالب انعکاس یافته از رسانهها اصالً در جهان خارج و غیررسانهاي وجود ندارند و این
ساخته و پرداخته رسانهها است و از آن به نام  Simulationیا وانمایي یاد ميكند .تنظیم و
پردازش خبر ،خود عاملي مهم در پوششهاي خبري محسوب ميشود و رسانهها ميتوانند با
استفاده از تمهیدات و ترفندهاي حرفهاي ،در عین تظاهر به عینیت گرایي خبري ،ایدئولوژي و
طرز تفکر خود را به مخاطبان القاء نمایند .این نوع رفتار در پوشش خبري به عنوان تبلیغات در
خبر معروف است و چون به سادگي قابل اثبات نیست لذا رو كردن دست رسانهها ،احتیاج به
پژوهشهاي هزینهبر و حرفهاي دارد.
مطلب دیگر درخصوص پوشش خبري در این گزارش تحقیقي ،چینش خبري است .چینش
اخبار نوعي برجستهسازي است .درست همانند مطبوعات كه با اندازه و مکان استقرار تیتر ،رنگ
و برجستهسازي حجم و غیره ،اهمیت خبر را تعیین و توجه مخاطب را جلب میکنند در رادیو
تلویزیون یکي از راههاي اهمیت خبر و جلب توجه مخاطبان ،ترتیب قرار گرفتن آن است.
همچنین «در خبرهاي تلویزیوني اولویتهاي خبري و مدت زماني كه به یک خبر اختصاص مي-
یابد مهم است( نصرا للهي .)19 ،3191،قرار گرفتن یک خبر در اولویتهاي اول ،دوم و سوم،
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باعث ميشود تا آن خبر از نظر مخاطب به عنوان رویدادي مهم تلقي گردد و در دستور گفتگو
و یا تفکر قرار گیرد .اخباري كه در چینش خبري در ردههاي نزدیک به آخر قرار ميگیرند از
نظر مخاطبان فاقد ارزش تقلبي شده و كمتر به آن فکر یا در مورد آن گفتگو ميشود.
ابزارهای تکنولوژیکی و میزان پوشش خبری:هر وسیله ارتباط جمعي اعم از روزنامه،
رادیو ،تلویزیون و  ...باید در بین كهکشاني از دادهاي خبري و اطالعاتي كه دنیاي امروز مشحون
از آنان است ،دست به گزینش زند ،چه هرگز قادر نیست ،تمامي حوادث را منعکس كند.
(ساروخاني.).1 ،311. ،
پوشش خبری و وقایع مرتبط:تحلیل پوشش خبري محدود به بازنمایي وقایع رخداده در
رسانهها نميشود .اكثر رسانههاي همگاني در انعکاس جریانات خبري عالوه بر انعکاس وقایع
اصلي سعي مينمایند تمامي وقایعي كه ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع اصلي دارند را
به عنوان پس زمینه و بافت  Contextپوشش دهند .به این ترتیب مخاطبان در هنگام توجه به
موضوع اصلي ،خود به خود و ناآگاهانه از موضوعات فرعي و غیرمحسوس در تفسیر و تعبیر
اخبار تأثیر ميپذیرند(بصیریان جهرمي ،فهیم دانش.)30 ،3190 ،
با توجه به مطالب مذكور در تحلیل محتواي جریانات خبري اولین اصل بررسي ساختار
كلیه اخبار پخش شده و سپس بررسي جریان خبري به عنوان یک زیرسیستم در كل ميباشد.
در این شیوه به چند طریق ميتوان عمل كرد .اولین شیوه بررسي كمي موضوعات خبري یک
رسانه است .به این مفهوم كه تمامي خبرهاي یک رسانه در یک دورة زماني را در موضوعات
مختلف طبقهبندي كرد .در این طبقهبندي باید توجه داشت كه موضوعات مرتبط با جریان
خبري مورد نظر ،از طبقهبندي بیشتر یا خردتري برخوردار باشد تا بتوان تمامي موضوعات
مرتبط را از خبرها استخراج كرد و در مرحله بعدي با نشان دادن ضریب همبستگي اخبار
مرتبط با جریان خبري پي به راهبرد پوشش حرفهاي خبري برد.دومین شیوه تحلیل كیفي
اخبار مرتبط است در شیوه كیفي اخبار مرتبط از ابتدا تا مقطع مورد نظر استخراج شده و در
ادامه محورهاي جریان خبري اصلي استخراج ميشود .در این شیوه كیفي حجم مطالب فاقد
اهمیت است بلکه موضوع مطرح شده كه القاءكننده نظرات خاص و كلیشهاي به مخاطبان است
استخراج سپس به این مطالب سیر منطقي ]یا زماني[ درخصوص جریان خبري داده ميشود و
در نهایت استراتژي خبري رسانه و یا گروه مورد نظر ارائه ميشود .این شیوه تحلیل خبري
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عالوه بر تسلط به روشهاي تحقیق و علوم ارتباطات ،نیازمند آگاهي از علوم مرتبط در آن
جریان خبري نیز ميباشد .به طور مثال تحلیل جریانهاي خبري اقتصادي مستلزم آگاهي و
تسلط به ریزكاريهاي اقتصاد است واگر محققي اقتصاد نداند بدون شک در تحلیل جریان
خبري اقتصادي نیز ناكام خواهد ماند.
مفهوم نظری اخبارجﻌلی :اخبار جعلي به انواع اطالعاتي كه محصول به اشتراکگذاري
غیرمستقیم اطالعات غلط است ،اطالق شده؛ از سوي دیگر براي بیان اطالعات گمراهكننده كه
حاصل نشر عامدانه اطالعاتي غلط كه بهطور معمول در قالب تبلیغ براي بياعتبار كردن
صاحبان قدرت و ثروت منتشر ميشود؛ مورد استفاده قرارميگیرد .فصل مشترک این دو نوع
اطالعات ،قرارگرفتن مخاطب در معرض پیامهایي است كه آگاهانه مغرضانه تولید شدهاند با این
تفاوت كه در خصوص اطالعات غلط مخاطب ناآگاهانه به بازنشر این پیامها ميپردازد یا بهبیاني
دیگر توسط تولیدكنندگان محتواي جعلي به خدمت گرفته ميشود و در اخبار گمراه كننده
مخاطب خود قرباني این پیامها محسوب ميشود.
واژهنامه اوربان مفهوم اخبارجعلي براي دفاع از موقعیتي غیرمنطقي یا راهي براي بازداشت
فرد در استفاده از مهارتهاي تفکر انتقادي بهكار گرفته شده است؛ آن هم بههنگامي كه یک
خبر و منبع آن ،موید تعصبات فردي یا جمعي و ایدئولوژیک نیست .این لغتنامه در تعریفي
دیگر و با رویکردي اقتصادي ،اخبارجعلي را داستانپردازيهاي دروغین یا اغراق آمیز براي
كسب درآمد و فروش كاال از طریق تبلیغات ميداند كه در فضاي اینترنت با استفاده از
عنوانهاي جذاب ،مخاطب/كاربر را به كلیک كردن بر روي مطالب برميانگیزاند(urban,2017) .

تعبیر واژهنامه كالینز 3از اخبارجعلي شامل اطالعات مجعول ،اغلب بهظاهر محرمانه و در
عین حال احساسي است كه این اطالعات تحت پوشش گزارشهاي خبري منتشر ميشود.
بهبیان دیگر این واژهنامه اخبارجعلي را اطالعاتي ناصواب و گاه حساس ميداند كه واقعي
نمایانده ،ارائه و منتشر شده؛ از طریق اینترنت منتشر ميشود()Collins,2017
دایرهالمعارف ویکي پدیا اخبارجعلي را از جنس روزنامهنگاري زرد یا تبلیغاتي برميشمارد
كه شامل اطالعات ناصواب حاصل از جعل عمدي اطالعات بوده و از طریق رسانههاي فردي و
جمعي از جمله رسانههاي خبري ،اجتماعي كه برخط هم ميتوانند محسوب شوند؛ منتشر
ميشود .این اخبار با هدف گمراهكردن مخاطبان جهت كسب منافع مالي یا امتیازات سیاسي
1 Collins dictionary

 3.فصلنامه انجمن ایراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات  /نشریه آنالین سال 3077

نوشته و منتشر ميشود .مخاطب اخبارجعلي با دریافت سرنخهاي اغراقآمیزِغلط ،احساس
سرگرداني ميكند .اخبار دروغین برخالف ظاهر واضحش ،گمراه كننده و فریبنده بوده؛ گاهي
جنبه طنز بهخود ميگیرد .خبرهاي جعلي براي «كلیک خوردن» و كسب درآمد حاصل از آن و
خوانده شدن ،داراي عناوین خبري چشم نواز و ترغیبكنندهاند .براي افزایش تعداد خوانندگان
و بهاشتراک گذاشته شدن اخبارجعلي در فضاي برخط ،از داستانهاي خبري جذاب در اینترنت
استفاده ميشود .در این چارچوب ارتباطگر سعي ميكند بدون توجه به صحت و سقم اخبار ،با
طنزآلود كردن مطلب جهت كسب منافع مادي مخاطب/كاربر را به كلیک كردن بر روي مطلب
یا تبلیغات مرتبط با آن ترغیب كند .اخبارجعلي همچنین پوشش خبري رسانههاي رسمي و
جریان اصلي را تحت انقیاد خود درآورده ،موجبميشود پوشش اخبارمهم از باب راستيآزمایي
آن براي روزنامهنگاران دشوارتر از روال معمول شود(.
فارست ترود سردبیر تارنماي  ServerWatchمعتقد است خبرجعلي یا دروغین ،بهاطالعات
نادرست یا تبلیغاتي كه تحت پوشش اخبارمعتبر منتشرشده ،گفته ميشود .وي ميافزاید كه
تارنماها و كانالهاي خبري جعلي ،در تالش براي گمراه كردن مصرفكنندگان محتوا ،بهسخنان
و اطالعات ناصواب خود كه از طریق شبکههاياجتماعي منتشر ميكنند؛ رنگ و بوي محرمانه
ميدهند .ترود در ادامه به یکي از چندین و چند تعریف موجود از اخبارجعلي ،موجود در
تارنماي  PolitiFactاشاره ميكند" :خبرجعلي رویدادياست كه استادانه مانند گزارشهاي تهیه
شده توسط روزنامهنگاران معتبر ،ساخته و پرداخته شده؛ براي باورپذیرشدن حداكثري در
فضاي برخط و شبیه شدن بهگزارشها و روایتهاي رسانههاي معتبر ،دستکاري ميشود".
()stroud,2017:34
رویوس 3نویسنده و مدیر دانشنامه فناوري اطالعات  TechTargetو مركز یادگیري
 WhatIs.comخبرجعلي را گزارشي ناراست ميداند كه براي جلب توجه ،گمراه كردن ،فریب
دادن یا آسیب رساندن به اشخاص حقیقي و حقوقي مشهور تولید ميشود .بهگمان رویوس بر
خالف اطالعات غلط -كه دقیق نیست چراكه خبرنگار برداشتي اشتباه از امر واقع داشته است-
خبرجعلي آگاهانه و با قصد قبلي براي تحت تاثیر قراردادن فرد یا چیزي تولید ميشود .اخبار
دروغین در همانحال كه اطالعاتي گمراهكننده ارائه ميدهند ،ميتوانند بهسرعت گسترش
یابند؛ زیرا آن اطالعات با دیدگاه مخاطبان مطابقت دارد)Rouse,2017(.
1 Rouse
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كنور سردبیر بخش آموزش مهارتهاي رسانهاي بهوالدین در تارنماي Common Sense

 Mediaپیرامون اخبارجعلي اظهار ميدارد كه این اخبار ادعاهایي دروغیناند كه نیمي از آنها
واقعیت و نیمي دیگر دروغهایي صریح بوده ،در محیط برخط جهت جلب مخاطب/كاربر براي
كلیک كردن ،بهاشتراک گذاشتن و جلب مخاطبان/كاربران دررقابتاند .عليرغم این شرایط
برخي مخاطبان/كاربران با شناخت اینگونه اخبار و عدم بازنشر اطالعات نادرست ،كه براي
تحت تاثیر قراردادن نظرات دیگران ،كسب منافع مالي و بياعتبارنمودن رقبا استفاده ميشود؛
تالش ميكنند()Knorr,2017,126
چادویک 1از مدیران سابق روزنامه گاردین چاپ استرالیا ،ماهیت اخبار دروغین را فریبکارانه
ميداند كه بر این اساس خبر ،عامدانه و بر اساس قصد و نیتي قبلي ساخته شده؛ بهطور
غیرواقعي و بهقصد گمراهسازي مخاطبان بهكار گرفته ميشود .جهت تحقق این امر ،رویدادها
شبیه بهواقعیت یا بهشکلي قابلاثبات بهمخاطب عرضه ميشود()chadwick,2017:162
هابز 1استاد ارتباطات و رسانه دانشگاه  Rhode Islandدر عین حال كه از افزایش رو
بهتزاید اخبارجعلي در فضاي رسانهاي اظهار نگراني ميكند معتقد است جهان درحال نشان
دادن واكنش مناسب نسبت به اخبارجعلي است چراكه مردم در همه جا در حال آگاه شدن
نسبت به این اصل هستند كه "تمام پیامهاي رسانهاي ساخته ميشوند)Hobbs,2017:32(.
باكینگهام 0استاد آموزش و مدیر مركز مطالعات كودكان ،جوانان و رسانهها در دانشگاه
لندن در تعریف خود از خبرجعلي آن را خبري ميداند كه بهعمد براي گمراه كردن یا فریب
دادن ساخته ميشود .وي ميافزاید كه مهم است مخاطبان ،اخبارطنزآمیز را مانند آنچه در
تارنماهایي مانند  onionميآید ،از اخبارجعلي تشخیص دهند؛ هرچند ممکن است بعضي از
مخاطبان همیشه این تمایزات را جدي نگیرندBuckingham,2017:67( .

دستهبنديهایي مختلف از اطالعات جعلي در دنیا ارائه شده كه در این پژوهش به
هفتگانهاي كه مورد پذیرش كثیري از صاحباننظر در عرصه علوم ارتباطات قرارگرفته ،بهشرح
زیر پرداخته ميشود:
 .3محتواي طنز :هدف آن آسیبرساندن نیست ولي ظرفیت فریبکاري را دارد.

1 Knorr
2 Chadwick
3 habbse
4 Buckingham
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 .1محتواي مغالطهآمیز :استفاده گمراهكننده از اطالعات براي دسیسهپردازي را شامل ميشود.
 .1محتواي تقلیدي :از منابع واقعي تقلید ميشود.
 .0محتواي ساختگي 377 :درصد كذب بوده ،براي آسیب رساندن و فریبکاري تولید ميشود.
 .1ارتباطات جعلي :هنگامي كه تیتر ،محتواي بصري یا توضیحات ،متن را پشتیباني نميكنند.
 ..بافت /بسترجعلي :در هنگامي كه محتواي واقعي با اطالعاتي در بافت جعلي ارائه ميشود.
 .0محتواي دستکاري شده :هنگامي كه متني واقعي براي فریبکاري دستکاري ميشود (سلطاني
فر ،سلیمي و فلسفي.)11 ،3190 ،
چرایی تولید اطالعات جﻌلی:اگر جهت چارهاندیشي پیرامون اخبار جعلي بهدنبال راهحلي
جدي هستیم ،باید درباره كساني كه این اطالعات را تولید ميكنند و دالیل شیوه تولید آن فکر
كنیم .اطالعات جعلي به دلیل وجود عواملي چون روزنامهنگاري ضعیف ،طنز ،تحریک كردن یا
دست انداختن ،تعصب شدید ،جانبداري ،منافع اقتصادي ،تأثیر سیاسي ،تبلیغات و ...تولید
ميشوند .در جدول شماره  ،3ماتریس اطالعات جعلي ارائه شده است ()warlde , 2017: 456
جدول شماره  :1ماتریس اطالعات جﻌلی
اطالعات غلط و گمراهکننده
مقوله
عامل

محتوای

محتوای

محتوای بافت/بستر محتوای ارتباطات

ساختگی دستکاری شده تقلیدی

روزنامهنگاري ضعیف

جﻌلی
P

طنز

*

تحریک كردن یا
دست انداختن

*

مغالطهآمیز جﻌلی
P

P

*
*

طنز

*

*
*

تعصب شدید

*

جانبداري
منافع اقتصادي

*

تاثیر سیاسي

*

*

تبلیغات

*

*

*

*
*

*
*

*

*

*

گاه حکومتها و دولتها نیز جهت تحقق برخي اهداف سیاسي ،نظامي ،اقتصادي و ...در
انتشار اخبارجعلي نقش دارند به نحوي كه در پارهاي از اوقات با هک كردن سایتهاي مختلف،
این اهداف را دنبال ميكنند.
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دالیل پذیرش اخبارجﻌلی از سوی مردم:جایگزیني اخبارجعلي بهجاي اخبار واقعي
موضوعي جدید نیست .اما سوال این است كه چرا اغلب مردم عليرغم باالرفتن سطح
آگاهيهاي عمومي هنوز هم این اخبار را باور ميكنند .عواملي متعدد سببساز شکلگیري این
امر ميشوند تا مردم بهراحتي اخبار جعلي را باوركنند .در این میان ،چهار عامل سادگي
شناخت ،ناهماهنگي در شناخت ،اثر پسزدن و وحدت گروهي /اجتماعي ،بیش از همه در باور
اخبار جعلي توسط مردم نقش دارند.
از دیگر دالیل پذیرش اخبار جعلي از سوي مردم ميتوان به قدرت پیامهاي تصویري و
ارسال هماهنگ و مکرر آنها اشاره كرد .هنگامي كه ارسال پیام از سوي ارتباطگر هماهنگ و
مداوم باشد ،به دلیل انبوه پیامهایي كه هر روز ميبینیم ،ذهنِ بسیارخسته و متکي به اكتشافات
(میانبرهاي ساده روانشناختي) ،بهراحتي فریب ميخورد .هنگامي كه درباره یک موضوع
بهدفعات چندین پیام را ميبینیم ،ذهن آن را میانبري معتبر تعبیر كرده و در تعاقب آن مي-
گوییم« :این پیام بهطور حتم واقعي است ،چون امروز آن را بهدفعات دیدهام ».این در حالي
است كه هر چه متن به سمت بصريتر شدن سیر ميكند ،احتمال انتقاد از آن كمتر و امکان
باورپذیري آن بیشتر ميشود؛ در نتیجه احتمال نقد اطالعاتي كه در جهت باورهاي پیشین
مخاطب هستند ،كمتر و چون ازدیاد اطالعات ذهن را خسته ميكند ،تاثیرگذاري بر مخاطب
سهلتر استwarlde, 2017:458),

شیوههای انتشار اخبار جﻌلی
افراد در رسانههاي اجتماعي با كلیک كردن روي دكمه بازنشر ،ناآگاهانه و بدون كنترل
واقعيبودن مطلب ،آنها را به اشتراک ميگذارند .برخي دیگر از خبرهاي جعلي را
روزنامهنگاراني منتشر ميكنند كه بیش از هر زمان و بهطور همزمان تحتفشار درکپذیركردن
و گزارش صحیح دادن اطالعات پدیدار شده در اینترنت قراردارند .بر همین منوال اشخاصي
دیگر نیز آن اخبار را در گروههاي بهنسبت مرتبط به اشتراک نهاده و آگاهانه براي تاثیرگذاري
بر افکارعمومي تالش ميكنند .بعضي دیگر از این دست اخبار نیز در مقام بخشي از كمپینهاي
انتشار اطالعات جعلي توسط شبکههاي تروریستي و شبکههایي كه توسط روباتها مدیریت
ميشود ،بهاشتراک گذاشته ميشود(. .)warlde,2017:502
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روشهای پوشش اخبار جﻌلی
تحریف،ساختن یک یاچند دشمن فرضي،پاره حقیقت گویي ،محک زدن،ادعا به جاي
واقعیت،شایعه،ماساژ پیام،كلي بافي،زمان بندي،حذف ،قطره چکاني ،دروغ بزرگ یااستفاده
ازدروغ محض،فوریت بخشیدن ساختگي به خبر ،پیچیده كردن خبر براي عدم كشف حقیقت.

یافتههای پژوهش
 -1سهم هر یک از رسانههای خبری در پوشش اخبار جﻌلی
دادههاي جدول زیر نشان ميدهد كه میزان پوشش اخبار جعلي در خبرگزاري فارس،167.،
باتوجه به میزان حداكثر  0و حداقل  ،1در حد متوسط قرار دارد .میانگین به دست آمده
پوشش اخبار جعلي در باشگاه خبرنگاران ج.وان  ،1691 .با در نظر گرفتن حداكثر  0و حداقل
 ،1در حدكم براورد شده است .میانگین بدست آمده پایگاه خبري عصر ایران1611با در نظر
گرفتن حداكثر 0و حداقل  3در حد متوسط براورد شده است .همچنین میانگین بدست آمده
خبر فوري  1613با در نظر گرفتن حداكثر0و حداقل 3در حد متوسط براورد شده است .میزان
پوشش اخبار جعلي در اتاق خبر ،1611 ،با توجه به میزان حداكثر 1و حداقل  ،3در حد متوسط
قرار دارد .میزان پوشش اخبار جعلي در همشهري ،1600 ،با توجه به میزان حداكثر 1و حداقل
 ،3در حد كم قرار دارد .میزان پوشش اخبار جعلي در جام جم1613 ،با توجه به میزان حداكثر

میزان پوشش اخبار جﻌلی

گروه

میانگین

مینیمم

ماکزیمم

نما

واریانس

گروه

خبرگزاری فارس

167.

1

0

1

7/101

7/7.1

باشگاه خبرنگاران جوان

1691

1

0

1

76170

7/701

تابناک

1609

3

0

1

36311

7/330

عصر ایران

1611

3

0

1

7/101

7/7.1

خبرفوری

1613

3

0

1

7/109

7/7.1

اتاق خبر

1611

3

1

0

7/111

713

همشهری

1600

3

0

1

7/919

7/371

جام جم

1613

1

1

1

7/01.

7/701

انحراف

متغیر

استاندارد

1و حداقل  ،1در حد متوسط قرار دارد.
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-2منابع خبری اخبار جﻌلی
1

-1جام جم  -1 ،3پایگاه اطالع رساني «تابناک» -1 ،خبرگزاري فارس  -0 ،همشهري
آنالین-1 ،1باشگاه خبرنگاران جوان-. ،0عصر ایران :وبگاه خبري تحلیلي عصر ایران -0 ،خبر
فوري -1 ، 1اتاق خبر
 -3موضوعات اخبار جﻌلی با تاکید بر حوزه فرهنگ در منابع خبری مورد بررسی این
پژوهش کدام است؟
موضوعات فرهنگي شامل سینما ،تلویزیون ،رسانه( مطبوعات و شبکههاي اجتماعي) ،ادبیات،
شعر ،میراث فرهنگي ،گردشگري ،هنرهاي تجسمي ،موسیقي ،كتاب و كتابخواني و سایر است.
اخبار جﻌلی با تاکید بر حوزه فرهنگ به چه میزان در منابع مورد بررسی پوشش داده
میشود؟
 1-3میزان پوشش اخبار جﻌلی در زمینه ی سینما
باتوجه به نتایج جدول 1ميتوان بیان نمود كه میزان پوشش اخبار جعلي در زمینه ي سینما
در رسانههاي منتخب در طي  97روز ،با میانگین  16.9بوده است.
جدول  :2میزان پوشش اخبار جﻌلی در زمنیه ی سینما در رسانههای منتخب
متغیر

میزان پوشش اخبار جﻌلی در زمینه سینما
فراوانی

درصد فراوانی

اصالً

1

161

 3بار

1

161

 1بار

31

3060

 1بار

31

3060

 0بار

13

1060

 1بار

11

1363

بیشتر از  1بار

-

-

جمع

97

377

1 http://jamejamonline.ir/
2 www.farsnews.com
3 Hamsharionline.ir
4 www.yic.ir
5 https://telegram.me/akhbarefori
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میزان پوشش اخبار جﻌلی در زمینه سینما

متغیر

درصد فراوانی

فراوانی

میانگین

16.9

میانه

0

نما

0

انحراف معیار

361.9

واریانس

36.37

حداقل

7

حداكثر

1

 2-3میزان پوشش اخبار جﻌلی موسیقی
باتوجه به نتایج جدول  1ميتوان بیان نمود كه میزان پوشش اخبار جعلي در زمینه ي
موسیقي در رسانههاي منتخب در طي  97روز ،به میزان 116.درصد یک بار ؛  3060درصد
به صورت  1بار 37 ،درصد  1بار 17 ،درصد  0بار ؛ 161درصد 1بار بوده است .نیز دادههاي
جدول فوق نشان داد كه پوشش اخبار جعلي در زمینه ي موسیقي در رسانههاي خبري
منتخب با میانگین  3693بوده است.
3-3میزان پوشش اخبار جﻌلی در زمینه رادیو و تلویزیون :
باتوجه به نتایج جدول  0ميتوان بیان نمود كه میزان پوشش اخبار جعلي در زمینه ي رادیو و
تلویزیون در رسانههاي منتخب در طي  97روز ،به میزان 116.درصد یک بار ؛  316.درصد
به صورت  1بار 161 ،درصد  1بار1161 ،درصد  0بار ؛ 316.درصد 1بار بوده است .نیز دادههاي
جدول فوق نشان داد كه پوشش اخبار جعلي در زمینه ي رادیو و تلویزیون در رسانههاي خبري
منتخب با میانگین  1601بوده است.
جدول  3میزان پوشش اخبار جﻌلی موسیقی در رسانههای منتخب
متغیر

میزان پوشش اخبار جﻌلی
فراوانی

درصد فراوانی

اصالً

0

061

 3بار

11

116.

 1بار

30

316.

 1بار

1

161
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متغیر

میزان پوشش اخبار جﻌلی
فراوانی

درصد فراوانی

 0بار

19

1161

 1بار

30

316.

بیشتر از  1بار

-

-

جمع

97

377

میانگین

1601

میانه

1

نما

0

انحراف معیار

36..1

واریانس

16011

حداقل

7

حداكثر

1

جدول  -4میزان پوشش اخبار جﻌلی در زمینه رادیو و تلویزیون
میزان پوشش خبری اخبار جﻌلی
سینما

متغیر
فراوانی

درصد فراوانی

اصالً

31

3.60

 3بار

11

116.

 1بار

31

3060

 1بار

9

37

 0بار

31

17

 1بار

1

161

بیشتر از  1بار

-

-

جمع

97

377

میانگین

3693

میانه

3

نما

3

انحراف معیار

3609.

واریانس

16119

حداقل

7

حداكثر

1
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 4-3میزان پوشش اخبار جﻌلی در زمینه ادبیات
باتوجه به نتایج جدول  1ميتوان بیان نمود كه میزان پوشش اخبار جعلي در زمینه ي
ادبیات در رسانههاي منتخب در طي  97روز ،به میزان 1061درصد یک بار ؛ 161درصد به
صورت  1بار 363 ،درصد  0بار ،بوده است .به عبارتي دیگر میزان پوشش خبري اخبار جعلي در
زمینه ي ادبیات در رسانههاي خبري منتخب  0363بوده است
 5-3میزان پوشش خبری اخبار جﻌلی در زمینه رسانه
باتوجه به نتایج جدول .ميتوان بیان نمود كه میزان پوشش اخبار جعلي در زمینه ي رسانه
در رسانههاي منتخب در طي  97روز ،به میزان  161درصد یک بار ؛ 1161درصد به صورت 1
بار 1160 ،درصد 1بار ،بوده است .به عبارتي دیگر میزان پوشش خبري اخبار جعلي در
زمینهي رسانه در رسانههاي خبري منتخب  17درصد بوده است.
 . 6میزان میزان پوشش اخبار جﻌلی در زمینه میراث فرهنگی:
باتوجه به نتایج جدول 0ميتوان بیان نمود كه میزان پوشش اخبار جعلي در زمینه ي میراث
فرهنگي در رسانههاي منتخب در طي  97روز ،به میزان  0161درصد یک بار؛ 37درصد به
صورت  1بار316. ،درصد 1بار1363 ،درصد  0بار بوده است .به عبارتي دیگرمیانگین پوشش
خبري اخبار جعلي در زمینهي میراث فرهنگي در رسانههاي خبري منتخب  1611بوده است.
جدول 5میزان پوشش اخبار جﻌلی در زمینه ادبیات
متغیر

میزان پوشش اخبار جﻌلی
فراوانی

درصد فراوانی

اصالً

11

1169

 3بار

10

1061

 1بار

1

161

 1بار

-

-

 0بار

3

363

 1بار

-

-

بیشتر از  1بار

-

-

جمع

10

0363

میانگین

7/00
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متغیر

میزان پوشش اخبار جﻌلی
درصد فراوانی

فراوانی

میانه

7

نما

7

انحراف معیار

7/7.9

واریانس

7/013

حداقل

7

حداكثر

0

جدول - 6میزان پوشش خبری اخبار جﻌلی در زمینه رسانه
متغیر

میزان پوشش اخبار جﻌلی
فراوانی

درصد فراوانی

اصالً

-

-

 3بار

1

161

 1بار

17

1161

 1بار

11

1160

 0بار

01

17

 1بار

-

-

بیشتر از  1بار

-

-

جمع

97

17

میانگین

1613

میانه

1617

نما

0

انحراف معیار

7/97.

واریانس

7/117

حداقل

1

حداكثر

0
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جدول  -7میزان پوشش اخبار جﻌلی در زمینه میراث فرهنگی
متغیر

میزان پوشش خبری اخبار جﻌلی
فراوانی

درصد فراوانی

اصالً

1

161

 3بار

11

0161

 1بار

9

37

 1بار

30

316.

 0بار

39

1363

 1بار

0

061

بیشتر از  1بار

-

-

جمع

10

9161

میانگین

1611

میانه

1

نما

3

انحراف معیار

36001

واریانس

1630.

حداقل

7

حداكثر

1

 7-3میزان پوشش اخبار جﻌلی در زمینه گردشگری
متغیر

میزان پوشش اخبار جﻌلی
فراوانی

درصد فراوانی

اصالً

11

1060

 3بار

17

1161

 1بار

-

-

 1بار

31

3.60

 0بار

11

116.

 1بار

-

-

بیشتر از  1بار

-

-

جمع

97

01
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متغیر

میزان پوشش اخبار جﻌلی
درصد فراوانی

فراوانی

میانگین

361.

میانه

3

نما

3

انحراف معیار

36.0

واریانس

1/170

حداقل

7

حداكثر

0

با توجه به نتایج جدول  1ميتوان بیان نمود كه میزان پوشش اخبار جعلي در زمینه ي
گردشگري در رسانههاي منتخب در طي  97روز ،به میزان  1161درصد یک بار ؛ 3.60درصد
به صورت  1بار116. ،درصد 0بار ،بوده است .به عبارتي دیگرمیانگین پوشش اخبار جعلي در
زمینه ي گردشگري در رسانههاي خبري منتخب  361.بوده است.
 8-3میزان پوشش اخبار جﻌلی در زمینه کتاب و کتابخوانی
باتوجه به نتایج جدول  9ميتوان بیان نمود كه میزان پوشش اخبار جعلي در زمینه ي كتاب
و كتابخواني در رسانههاي منتخب در طي  97روز ،به میزان  3161درصد یک بار ؛ .60درصد
به صورت 1بار ،بوده است .به عبارتي دیگرمیانگین پوشش اخبار جعلي در زمینه ي كتاب و
كتابخواني در رسانههاي خبري منتخب  7610بوده است.
جدول -9پوشش خبری اخبار جﻌلی در زمینه کتاب و کتابخوانی
متغیر

میزان پوشش خبری اخبار جﻌلی
فراوانی

درصد فراوانی

اصالً

01

17

 3بار

31

3161

 1بار

.

.60

 1بار

-

-

 0بار

-

-

 1بار

-

-
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میزان پوشش خبری اخبار جﻌلی

متغیر
بیشتر از  1بار

فراوانی

درصد فراوانی

-

-

جمع
میانگین

7/10

میانه

7

نما

7

انحراف معیار

7/7.3

واریانس

7/111

حداقل

7

حداكثر

1

موضوعات اخبار جﻌلی با تاکید بر حوزه فرهنگ:موضوعات فرهنگي شامل سینما،
رادیو و تلویزیون ،رسانه ،ادبیات ،موسیقي و هنرهاي تجسمي ،گردشگري و كتاب و كتابخواني
بوده است.
جدول  .11سهم هریک از موضوعات فرهنگی در منابع خبری
گروه

متغیر

رادیو و تلویزیون

1679

1

1

1

7/103

7/101

رسانه

1601

1

1

1

7/0.0

7/101

گروه

میانگین

مینیمم

ماكزیمم

نما

واریانس

انحراف استاندارد

اخبار فرهنگي

سینما

1693

1

1

1

7/.70

7/711

ادبیات

16.1

1

1

1

7/110

7/7.1

میراث فرهنگي

1631

1

1

1

7/109

7/003

موسیقي و هنرهاي
تجسمي

1679

1

1

1

7/79.

7/137

گردشگري

1610

1

1

1

7/119

7/.11

اخبار فرهنگي

1671

1

1

0

7/11.

7/17.

یافتههاي جدول فوق نشان ميدهد مولفهي گردشگري در بین منابع خبري منتخب
بیشترین میانگین ( ،)1610و سپس میراث فرهنگي ( )1631و رادیو و تلویزیون( )1679بیشترین
پوشش خبري را دارا ميباشند
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محل وقوع اخبار جﻌلی با تاکید بر حوزه فرهنگ در منابع خبری مورد بررسی چگونه
است؟
مشاهدات منابع خبري نشان داد كه محل وقوع اخبار جعلي با تاكید بر حوزه فرهنگ ،صدا و
سیما ،مردم ،ماهوارهها ،مطبوعات و اینترنت بوده است.
ارزشهای خبری برجسته شده در اخبار جﻌلی در حوزه فرهنگ در منابع خبری مورد
بررسی کدام هستند؟
استفاده از شهرت بازیگران جهت برجسته سازي خبر جعلي به عنوان نمونه" اقدامات و
فعالیتهاي آقاي  ...............در زلزله ي كرمانشاه» برخورد (اختالف ،درگیري) :برخورد فکري
بین بازیگران و مسئوالن سیاسي كشور ،زلزله كرمانشاه و سواستفاده برخي از بازیگران ،با
استفاده از معیارهاي عاطفي عالقهها و توجهات شخصي افراد را تحریک نموده اند.
اخبار جﻌلی با تاکید بر حوزه فرهنگ به چه میزان و چگونه در منابع خبری مورد
بررسی منتشر میشوند؟
ارزیابي حاصل از نتایج جدول فوق نشان ميدهد كه از میان منابع خبري منتخب شده ي
پژوهش ،مولفهي سینما با میانگین  16.9بیشترین میزان پوشش اخبار جعلي را به خود
اختصاص داده است .همچنین رادیو و تلویزیون با میانگین  1601و رسانه

با میانگین

1613بیشترین پوشش اخبار جعلي بکار رفته در منابع خبري منتخب بوده است .همچنین كتاب
و كتابخواني ،با میانگین  7610به عنوان كمترین پوشش خبري اخبار جعلي بکار رفته بوده است.
جدول شماره  : 11پوشش اخبار جﻌلی بر حوزه فرهنگ
متغیرهاو مولفههای پژوهش

میانگین

انحراف استاندارد

کمترین

بیشترین

واریانس

سینما

1/.9

3

1

3/.37

7/310

رادیوو تلویزیون

1/01

3

1

1/011

7/30.

رسانه

1/13

7

0

7/117

7/.10

ادبیات

7/00

7

0

7/013

3/111

میراث فرهنگي

1/09

7

1

1/11.

3/111

كتاب وكتابخواني

7/10

7

1

7/111

7/100

موسیقي و هنرهاي تجسمي

3/93

7

1

1/119

3/09.

اخبار جعلي

1/00

3

0

7/09.

7/.11
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نتایج رتبه بندی پوشش اخبار جﻌلی  :در رابطه با جدول زیر(جدول  )31فرضیهاي كه
ميتوان بررسي نمود این است ،كه میزان پوشش اخبار جعلي به یک میزان در منابع خبري
منتخب به كار گرفته شده است ،در مقابل این فرض كه این میزان یکسان نمي باشد .این
فرض را با استفاده از آزمون فریدمن در سطح معني دار α = 7/71كه در ان آماره آزمون خي دو
برابر 1116131و سطح معني داري آن صفر بدست آمده ،آزموده شد .با استفاده از نتیجه آزمون
این فرض كه این میزان برابر است رد ميشود سینما و رادیو وتلویزیون در منابع خبري منتخب
به عنوان بیشترین پوشش اخبار جعلي ،بکار گرفته شده است.
جدول شماره  .12نتایج رتبهبندی پوشش اخبار جﻌلی
اولویت

پوشش اخبار جﻌلی

میانگین رتبه

3

سینما

.60.

1

رسانه

169.

1

رادیو و تلویزیون

1611

0

میراث فرهنگي

1611

1

موسیقي و هنرهاي تجسمي

0610

.

گردشگري

067.

.0

كتاب و كتابخواني

1631

1

ادبیات

1679

الگوی اجرایی مقابله با اخبار جﻌلی کدام است؟
یکي از روشهایي كه در مقابله با اخبار جعلي بسیار اثرگذار تشخیص داده شده ،آموزش سواد
رسانهاي است چراكه سواد رسانهاي به مردم دانش و مهارتي ميدهد كه براي تفکیک دروغ از
واقعیت بدان نیاز دارند .به همین سبب بسیاري از مدارس و دانشگاهها در سراسر جهان به ارائه
و اجراي برنامههاي آموزشي در قالب سواد رسانهاي ،خبري ،بصري و اطالعاتي با تأكید بر كمک
بهتشخیص مردم در شناسایي اخبار جعلي از واقعي اقدام كردهاند .در این بخش با هدف كمک
به معلمان ،دانش آموزان و مراكز آموزشي به تشریح مهارتها و استراتژيهاي مقابله با
اخبارجعلي اقدام ميشود .مبناي همه آنها داشتن تفکر انتقادي و طرح سواالتي با خود در
مواجهه با اخبار جعلي است.

بررسي مقایسهاي نحوه پوشش اخبار جعلي با تأكید بر حوزه فرهنگي در هشت رسانه 13 

نتیجهگیری
با آغاز قرن بیستویکم و گسترش فزاینده وسایل ارتباطي اینترنتمبنا كه دسترسي حداكثري
مخاطب بهابزار اطالعرساني در جامعهاي شبکهاي كه موجبات تبدیلش را به كاربرشهروند درپي
داشت؛ ساختارهاي جوامع بهشدت و بیش از گذشته تحت تاثیر گردش اطالعات و بازتاب اخبار
قرارگرفت .این مهم موجب آن شد تا كوچکترین خبر ،فارغ از صحت و سقم آن در بوم
ارتباطي بهسرعت نشر یافته؛ منشا اثراتي گوناگون شود .در این بستر ،مهمترین موضوع كه چند
صباحي است بسیاري از دولتها ،سازمانها ،شركتها ،مراكز آموزشي و حتي اصحاب رسانه را
بهشدت درگیر خود كرده است ،پدیده اخبارجعلي است كه سبب شده كثیري از رویدادهاي
واقعي ،كژ و وارون به نظر آیند .كژنمایي رویدادها بهسبب تولید و نشر اخبارمجعول،
صاحباننظر در عرصه علومارتباطات و مدافعان دسترسي آزاد بهاطالعات واقعي را برآن داشته تا
براي مقابله با این مشکل ارتباطي چارهجویي نمایند .لذا در تعاقب این مهم این پژوهش با
هدف بررسي میزان پوشش اخبارجعلي و مهارتهاي مقابله با آن درپي یافتن و تعمیق پاسخ
دوپرسش اصلي برآیند كه عبارتند از « :اخبار جعلي با تاكید بر حوزه فرهنگ به چه میزان و
چگونه در منابع خبري مورد بررسي منتشر ميشوند؟«الگوي اجرایي مقابله با اخبار جعلي كدام
است؟»اخبارجعلي اخباري متشکل از اطالعات جعلي و شایعات است كه مغرضانه بهمنظور
جهت دادن بهافکارعمومي جهت كسب منافعي خاص ،بهمدد رسانههاي فردي و جمعي تولید و
منتشر شده ،باعث ميشود.باتوجه به نقش مخاطب/كاربران در مقام یکي از عوامل موثر در تولید
و نشر اخبارجعلي تاكید ميشود عواملي متعدد سبب باورپذیري اخبارجعلي توسط گروه هدف
مذكور ميشود كه از این جمله سادگي شناخت ،ناهماهنگي در شناخت ،اثر پسزدن ،وحدت
گروهي /اجتماعي ،قدرت پیامهاي تصویري و ارسال هماهنگ و مکرر آنها هستند.در جامعه
شبکهاي فعلي ،ماهیت فضاي ارتباطي بهگونهاي شکل گرفته كه سهولت دسترسي بهتولید و
انتشار اخبار و اطالعات و سودآوري سرشار موجود در پس این جریان ،دولتمردان ،احزاب،
سازمانها ،گروههاي تروریستي و  ...برآن داشته تا با نقشآفریني در این فرآیند درپي كسب
منافع خود باشند.
ارزیابي حاصل از نتایج نشان ميدهد كه از میان منابع خبري منتخب شده ي پژوهش،
مولفهي سینما با میانگین  16.9بیشترین میزان پوشش اخبار جعلي را به خود اختصاص
داده است .همچنین رادیو و تلویزیون با میانگین  1601و رسانه با میانگین 1613بیشترین
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پوشش اخبار جعلي بکار رفته در منابع خبري منتخب بوده است .همچنین كتاب و كتابخواني،
با میانگین  7610به عنوان كمترین پوشش خبري اخبار جعلي بکار رفته بوده است.
چگونه ميتوان اخبارجعلي را شناسایي نمود .در پاسخ بهاین سئوال ،سازمانهاي رسمي
بینالمللي ،موسسات علمي ،انجمنهاي مردم نهاد ،بنگاههاي رسانهاي و بسیاري دیگر ،تالش
كردهاند تا با ارائه راهکارها و آموزههاي مهارتي مختلف ،یاریگر مخاطب/كاربر در این مسیر
باشند؛ آن هم با طرح سئوالهایي مانند :چگونه از این خبر مطلع شدم؟ چگونه اطالع حاصل
كنم كه خبر مذكور درست است؟ منبع این خبر كجاست؟ چه كسي این خبر را منتشر كرده
است؟ و انگیزه منتشر كننده خبر از این امر چیست؟ و  ...بههنگام مواجهه با هرگونه خبر براي
تشخیص واقعي و جعلي بودن آن كه ميتواند گامي بلند در جهت شناسایي اخبارجعلي
محسوب شود.
جایگزیني اخبارجعلي بهجاي اخبارواقعي موضوعي جدید نیست؛ اما فضاي مجازي و
رسانههاي اجتماعي مجالي مناسب براي تولید و انتشار اخبارجعلي فراهم كرده و با افزایش
جنبههاي بصري و صوتي این اخبار و اطالعات ،امکان تفکیک خبر واقعي از جعلي دشوارتر شده
است؛ لذا این پرسش مطرح ميشود كه چه مهارتهایي براي مقابله با اخبارجعلي وجود دارد.
عليرغم تمام تالشهایي كه براي مقابله با تولید و انتشار این اخبار انجام شده ،ولي موثرترین
این روشها افزایش سواد رسانهاي ،خبري ،بصري و اطالعاتي مخاطبان است .بهمدد مهارتها و
استراتژيهایي در قالب سواد رسانهاي ميتوان به آموزش این مهم كمک كرد كه برخي از آن
مهارتها در قالب هرم اخبارجعلي كه شرح آن رفت ،ممکن است .با توجه بهتالشهاي جدي
انجام گرفته در مسیر تشخیص اخبارجعلي در جهان ،آمادگي براي مواجهه با این اخبار باید
بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و موضوع سواد رسانهاي ،خبري ،بصري و اطالعاتي در مراكز
آموزشي با جدیتي بیشتر پیگیري شود تا مهارتهاي الزم جهت تشخیص اخبارجعلي آموزش
داده شود.
در پایان باید تاكید كرد؛ رسانهها در مقام یکي از اركان موثر در تولید و انتشار اخبارجعلي با
رعایت اصل مسئولیت اجتماعي و پایبندي به اخالق رسانهاي و اصول حرفهاي« ،دقت» و
«صحت» را در مسلخ «سرعت» قرباني نکنند و با توسل بهشیوههاي نوین خبري و تعامل بهتر و
بیشتر با مخاطبان به رقابت با سایر رسانهها بویژه رسانههاي اجتماعي بپردازند.
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از مخاطب/كاربران انتظار مي رود با سهولت دسترسي به تولید و نشر اطالعات و اخبار،
مسئوالنه تر و با كسب مهارت ها و سوادهاي الزم ضمن تشخیص اخبار واقعي از جعلي بهایفاي
بهتر نقش كاربرشهروندي در فضاي مذكور بپردازند .تأكید مي شود كه با توجه به افزایش
بیشتر جنبههاي بصري و صوتي و چندرسانهاي اخبار جعلي در كنار ارتقاي انواع سوادها،
مخاطب/كاربران ،سواد بصري خود را بیش از گذشته ارتقا بخشند .از دولتها و سازمانها
انتظار مي رود در عین پرهیز از تولید و نشر اخبارجعلي كه بهشفافسازي فضاي خبري
منتهي مي شود با گسترش آموزش هاي الزم ،زمینه را براي افزایش آگاهيهاي
مخاطب/كاربران فراهم ،نمایند.با توجه به فقر ادبیات علمي بومي در حوزه اخبارجعلي امید
است صاحب نظران عرصه علوم ارتباطات ،پژوهشگران ،دانشجویان و  ...با استفاده از منابع و
تجارب بین المللي در این زمینه ،نسبت به گفتمان سازي حداكثري در خصوص اخبارجعلي و
مهارت هاي مقابله با آن اهتمام ورزند.
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