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ر بحث اخبار جعلی از دو منظ
کلی قابل بحث است رسانهسمت کاربران/مخاطبانسمت 



باغذایظرفیکبافردیکنید،میبازرادرزند،میرادرزنگکسیوایدنشستهخانهدر
.شماخدمت،غذابفرماییدسالمگویدمیزیبا،تزیینوخوشمزهظاهر

؟کنیدقبولراغذاآنشویدمیحاضرچطورپرسید؟میچهاوازکنید؟میقبولراغذایاٱ
کنید؟میمیلراآنخانوادههمراهیاخودوگرفتهراغذامواردیچهازاطالعازپس



راآن؟کنیدمیچهبخریددیگریخوراکیمادههریابندیبستهمرغیاگوشتخواهیدمیوقتی
؟کنیدمیتوجهنکاتیچهبهبخریدرامحصولآنخواهیدمیوقتی؟خریدمیجاییهراز



کنیمیمسعی.کنیمتهیهمعتبربرندیباومعتبرجایازرا...ومرغیاگوشتآنتاکنیممیسعیمعموال
.نخریماطالعاتبرچسبفاقدونشانونامبیمحصول

بهودمانخاگر.شویممیمطمئنسالمتشازمحصولازماننسبیشناختبا.کنیممیتوجهتولیدتاریخبه
ازتمشوراخذیعنیپرسیممیداردکافیشناختکههمراهمانیافروشندهازسواالتینرسیدیمنتیجه

.مطلعفردییامتخصص
کیفیتازهمبازکنیم،مقایسههاقفسهدیگردرمشابهکاالهایدیگرکیفیتباراکاالکنیممیسعیباز

.کنیمحاصلاطمینانمحصول
،...وهکردلمسکنیم،میبوباشهالزمکنیم،میوارسیراآننزدیکازبازبردیمرامحصولکههمخانهدر

.شویممیآناستفادهیاپختبهحاضرتازه،کردعبورمااطمینانگیت هایهمهازمحصولآنوقتی



بهنسبتگیریسختهمهاینباماسوال،یکحال
راگیریسختاینچرا،..وپوشیممیخوریم،میآنچه

قالبهریاتصویرخبر،عنوانبهآنچهمورددر
نداریم؟رسدمیدستمانبهمحتوایی

خصوصبههارسانهدررامحتواهاییوخبرهرچرا
...وهمراهتلفنهایرسانپیاماجتماعی،هایرسانه

م؟کنیمیقبولسریعراآنخوانیممیوبینیممی
خوراکیمادهیکشمااینکهمثلصورتایندر

ازابانخیدرگوشهراباالپذیریفسادقابلیتباحساس
.بخریدفروشدستیک
تولیدر،تصوییاخبرمنبعاعتبارازکنیمنمیسعیچرا

آن،سقموصحتانتشار،تاریخآن،خالقوکننده
قومی،)تعصباتمثلآندرحساسنکاتکنترل
...وتصویریاخبرفرامتن،(...وجنسیتینژادی،

حتصواعتبارکنترلسراغبه.کنیمحاصلاطمینان
حتصازبکوشیموبرویممنابعدیگردربررسیباآن
ازیمنرسیدنتیجهبههماگر.کنیمحاصلاطمینانآن

معجبهاگرحداقلیابگیریمراهنماییمتخصصیک
لنقیامنتشرراآننرسیدیمصحتشمورددربندی
.نکنیم



آنفادهاستبهحاضرخودتانواستگذشتهتاریخونامعتبریاشدهفاسدکهگوشتییاشیرشماداردامکانآیا
اضریدحچطوربدهید؟افراداززیادیجمعیاعزیز،دوست،یکبههستیدمشکوکآنبهنسبتهنوزیاونباشید
؟کنیدچنین

.نیمکگذاریاشتراکدیگرانبارابسیاریمسمومونادرستجعلی،اطالعاتواخبارحاضریمروزانهماکهحالیدر
تبعاتازکمترزندمیصدمهبعضاانسانهاروحوذهنبهکهچنینیایناطالعاتیواخباربازنشرونشرتبعاتآیا

...وواردهاحتمالیاسترسهایفشارها،ازناشیهمماجسمبهتوانندمیگاهخبرهاگونهاینهرچنداست،جسمی
.بزنندصدمه



کهزمحرحقایقتحریفیاساختگیاخباری،اخبارجعلی
ربه منظو،مغرضانهوعامدانهطوربهوکردهجلوهواقعی
(دادنفریبیاکردنگمراه)افکارعمومیبهدهیجهت

تکنیکهایوقالبهادرخاص،منافعیکسب جهتدر
صخصوبه)هارسانهانواعیاریبهوبستردرومختلف

اشتراکوتوزیعومنتشر،تولید(مجازیفضایدر
گروهدرتوانمیراجعلیاخبار. می شوندگذاری

.کرددیبندستهمجازیفضایبامرتبطنوپدیدآسیبهای

:ionos.comسایتوکمبریجدیکشنریتعاریفبهاستنادباترکیبیتعریفی
بههشبیظاهریکهدانستنادرستیروایت هایوگزارش هامی توانراجعلیاخبار
اسیغیرسییاوسیاسیدیدگاه هایبرتأثیر گذاریهدفبامعموالًوداشتهخبر

.می یابندنشررسانه هاسایریااینترنتدروشدهتولید

تعریف اخبار جعلی





دسته بندی اطالعات جعلی به لحاظ محتوایی

.هدف آن آسیب رساندن نیست ولی ظرفیت فریبكاري را دارد: محتوای طنز. 1•
امل استفاده گمراه کننده از اطالعات برراي دسیسرپ دردازي را  ر: محتوای مغالطه آمیز. 2•

.می  ود
.از منابع واقعی تقلید می  ود: محتوای تقلیدی. 3•
درصد کذب بوده، برراي آسریب رسراندن و فریبكراري تولیرد100: محتوای ساختگی. 4•

.می  ود
یبانی هنگامی کپ تیتر، محتواي بصرري یرا توحریحات، مرت  را د رت: ارتباطات جعلی. 5•

.نمی کنند
رائرپ در هنگامی کپ محتواي واقعی برا اطالعراتی در بافرت یعلری ا: بسترجعلی/ بافت. 6•

.می  ود
.ی  ودهنگامی کپ متنی واقعی براي فریبكاري دستكاري م: محتوای دستکاری شده. 7•

Wardle,2017 



Wardle,2017جعلیماتریس اطالعات 
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تولیدکنندگان اخبار و تصاویر جعلی 

؟



تولیدکنندگان اخبار و تصاویر یعلی
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علل ر د و گسترش اخبار  و تصاویر یعلی

اینترنتتوسعپ•
هايرساندیامنیزوایتماعیهايرسانپتوسعپ•

همراهتلف 
وشهکمکوارتباطییدیدتكنولوژیهايتوسعپ•

ذاريگا تراکوانت اروتولیدحوزهبپمصنوعی
یعلیتصاویرواخبار

پواسطبپیعلیتصاویرواخبارانتقالسهولت•
معدوخبرکنندگانتنظیموباناندروازهحذف
تصاویرواخبارممیزيوکنترل

،ارتباطات،اطالعاتبپدسترسیهزینپکاهش•
تصاویرواخبار

طریقازم ارکتبرايیدیدفرصت هايایجاد•
تازهگروه هايایجاد

رسانپ هايدر...وتصاویرواخبارانبوهتولید•
واقعیتمیزدردقتکاهشودقیقپدرایتماعی

یعلیاز
ایتماعیهايرسانپخصوصبپهارسانپتبدیل•

بپدهییهتبرايهمگاناختیاردرابزاريبپ
عمومیافكار

salimi1356@yahoo.com



اهداف و عوامل موثر در تولید و انتشار اخبار جعلی

؟



عوامل موثر 
در تولید و 
انت ار اخبار
یعلی

هجو تحریک و دست 
انداختن 

سود اقتصادی/نفع 
...و

هواداری/جانبداری پروپاگاندا 

تبلیغات  سیاست و / قدرت 
تأثیر سیاسی

عالقه
روزنامه نگاری 

ضعیف سرگرمی/طنز

National)«نشنال ریپورت»جعلیاخباریتارنما هاازیکیصاحب Report)(مونت گومریآلنمستعارنامبا)
کم.وی می شنشئهبازدیدکننده هاشدنزیادازچراکهاستمخدراستعمالمثلوقت هابعضیخبرتولید»:می گوید

«.استسرگرمیهرچیزازبیشمنبرایکاراین.بیایندسراغشمردمتابزنیقالببهطعمه ایچهکهمی فهمیکم

بازخوردگیری از 
جامعه

جنگ رسانه ای
کسب شهرت و 

جذب بیشتر 
مخاطب

رقابت
جهت دهی به افکار 
عمومی  با اهداف 

مختلف



علل باور و پذیرش اخبار و تصاویر جعلی   

؟



دالیل پذیرش اخبار و تصاویر جعلی 
سادگی 
شناخت

اثر پس 
زدن

ناهماهنگی
شناختدر 

وحدت 
/گروهی

اجتماعی

96تائبی، فروردین 
(1398افشار، )

ر عدم تمرکز ب
جزئیات به 

سبب 
آشناپنداری

استدالل
انگیزشی

تکرار 

استفاده از
تصاویر

اسی، های مختلف ارتباطات، روانشنباید در حوزه پذیرش اخبار و تصاویر جعلی را دالیل 
.با این حال شاید بتوان از این عوامل یادکرد. بررسی کرد... علوم شناختی و



قتحقیبپراآنودارنددوستراهاافسانپانسانهاروانینظراز
دداننمیگرچپراهاافسانپافراد،ازبسیاري.دهندمیترییح
ازییزئافسانپ.کنندمیقولنقلدیگرانبراياستافسانپ
.کردیداهمازراآنهاتواننمی.استسیاست

بریمببی ازرایعلیاخباروهاافسانپبخواهیماینكپیايبپ
نیايدکپکنیممتویپراآنهاوببریمباالرامردمفرهنگباید

بپپکرانگاهیهمان.هاستافسانپویعلیاخبارازدرسیاست
.ندبا دا تپسیاستدنیايدراخباربپبایددارندهاافسانپ
:مهستیموایپاخبارازگروهسپباسیاستعالمدراستممك 
بعدوهستندافرادرویاهايکپوعیدهاییوهاوعده:اولگروه
کنندمحققتوانندنمی
وارسموجرويوگویندنمیدروغکپهستندکسانی:دومگروه
تحقیقهمپاینها.کندمیبریستپرااخباربرخیو وندمی
گویندنمیرا

خباراای واستدروغی اخبار انکپهستندکسانیآخرگروه
.کنندمیدفاعآنهاازوکنندمیمنت رهارسانپدررادروغ
(Markovic,2019)

به مانند افسانه هااخبار جعلیعالقمندی مردم به  

salimi1356@yahoo.com

https://www.forbes.com/sites/frantisekmarkovic/
https://www.forbes.com/sites/frantisekmarkovic/


انددادهن انفراوانیهايدژوهش ناختی،علومحوزۀدر•
باعثدتوانمیگزارهیکبا(آ نایی)دی ی آ ناییکپ
راآنکپايددیدهبدانند؛درستراگزارهآنافرادتا ود
.اندنامیدهخیالیحقیقتاثر

راآنبودندرستاحتمالتواندمیگزارهیکتكرار•
.دهدافزایش

ویاروییرتابا نددذیرفتنیاياندازهتابایدخبرهاالبتپ•
.کندباوردذیرراآنهابتواند(آ نایی)دی ی 

تجربپ،ومنطقودانشبپنگاهباتواننمیکپیاهر•
یقتحقاثرکرد،بررسیراسخ یکنادرستییادرستی
.(2018همكاران،ودنیكوک)رسدمیراهازخیالی

ازنیمیهاملخزوديبپاینكپاعالموملخهاحملپ:مثال•
گرفتخواهندفراراک ور

اثر حقیقت خیالی 

قعیت مو، ...در کنار عوامل یاد شده، تاکنیکها و تکنیکهای مورد استفاده، جاذبه های مختلفی همچون احساسی،  ترس و
بر جعلی نیز  ممکن است سبب شوند تا یک خ... جغرافیایی، منابع مورد وثوق و اعتماد مخاطب، گروه همساالن وفضایی و 

.مورد  باور و پذیرش قرار گیرد



دالیل انتشار و بازنشر اخبار جعلی در رسانه های اجتماعی
آبراهامنیازهایهرمبهکهانسانینیازهایمراتبسلسلپنظریپبپرایعلیاخبارتولیددالیلمهم تری ازیكی

درذاتیتمایلی(سازمان هاوگروه هاهمچنی ،و)افرادهمپدراساس،ای بر.دانستمنتسباست،م هورنیزمازلو
ورمنظبپاستممك مسیر،ای در.کنندحرکتخودنیازهايبی ترچپهرتأمی یهتدرکپداردویودبارهای 

دا تپنحقیقتکپ ودبیانسخنانیراه،ای درمویودموانعبردا ت میانازوباالترسطوحنیازهايبپرسیدن
یدروغ هاییادروغاستالزمنیاز،یکساخت مرتفعبرايکپکننداحساسهرگاهسازمان هاوگروه هاافراد،.با ند
هم فكرراديافوسیلپبپآنهاانجاموبودهیافتپسازمانن رهانوعای .کنندمبادرتکارای بپاستممك  ود،گفتپ
.(2018یونسكو،)می  ودانجاممی کنند،فعالیتغیر رسمییارسمیسازمانیکقالبدرکپهم سودو

بر.تندنیسیعلیاخبارونادرستاطالعاتبازن ریاون رصدددرافراداکثرکپآنندازحاکی دهانجامدژوهش هاي
آنالی انت ارکپباورندای برافراددرصد80ازبیشاست،رسیدهچاپبپنیچرن ریپدرتازگیبپکپتحقیقیاساس

اینادرستازدرستاخبارت خیصدرافرادتواناییموارد،ازبسیاريدروداردبسیارياهمیتدرستمحتواهاي
اطالعاتوعلییاخباربازن ریان راصلیدلیلکپاستامرای ن ان دهندهتحقیق،ای نتایج.استزیادگمراه کننده،

واخباردذیرشدامدرهنگامیافراد،.استاندی یدندرکاهلیقدیمیِاماسادهموحوعافراد،سويازنادرست
تیجپ،ندرومی کننداتكاخوداحساس هايو هودبرکپمی افتندآنهادادنبازن ریان رهمچنی ،ویعلیاطالعات

كپ هاي بورسانپ هادرم كلای .نمی کنندتفکراند،دیدهیاشنیده،خوانده،آنچهدربارهکافیاندازهبه
و ده،تمرکزعدمباعثاطالعاتتنوعوحجمبوده،باالمحتواهاازکردنعبورودیدنسرعتآنها،درکپایتماعی
.(2021راند،دیوید)می  وددیدهبی ترمی  ود،آمیختپاحساس هابااخبار
درویژهبپ آنالیفضايدریعلیونادرستاطالعاتواخباربازن رون رمیزانافزایشکپگفتمی تواناساسای بر

درظریف ترنكتپ ايبلكپنیستحقیقتدربارهافراددیدگاه هايیافت تغییردلیلبپایتماعی، بكپ هايورسانپ ها
شکافگفتمی تواندلیلهمینبه.استکردهتغییرکهاستحقیقتبه«توجه»میزانکپای .استمیان

راند،ددیوی)استآمدهوجودبهمی دهند،نشربازیانشرعمالً آنچهودارندباوربدانمردمآنچهمیانعمیقی
2021).



بی حاکمیتنوآوريمرکزتوسط2019فوریپ10تا2018دسامبرزمانیفاصلپدرکپمطالعپ اينتایج
قابلبخشکپساختآ كار د،انجامیهانک ور25ازاینترنتکاربر25000آماريیامعپباالملل
یهت دارزیادبسیاروزیادمیزانبپاخبار،کپاندکردهاعالم(درصد56مجموعدر)داسخگویانازتویهی
سانپ ریاوخبرمنبعبپافراداعتمادکاهشبپمی تواندیافتپانت اراخبارِ دنقلمدادیعلی.هستند

.(2019ایپسوس،یهانیتحقیقات رکتساالنپگزارش) ودمنجرآنن ر دهنده

کاهش اعتماد افراد به منبع خبر و یا رسانه ی نشر دهنده آن



افراددرصد53است،کردهمنت رتازگیبپادلم نامدار رکتکپ2021اعتبار اخصگزارشبراساس
 املرایهانیمعیتازنیمیازبیشرقم،ای کپحالیدر.دارنداعتمادرسانپ هابپهنوزیهاندر

اعتمادقابلرارسانپ هایهانی،دهكده هروندانازدرصد61کپ2021سالبپنسبتامامی  ود
اصلیدلیلراعینیتفقدان(درصد61)افراداکثر.می دهدن انراقابل مالحظپ ايتغییرمی دانستند،
دربارهیارسانه ایسازمان هایافراد،درصد59باوربپ.دانستپ اندرسانه هابهبودن شانبی اعتمادی

،باشدشانایدئولوژی هایباهمراستاکهراساختگیکامالًاطالعاتییاومی کننداغراقاطالعات
.(2021ادلم ، رکتگزارش)می کنندمنت ر
باورندای برهمتحدایاالتدراینترنتکاربرانازنیمیازبیشاست،دادهگزارشاستاتیستیكاکپآنگونپ
آنهابرايگاهیامر،ای کپگفتپ اندنیزدیگردرصد34.می  وندموایپیعلیاخباربامنظمطوربپکپ

ورادیوییبرنامپ هايهمچنی ،وچادیرسانپ هاي درکپمعتقدندآمریكاییاندرصد31.می افتداتفاق
.(2020استاتیستیكا،)برمی خورندیعلیاطالعاتواخباربپمنظمطوربپتلویزیونی،
طوربهمی دانند،جعلیکهرااخباریمردم،ازدرصد10تنهاوب سایت،ای اعالماساسبرهمچنی 
.می دهندبازنشریانشرآگاهانه

عدادتکپاست دها ارهموحوعای بپاستاتیستیكا،وایپسوسسوياز دهمنت رگزارش هايدر
ازدرصد69. ده اندموایپیعلیاخبارباایتماعیرسانپ هايدر،(درصد67)آمریكاییانازقابل تویهی

زمینپدریاقداماتکافیاندازهبپدلتفرم ها،ای گردانندگانیامدیرانصاحبان،کپباورندای برنیزآنان
.(2020استاتیستیكا،وایپسوس)نمی دهندانجامامريچنی ازیلوگیري



درپکیهانیدژوهشیکمنت ر  دهنتایجاساسبرهمچنی ،
دا تپبازتاباستاتیستیكاوبسایتدرو دهانجام2020سال
عیایتمارسانپ هايبودناعتمادقابلبپباورمندانتعداداست،
کاهش2021سالدردرصد35بپ2019سالدردرصد40از

.ی آیدم ماربپايبی سابقپتاریخیرکوردای ،کپاستیافتپ
ورسانپاعتبار دنمخدوشبرنیز19کوویدداندمیوقوع
حالدرکپمی رسدنظربپ.استدا تپتأثیرآنهابپاعتماد
بريخمنابعاعتماد تری قابلازیكییستجوموتورهايحاحر،
افرادازدرصد56کپطوريبپمی آیند ماربپیهانسراسردر

رادمی آورندستبپطریقای ازکپاخباريواطالعاتگفتپ اند
.(2020استاتیستیكا،)می کنندباور



بحث اخبار جعلی از سمت رسانه



بعديچندودیچیدهمفهومیرسانپ،اعتبار
فرستنده،منبع،روابطکپطوريبپاست

ؤثرمرسانپاعتبارارزیابیبردیاموگیرنده،
نقشاطالعاتمنبعکپاستبدیهی.است
قالب.کندمیایفارسانپاعتباردرزیادي
ائزحزمینپای درنیزمخاطببپدیامتحویل
.استاهمیت
رسانپاعتباردرنیزمخاطبخودهايویژگی
عادتدیامدریافتبپکپفردي:داردنقش
رهاستممك است،بودهدذیراهموارهوکرده

.بداندمعتبررا وددادهاوبپکپاطالعاتی

اعتبار رسانه



موردرامنبعاعتباربامرتبطعواملگذ تپقرندومنیمةدرمحققاناززیادي مار
س،ویوهاولنداستچندبعديمفهومیاعتبارکپمعتقدندآنهاعمدهاند،دادهقرارمطالعپ
آنمرتز،ولمرتبرلو،.کردنردمعرفریاعتباراصلیدوبعدعنوانبپراتخصصوبودنموثق
.کردندبنديطبقپدویاییوصالحیتاطمینران،اصرلیِبعدسپدررا

ايرسانپاعتباربرمؤثرعواملتحلیلبرپدسرتگازیانووگراسمکمطالعاتبراساسمییر
دنبوموثقوصحت(یامعیت)مطلربکلبیانبیطرفی،عدالت،رعایتعنصر5ِبپوزد

بودن،قموثاساسیحوزهدرسپرارسرانپاعتبرارایجرادبررمرؤثرابعاداینفانتپ،.یافتدست
.کردتعریفودویاییتخصص،دا ت 

ابعاد اصلی اعتبار منبع

دویاییخبرگی/تخصصموثق بودناطمینان

 فافیتیامعیتبی طرفیرعایت عدالت



طوربپايرسانپاعتباردونوعمنبع،اعتبارسازيمفهومبرايدژوه گرانبرخیتال هايرغمعلی•
.خبريمجراهاياعتبارومنبعاعتبار:استگرفتپقرارمطالعپموردسنتی

گیردمینظردرکندمیتولیدرادیامکپرافردياعتبار:اعتبارمنبع•
،ویزیونیتلرادیویی،خبريایستگاهمانندبزرگترنهادیککلیاعتبار:خبریمجراهایاعتبار•

کندمیارزیابیراآنالی خبريموسسپیکیاوروزنامپ

یم خصمفهوماعتبارسنتیهايرسانپدر ده،معناقلبدچاریدیدهايرسانپدراعتبارمفهوم
ستدازراخودقبلیمفهوماعتباراخبار،بازن رنوعوکارحجمخاطربپیدیدهايرسانپامادا تپ
.استداده



عواملی که روزنامه نگاران
و برای معتبر بودن رسانه

د فعالیت های رسانه ای خو
:باید مد نظر قرار دهند

(  عینی)واقعی 
رسانه باید : بودن

موضوعات واقعی و 
درست را پوشش 

. دهد

محتواهای ارائه : دقت
شده باید مستند 

.  باشد

این: قابل اعتماد بودن
که تا چه حد می توان 
به اطالعات ارائه شده 
اطمینان داشت و انها را

.باور کرد



رسانهعوامل مؤثر بر اعتبار 

ساخت فعمرتقابلیتازبرخوردارهارسانپرسانپ،استقاللنظریپاساسبر:رسانهوابستگی/استقالل
بررادافاهدافچگونپدهدمین انکپداردا ارهايرابطپبپرسانپوابستگی.هستندمخاطباننیازهاي
احساسازارتعبرسانپوابستگیدیگربیانبپ. ودمی رطیکند،میاستفادهرسانپکپمنابعیمبناي

کپداندادهن انمطالعاتبرخی.استحقایقوهاواقعیتاز دنمطلعبرايیایگزی ندا ت درکِیا
.دانندمیاهرسانپسایرازبیشرارسانپآناعتباربا ند،دا تپرسانپیکبپبی ترياتكاءافرادچپهر

فافیت .دارداطالعاتانت اربرايرسانپ ده يدرکتمایلِبپا ارهرسانپ فافیت:رسانهشفافیت
 دهرکداعتباربی تر،رسانپ فافیتچپهر.استمحوررابطپاعتمادایجادبرايکلیديعاملیرسانپ،
.بودخواهدبی ترنیزآن

دیامباراعتدربارهعینیمنظرازهموذهنیمنظرازهمدیامکنندهدریافتقضاوتازعبارت:پیاماعتبار
.استیافتپالانتقدیام دهدرکاعتبارازعبارتدیاماعتباردیگر،بیانبپ.استرسانپاعتبارنتیجپدرو

ررسیبطریقازتوانمیرادیاماعتبارترتیب،ای بپ.استاطالعاتدقتوکیفیت املاعتبارای 
تقدر:ازعبارتنددیاماعتباربرمؤثرعوامل.کردارزیابیرسانپتوسط دهارائپاطالعاتیمحتواي

 دنستپدانکنندهاقناعدردیامتوانمنديمیزانازعبارتاستداللقدرت.اطالعاتکیفیتواستدالل
.باالتردیاماعتباربی تر،استداللقدرتچپهر.استدیام دندانستپارز مندیا
تأثیريگیرتصمیمفرآیندهايانتخاببراطالعات دنارائپنحوهگفتبایدهمدیامکیفیتمورددر

اطالعاتتکیفیدلیل،همی بپ.دهدتغییررامخاطبقضاوتوگیريتصمیمچگونگیتواندمیوگذارده
.داردا اره دهارائپاطالعاتبودناستفادهقابلبپ



باعثپکاستمهمنظرای ازمسألپای .با یددا تپمداومتوبسایتدرمحتواارائپوتولیددرکپای :مداومت•
. ودبی تراعتبارتانزمانطولدر ودمی

ایبار ای.است دهکاريبپمجبورکپکنداحساسمخاطبنبایدمثالً:ضروریغیرکارهایبرنداشتناصرار•
. ودمیاواعتمادسطحکاهشباعث

.بنویسیدبایدچگونپمخاطبکدامبرايکپبدانیدباید:مناسبادبیاتولحنانتخاب•
امازندمینآسیب مابپکمشالبتپ.متنفرندتبلیغاتازمردم:وبسایتدرهاتبلیغمیزانبودناندازهبه•

صورتی ادربا ید،دا تپمعتبريهايتبلیغاگرکپای دیگرظریفنكتپیک.استزدااعتبارآنحداززیاده
. ودتبدیلاعتبارزاعاملیکبپتوانمیتبلیغات

. ودمیمخاطباناعتمادافزایشباعث ده،ارائپمحتوايمنبعکردنذکروارائپ:منابعذکر•
اعتباربپردنکتویپالبتپ.اینفلوئنسرهاوهاسلبریتیوم اهیرمانند اخصیافراد:شاخصهاازکردناستفاده•

.استاهمیتحائزبسیارموردای درافرادآن
فونتوهارنگازاستفادهوبسایت،طراحینظیرروانشناختیوشناختیزیباییگرافیکی،اصولبهتوجه•

.کندکمکسایتاعتبارافزایشبپتواندمیغیرمستقیمطوربپنیزاینچنینیموارديودرستهاي
.نبا دکنندهگیجومبهممحتواکپاستای آنازمنظور:محتواسادگی•

عوامل که بر اعتبار وب سایت تأثیر می گذارد

اید :ویرایشیونگارشیمسائلوزباندستوررعایت•
ردنیززباندستورقواعددرسترعایتامانیایدنظربپ

مربوطمخاطببراولیپتأثیربپزیراداردتأثیرسایتاعتبار
. ودمی



عوامل که بر اعتبار وب سایت تأثیر می گذارد

ازند،کدیداسایتدرخوبیبپراخواهدمیآنچپنتواندمخاطباگر:وبسایتخودجستجویموتوربودنقوی•
. دخواهدقائلانبرايکمتريارزشو ودمیزدهآن

ایتیسوبهراعتبارایجادعواملتری مهمازیكیدارد،ا ارهنیزقبلیعاملبپکپعامل،ای :وبسایتناوبری•
کپاستای ناوبريازمنظور.با د دهسازماندهیدرستیبپتانوبسایتناوبريکپدارندانتظارمخاطبان.است
.دکننآمدورفتسایتصفحاتبی بتوانندراحتیبپمخاطبانکپبا د دهطراحیايگونپبپسایت

.کنداستفادهسایتمختلفهايبخشازراحتیبپبتواندمخاطبکپاستمهم:آسانکاربری•
وسازد مطمئخودبپرامخاطبانتوانستنخواهدبا ددا تپفنیم كلکپسایتی:فنیمشکالتوجودعدم•

.دا تنخواهدرااعتبارازباالییسطحنتیجپ،دروکندیلبرا انرحایت
نقش،گردانندمیراوبسایتهاییویژگیچپباافراديچپکپببینندمخاطبانکپای :داشتنانسانیرنگ•

.داردسایتاعتبارمیزانافزایشدرنتیجپوکردناعتماددرزیادي
.استبرقرارمستقیمیرابطپاعتباروکیفیتمیانیاهمپدر:کیفیتبابصریمحتواهایوتصاویر•

.استصادققاعدهای طبیعتاًهموبسایتمورددر

یاتفاقچپکپبدانندخواهندمیمخاطبان:هاسیاستبودنشفاف•
ردداویودفرایندهاییچپمحتواتولیدخطدروافتدمیاطالعاتبراي
ما هايسیاستبنابرای . وندمیعرحپوفراورياطالعاتچگونپو

.با د فافمخاطببرايبایداطالعاتارائپنحوهدرباره
محتواهايانت اراز:اخبارانتشاردردقتوصحتاصلرعایت•

. ودخودداريکنندهگمراهاطالعاتویعلی



چال ها و تهدیدهاي تولید و انت ار اخبار یعلی
اطالعاتبپدسترسیحقواطالعاتصحیحگردشمختل کردنوايرسانپاکوسیستمبپصدمپ•
رت،قدصاحباناحزاب،حقوقی،وحقیقیافرادبرخیمنافعتأمی واهدافتحققمسیردرافكارعمومیگمراه سازي•

...ودولتها
صمیمتبراياعتمادقابلاطالعاتنبودواسطپبپگیرانتصمیموسازانتصمیم/یامعپافراد دنمرددوسردرگم•

(ایتماعیو خصیابعاددر)مختلفهايحوزهدرگیري
 ودمیمنجررسانپ هابپ ویژههمپ کسوهمپ چیزبپبی اعتماديبپکپعمیقوعمومیبدبینییکایجاد•
استدموکراسیبرايتهدیديیعلیاخبار،آمریكاسابقرئیس یمهورياوباماباراکمانندبرخینظراز•
یامعپعمومیروانوامنیتزنندهبرهم•
المللیبی وداخلیامنیتتهدید•
المللیبی دیپلماسیتهدید•
...واقتصاديفرهنگی،سیاسی،ایتماعی،عواقبوآثار•
مسئوالنوافرادحیثتوآبروبپلطمپ•
یامعپدرخ ونتوناامیديحسدراکندن•
سیاسینظامیکدادنیلوهناکارآمد•
انتقالبپمربوطخبريباک اورزانبپصدمپمثال)یامعپمختلفاق اربپصدمپ•

( ایعپیکبابماعاليخرمايت 30رفتهدرخرما،طریقازبیماري
هاییعملیاتبپ)«دروغی درچم»عملیاتمانندعملیاتهابرخیانجامویعلیاخبارازاستفاده•

می  ودانجامگونپ ايبپسیاسییااطالعاتینظامی، بپنظامی،نهادهايتوسطکپمی  ودگفتپ
نتایجبرثیرتأنیزوینگهاآغازبراي(داده اندانجامراعملیاتهاای دیگريک ورهايیاگروه هاکپآیدویودبپتصورای کپ
آن
فسادحوزهبپمربوطاتهاماتوادعاهاارزشتنزلومستقلهايرسانپتضعیفدرموثر•

(transparency.org,2019)



تضعیف نهاد روزنامپ نگاري حرفپ اي•
کاهش اعتماد بپ رسانپ هاي یریان اصلی•
از بی  رفت  تمایز حقیقت و کذب و د واري در ت خیص اخبار یعلی•
افول نقش کلیدي رسانپ ها در مدیریت بحران•
مختل کردن گردش صحیح اطالعاتصدمپ بپ اکوسیستم رسانپ اي و •
سردرگمی مخاطبان و کاربران در ت خیص رسانپ و منبع معتبر•
آسیب بپ امنیت و روان عمومی یامعپ•

چالشهای اخبار جعلی برای حوزه روزنامه نگاری و تبعات آن



چند مصداق و نکته
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وبی کپ انت ار خبر براي اولی  بار توسط خبرگزاري آفریقاي ین
.بی بی سی نیز بپ آن استناد کرده است



عدم اتکا به صرفاً یک منبع در
زمان نشر یا بازنشر یک خبر

(حتی از منابع معتبر و دولتی)



ژه لزوم احتیاط در نشر و بازنشر اخبار به وی
راخبار مربوط به سلبریتی ها و افراد مشهو

(نه افراط نه تفریط)



پرهیز از رفتارهای
غیرحرفه ای و 

غیراخالقی



بههویژبهجعلیاخباربازنشرونشرازپرهیز
هویتتأییدفاقداجتماعیهایرسانهازنقل

+
تالش برای تشخیص منابع واقعی و جعلی



راهکارهای پیشنهادی



(انكاریرقابلغحقایقانت اربرايتالش)واقعیتبپبخ یاهمیتوواقعیتبرمبتنینگاريروزنامپتقویت•
ویعلیاخباربامقابلپراههايوت خیصباآنهاساخت آ نانیزوايرسانپفعاالنايحرفپآموزش•

کنندهگمراهاطالعات
یعلیاراخببامقابلپبرايموثردان گاهیتحقیقاتانجامودان گاههاوهارسانپنزدیكتروبهترهمكاري•

transparency.org,2019)
هارسانپدریعلیخبرمیزایجاد•
بحرانیوخاص رایطدرویژهبپالزمسازيآگاهواخبارآزماییراستی•
خاص رایطدرايرسانپاتحادهايایجاد•
ک ورهادیگرنیزوهارسانپدیگرتجاربازگیريبهره•
یعلیاخباربامقابلپبرايهارسانپتوسطدستورالعملهاییومن ورهاتدوی •
یعلیاخباربامقابلپبرايالزمقوانی تدوی •

وبررسی:خصوصای درمناسباستراتژيورویكردانتخابویعلیاخبار ناساییوت خیصبرايتالش•
 ناساییونآانت ارساختارکمکبپیعلیاخبار ناساییخبر،دخشمنابعکمکبپیعلیاخبار ناسایی
ما ی یادگیريوطبیعیزبانفرایندتكنیكهايکمکبپیعلیاخبار

وتعامل،سازيآگاه)پیشگیرانهاقدامات:ايرسانپسازمانهايدریعلیاخباربامقابلپبرايمراحلیتعریف•
اي،حرفپآموزش)پایش(...ونگاريروزنامپکیفیتارتقايعمومی،اعتمادارتقايساختار،اصالحهمكاري،
(1)شدانوتجربهثبتوواکنشتصمیم،آستانه،،( ناساییوت خیصتعاملی،ارتباطبرقراري

بپتنسبعمومسازيآگاهویعلیاخبارردنیزواعتمادقابلاطالعاتواخبارارائپبایهانهايرسانپتالش•
آنها

1 )http://qjmn.farhang.gov.ir/article_136841.html



ننددا ت  عملكرد صحیح و مناسب با اتخاذ تصمیمات صحیح در موایهپ با اخبار یعلی و اطالعات گمراه ک•
ایراي صحیح تصمیمات•
تجربپ اندوزي و ثبت تجارب و بهره گیري از آنها در موارد آتی•
ار اخبار و تأکید بر نقش و اهمیت خبرگی و تخصص اهالی رسانپ و تویپ بپ مسئولیت ایتماعی در تهیپ و انت •

اطالعات
 ار اخبار تویپ بپ صحت ، دقت و سرعت با تأکید بر عدم بروز خطا و ا تباه در انت ار اخبار و اطالعات و عدم انت•

یعلی
ه کنندهدا ت  سیستم خودارزیابی در بحث ارزیابی عملكرد رسانپ اي در موایهپ با اخبار یعلی و اطالعات گمرا•
دادن )یاري گرفت  از م ارکت مخاطبان و کاربران در کمک بپ  ناسایی اخبار یعلی و اطالعات گمراه کننده•

(احساس م ارکت بپ مخاطب و کاربر
ویورکنیروزنامپ:انتخاباتبپمربوطیعلیاخبارمثالهايونمونهاارسالبرايمخاطبانازهارسانپدعوت:مثال•

آنهارايبانددیدهکپراانتخاباتبپمربوطیعلیاخبارازهایینمونپومثالهاخواستخودخوانندگانازتایمز
ایتماعی،هايرسانپدر هروندانتوسطآنهاهمگیکپ دارسالنمونپ4000ازبیشکنند،ارسال

.بودند دهدیدهایمیلحسابهايورساندیامادلیكی نهاي
مختلفرو هايبپمقبولیتافزایشبرايتالش•
مختلفدلتفرمهايدرحضور•
آنهابپداسخگوییبرايتالشومخاطباننیازهاي ناسایی•
یعلیاخبارو ایعاتورطپدرمخاطبانافتادنازیلوگیزيواطالعاتواخبارموقعبپانت ار•
...بهره گیري از قالبهاي محتوایی یذاب، داستانسرایی و روایت متفاوت و•
...ارائپ تحلیل و دیش بینی و•



دریقابلیتهای/امكاناتیابخ هابرخیایجاد•
فیس،(www.factcheck.orgچکفكت)گوگل
ت خیصبپکمکبراي...وتوئیتربوک،
کاربرانتوسطیعلیاخبار

ویژهویویستموتورهايبرخیاندازيراه•
یست ویويمانند)یعلیاخبارت خیص
Hoaxyایندیانادان گاهمحققانتوسط)

بامللیالبی وداخلیقوانینیبرخیتصویب•
یعلیاخباربامقابلپهدف

ک ورهاتوسطهمكاریهايقراردادامضاي•
ییعلاخبارسایبري،حمالتبامقابلپبراي
...و

وهاکتابخانپتوسطراهنماهابرخیتدوی •
یعلیاخبارحوزهدرآموز ینهادهاي

عللبررسیهدفبابازیهابرخیساخت•
واقعیتبازيمانند)یعلیاخباردذیرش
Projectمجازي Axon)

درهارسانپتوسطآموز هابرخیارائپ•
حوزههمی 

اخبارجعلی و بهره گیری از آنهاجهانی انجام شده جهت مقابله با کسب اطالع از اقدامات 



سنجشتخصصیگروه هاي
درآزماییراستییااعتبار

تحریریپ هايوخبراتاق هاي
هارسانپ

ییآزماراستییااعتبارسنجش
حوا یوخبرآیاکپمی کنند

؟استدقیقودرستآن

یعلیونادرستخبرهربازیرا
مخاطبانازیمعیاست؛ممك 
ازرسانپ اند؛اصلیسرمایپکپ

.برونددست

اي خبرت كیل گروههاي تخصصی سنجش اعتبار یا راستی آزمایی در اتاقه

salimi1356@yahoo.com



درایرسانهاتحادهایایجاد:نمونه
صخصوبهنیجریهمانندکشورهابرخی

انتخاباتآستانهدر

برابردرنیجریپهايرسانپاتحاد•
2019انتخاباتآستانپدراخباریعلی

ازنفر15توسطیعلیاخباربررسی•
دان گاهیمراکزوبزرگخبرگزاریهاي

اراخبوادعاهات خیصبرايکپنیجریپ
کنندمیکارهمبایعلیودروغ

بررسییاچککراسروشازاستفاده•
ايمقایسپمتقاطع

مرکزيدلتفرمیکرويآنهابررسی•
یممنت راخباريتنهاگیرد،میصورت
ای ازاعضايازنفر5حداقلکپ وند
ی اکپبا ندکردهتأییدنفره15گروه
(afp.com,2018).استواقعیخبر

کشورهادیگرتجاربازگیریبهره



جستجو،موتورهایمصنوعی،هوشازاستفاده
اپلیدهنده،تشخیصوکنندهچکسایتهای
...ودادهگرتحلیلموتورهای،کیشنها

هدادمیلیونهاکپدادهگرتحلیلموتوریک:نمونپ
ودکنمیتحلیلوگیردمیمنبعصدهاازرامنفرد
رایعلیاخبارتواندمیمحصولای کپ دهدعا

دهدت خیص
ICG)سولو  ییسیآيمدیرعامل Solutions)

ونادرستاطالعاتکپکنیممیتالشماگویدمی
.کنیمم خصافرادبرايرایعلیاخبار
(Rash,2019)

salimi1356@yahoo.com

https://www.forbes.com/sites/waynerash/
https://www.forbes.com/sites/waynerash/


تعیی  قوانی  و مجازاتهاي مرتبط براي نا ران اخبار و تصاویر یعلی

برايرازمینپویاگنكردهتعیی محدودیتهاییانتخاباتیتبلیغاتبحثدرکپآنجاازمونتاناقانونمانندقوانی برخی
قوانی ی تعی،قوانی نوعای بپواردهانتقادهايبپریوعبالذا.اندکردهفراهمبازیعلیاخبارانت ارودروغگفت 

دراباتیانتختبلیغاتبپمربوطقوانی درسازي فافوهارسانپانواعومطبوعاتدریعلیاخباردرجبرايم خص
.استحروري...ویعلیتصاویرواخبارانت اربحث

وانی قبپنیازهمچنانولی دهاکاذیبن ربپا اراتیمویودقوانی برخیدر
.کندم خصمجرمانبرايراتكلیفکپاستتريرو  
ازاکاذیبن روحیثیتهتکرایانپ ايیرایمقانون18و16،17ماده هايبرابر
ن رکپگفتبایدومی  ودتلقییرممجازيفضاهايسایرواینترنتطریق
.است ایعپ سازيبارزمصداقاکاذیب
روغدبپکسهربنابرای نداردواقعیتکپاستموحوعیبپدرداخت  ایعپ،
قرارريکیفتعقیبتحتمجازاتقانونبراساسدهدانت اررامایرایییاسخنی
.می گیرد
مصوبرایانپ ايیرایمقانون18مادهواسالمیمجازاتقانون698مادهطبق
یاعمومیاذهانت ویشیاغیربپرساندنحررقصدبپکسهر1388سال

کندرن رااکاذیبیودروغمخابراتییارایانپ ايسامانپوسیلپبپرسمیمقامات
پبحقیقتبرخالفراکاريمقاصدهمانبایادهدقراردیگراندسترسدریا

رديفبپتلویحییاصریحطوربپحقوقیوحقیقی خصبپقولنقلعنوان
تحیثیاعادهبرافزون ودمعنويچپوماديچپحرردچارفردکپدهدنسبت
ریالمیلیون40تاریالمیلیون5نقديیزايیاسالدوتاروز91ازحبسبپ
.دمی گیرقرارکیفريتعقیبتحتفردومی  ودمحكوممجازاتدوهربپیا



توجه بیش از پیش و جدی به عوامل موثر
بر اعتبار رسانه

رایبالزمکششوجذابیتهاایجاد)رسانهوابستگی/استقالل•
(رسانهبهکاربرانومخاطبانبیشتروابستگی

رسانهشفافیت•

کیفیتواستداللقدرتافزایشبرایتالش)پیاماعتبار•
ارائهنوینهایشیوهوقالبهاازاستفادهشده،ارائهاطالعات
(مسیرایندراطالعات



ارتقای سوادهای نوین از جمله سواد خبری در مخاطبان و کاربران•
تشویق و ترغیب آنها به مراجعه به بهره گیری از منابع معتبر•
دعوت از آنها به عدم انتشار و یا بازنشر اخباری که از صحت آنها مطمئن نیستند•



با تشکر از توجه شما بزرگواران
salimi1356@yahoo.com


