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نظران حوزه صاحب دگاهیو بحران کرونا  د یاخبار جعل

 ارتباطات بحران 
  

   فیحامد س
  ،یئ دانشگاه عالمه طباطبا  -ارشد علوم ارتباطات  یکارشناس ی دانشجو

 .رانیا تهران،
 

   فیس سآرامی
  ،دانشگاه الزهرا، رانیا یمسائل اجتماع  یبررس ی دکترا  ی دانشجو  

 رانیا تهران،
  

 ی علو یمهدخت بروجرد 
دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه عالمه  یگروه روابط عموم اریدانش

 .رانیا تهران، ،یئ طباطبا 

  چکیده
به    ران،يدر دوران کرونا در ا  ی مواجهه و مقابله با اخبار جعل   يبرا  يی پژوهش حاضر با هدف ارائه راهکارها 

راستا پرداخته است.   نيدر ا  ی ررسمیغ  ی اجتماع  هايو شبکه  ی رسم  هايشناخت نقاط قوت و ضعف رسانه
بررس ا  ی روش  تحق  ن يدر  زمره  در  داده  باشدی م  ی فیک  قاتیپژوهش  ن  يهاکه  مصاحبه  ابزار  با   مهیآن 

سانه و بحران و نفر از متخصصان حوزه ر   10حجم نمونه شامل    نیشده است. همچن  يگردآور  افتهيساختار
در بحران   ی به افکار عموم  ی دهدر شکل   ی اخبار جعل  ی کنندگن یینظران به تعاز اعتقاد صاحب   ی حاک  هاافتهي

 ی اجتماع يهادر برابر رسانه ی رسم يهارسانه تيتقو  ک،ینفودميمقابله با ا يها برابوده است. ازنظر آن ریاخ
 است.  يضرور ايرسانه يمحتوا دیمتخصصان حوزه سالمت در تول يو جلب مشارکت و همکار 

  های رسانه  ،یاخبار جعل  ک،ی نفودمی، اارتباطات بحران  ،یاجتماع  یهاکرونا، شبکه  :هاواژه کلید 

 .یرسم

  

 

   :نويسنده مسئولSaif.zohreh@gmail.com 
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   همقدم
ها  ها نقش مهمی در مديريت بحران در سه مرحله قبل، حین و بعد از بحران دارند. آنرسانه 

بحران  می احتمالی  پیامدهاي  از  واقعی،  اطالعات صحیح  و  اخبار  مستندات،  ارائه  با  توانند 

می تهديد  را  جامعه  بحران  زمان  در  که  پیامدهايی  از  يکی  و  بکاهند.  اخبار  انتشار  کند، 

اين  است.  و ساختگی  انگیزهاطالعات جعلی  و  با هر هدف  اطالعات  و  اخبار  اي که  گونه 

 تواند به افزايش دامنه بحران دامن بزند.، میتولید و منتشر شود

گیري  است که همه  1ترين بحرانی که جهان را درگیر کرده است، پاندمی کروناتازه

تر کرده است چراکه دسترسی فراوان  ازپیش داغجهانی آن، بازار داغ اخبار جعلی را بیش 

ن بستر را رونق بخشیده است.  هاي اجتماعی اي هاي همراه هوشمند و رسانهبه اينترنت و تلفن 

(22020Paho,.) 

تاريخ   در  ايران،  فوت  1۳۹۸بهمن    2۹در  دنبال  به  تنفسی    2،  عوارض  با  بیمار 

درباره مرگ اين بیماران به علت ويروس کرونا، شکل  شايعاتی ،بیمارستان کامکار قم در

با تکذيب اين مطلب، اعالم کرد که تاکنون شواهد  اما دانشگاه علوم پزشکی قم  گرفت؛ 

افراد ديده نشده اين  بیماري کرونا در  به  ابتال  بر  بهمن    ۳0است. در تاريخ    تشخیصی مبنی 

نتايج آزمايش  عرئیس مرکز اطال  بهداشت اعالم کرد که  رسانی و روابط عمومی وزارت 

با اعالم رسمی اين خبر  اولیه دو مورد از موارد مشکوک به کروناويروس، مثبت بوده است.  

ازپیش بر مردم و مسئوالن  ها، اهمیت و جديت اين موضوع بیش از صداوسیما و خبرگزاري

اولیه بازار شايعات داغ و موجب ترس و نگرانی    آشکار شد. به داليل عديده، همان ساعات 

استفاده از روغن بنفشه براي درمان کرونا يا اثرات    شهروندان شد و برشدت بحران افزود.

مثبت نوشیدن الکل در پیشگیري از اين ويروس ازجمله اخبار نادرستی بودند که از نخستین  

ز اولین روز شیوع بیماري کرونا در  اکه  طوريروزهاي اين بحران در ايران منتشر شدند. به

 ( Trt.2020نفر رسید. ) 255ومیر ناشی از مسمومیت الکلی به ايران تعداد مرگ

 

1. Corona Pandemic 

2. Pan American Health Organization.2020 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87
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می  ضروري  شرايطی  چنین  در  است  به  بديهی  توجه  با  رسانه  متخصصان  که  نمايد 

ها و جامعه  منظور ايجاد پیوستگی میان رسانه ها و بهنقش خبري، راهنمايی و آموزشی رسانه 

بینديشند بهو پیشگیري از پیامدهاي ناگوار اخبار جعلی، چارهمخاطبان   ويژه امروزه که  اي 

رسانه توسعه  اينترنت،  توسعه  دلیل  پیام»به  توسعه  اجتماعی،  همراه، رسانهاي  تلفن  هاي 

اهنگ  بانی، تولید انبوه اخبار و محتوا، ارسال همواسطه حذف دروازهسهولت انتقال اخبار به

انتشار ويروسی و سريع آن را مستعدتر و اثرگذارتر  و مکرر و بصري کردن اخبار جعلی، 

 (.1۳۹۸کرده است.« )سلیمی،

 هدف تحقیق 
هاي رسمی  ها و نقاط ضعف و قوت رسانهها، محدوديتهدف اين تحقیق، شناخت ظرفیت

شبکه  راهکو  و  کرونا  بحران  در  جعلی  اخبار  با  مقابله  در  اجتماعی  با  هاي  مقابله  ارهاي 

 نظران است. ها از ديدگاه صاحبپیدايش و انتشار آن

 سؤال تحقیق 

پتانسیل به اين سؤال است که  ها و نقاط ضعف و قوت  ها، محدوديتتحقیق در پی پاسخ 

شبکهرسانه  و  رسمی  و  هاي  کرونا  بحران  در  جعلی  اخبار  با  مقابله  در  اجتماعی  هاي 

 نظران چیست؟ ها از ديدگاه صاحبپیدايش و انتشار آنراهکارهاي مقابله با 

 پیشینه پژوهش 
بوده  مسئله زيادي  مطالعات  و  تحقیقات  موضوع  تاکنون  بحرانی  مواقع  در  جعلی  اخبار  ي 

پژوهش  از  را  پژوهش  اين  آنچه  اما  متمايز میاست؛  پیشین  به موضوع  هاي  پرداختن  کند، 

از چالش  بحاخبار جعلی دريکی  يعنی کرونا است که  رانبرانگیزترين  بشريت  هاي جهانی 

 نمايد. پرداختن به آن را در ايران ضروري می

اودراگو  مقاله2020)  1نوفو  در  عنوان  (  با  رسانه"اي  زمینه  سواد  در  اجتماعی  هاي 

کوويد   قرنطینه  طول  در  جعلی  اخبار  مصرف  مطالعه"1۹بحران:  روي  ،  بر  از    1۸۶اي  نفر 
 

1. Ouedrago 
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ان  آنالين  پرسشنامه  جمعطريق  به  و  است  داده  مصرفجام  از  داده  فعالِ  آوري  کنندگان 

دهد که افرادي که در  هاي اجتماعی پرداخته است نتايج اين تحقیق نشان میمحتواي رسانه

می سر  به  اطالعات  قرنطینه  گذاشتن  اشتراک  به  در  هستند،  زياد  استرس  داراي  و  برند 

منطقی و خودانگیخته از خود بروز هاي غیرنادرست، بدون توجه به صحت مطالب، واکنش 

بستر رسانهمی افراد از  انگیزه  دهند. اين مطالعه میزان مصرف اخبار جعلی  هاي اجتماعی و 

 ها در طول قرنطینه موردبررسی قرار داده است. آن

دوگال  مک  مقاله201۹)  1جولیان  در  عنوان  (  با  رسانه"اي  اخبار  سواد  برابر  در  اي 

تفکر   تابجعلی:  و  مدنیانتقادي  يافته"آوري  رسانه،  سواد  از  حمايت  در  را  و  هايی  اي 

رسانه تعامل  میتسهیل  قرار  اختیار  در  جوان  شهروندان  سوي  از  پژوهش  اي  اين  در  دهد. 

هاي مهم و مرتبط انجام شده است. عالوه بر آن چهار  هايی با افراد برجسته در رشتهمصاحبه

ها، اقدامات و منابع آموزشی  ده در زمینه ادبیات، سیاستکارگاه گفتگو يک بررسی گستر

يافته به  با توجه  نگاري، استدالل شده است که  هاي اين مردمموجود صورت گرفته است. 

عنوان موضوعی اجباري در مدارس موردپذيرش قرار بگیرد و  اي انتقادي بهاگر سواد رسانه

 افزايد.برابر اطالعات جعلی می  به آن توجه شود، بر مقاومت شهروندان جوانان در

 ( همکاران  و  حصاري  مقاله1۳۹۹مختاري  در  عنوان  (  تحت  و    "اي  کرونا  ويروس 

اند که شیوع ويروس کرونا در جهان مسائل و نتیجه گرفته  "ازحد با اطالعات  مواجهه بیش 

ت  ازحد با اطالعا مشکالت زيادي را در عصر اطالعات به همراه آورده است. مواجهه بیش 

بیماري کوويد  گمراه  مهار  در  و  201۹کننده  داده  قرار  تأثیر  تحت  را  افراد  زندگی  ابعاد   ،

اين   حساسیت  به  توجه  با  نويسندگان  است.  کرده  مواجه  مشکل  با  را  آنان  روانی  سالمت 

بیش  مواجهـه  موضـوع  بـه  جهانی  سالمت  سازمان  توجه  و  اطالعات  موضوع  با  ازحد 

را براي تائید اطالعات صحیح و    2هايی اينترنتی اين ويروس، پايگاهکننده در مقابله با  گمراه 

 ۳کنند. علمی معرفی می

 

1. McDougall 

2. website 

3. COVID19 Digital Health Factsheets & Podcasts - PAHO/WHO COVID-19 dedicated 

portal - WHO COVID-19 dedicated portal - COVID-19 guidance and the latest research in 

the Americas (PAHO/WHO) 
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روچلین مقاله2017)  1نیک  در  عنوان (  با  حقیقت "  اي  پسا  به  اعتقاد  جعلی:    "2اخبار 

می سیستمنتیجه  وجود  که  هرکلیک "هاي  گیرد  ازاي  به  به    "  ۳پاداش  بازديد  تعداد  به  که 

شود، يکی از داليل اصلی افراد در ساخت و انتشار  حتوا پول پرداخت میتولیدکنندگان م

 کند. اخبار جعلی است؛ چراکه اخبار جعلی داراي جذابیت است و مخاطب را درگیر می

ظهور خبر جعلی در عصر پسا حقیقت؛ اهداف و  "( در مقاله1۳۹۸ساعی و همکاران )

تفاوت خبر جعلی با  "میق چهار مضمون  با بررسی منابع علمی و انجام مصاحبه ع  "پیامدها

خبر "، "خبر با  خبر جعلی  کمک روش    "پیامدهاي"و    "اهداف"  ،"تشابه  با  را  خبر جعلی 

هاي قالب  دهد که خبر جعلی در مؤلفهاند. نتیجه پژوهش نشان میتحلیل مضمون ارائه داده

هاي غیررسمی،  سانههاي تولید بر بستر راي، مشابه خبر؛ و در مؤلفهخبري، سازمانی و حرفه

و   سیاسی  اقتصادي،  مقاصد  روانی،  جنگ  ايجاد  طرفی  از  است.  واقعی  خبر  از  متفاوت 

 گونه اخبار است. ايدئولوژيک، از اهداف تولیدکنندگان اين 

شرمر مايکل  شکاک 2020)  4دکتر  مجله  ناشر  کتاب    5(،  موضوعات  "در  مردم  چرا 

باور میعجیب اي   "۶کنند؟وغريب را  بر  به بررسی  ن موضوع پرداخته است که اساساً مردم 

می باور  را  هستند  نامعتبر  و  جعلی  که  اخباري  ديدگاهی  چه  وي  مبناي  سادگی  "کنند. 

ترين  را از مهم  "7شناخت، ناهماهنگی در شناخت، اثر پس زدن وحدت گروهی و اجتماعی 

 داند.داليل پذيرفته شدن اخبار جعلی توسط مردم می

با عنوان  ( در مجله ساينس و در مقاله201۸وثوقی و همکاران )  گسترش اخبار  "اي 

تويیتر  نتیجه می  "درست و غلط آنالين  نادرست در فضاي  اخبار  انتشار  گیرند که سرعت 

آنان   است.  شايعه"بیشتر  سال   "آبشارهاي  بین  تويیتر  در  بررسی   2017تا    200۶هاي  را 

میان  12۶کردند.   شايعه  پخش   هزار  کاربر  میلیون  هزارتا  سه  بین  نادرست  اخبار  بود.  شده 

 هزار نفر و اخبار درست تنها میان هزار نفر شايع شدند. 100
 

1. Nick Rochlin 

2. Fake news: Belief in Post-truth 

3. Rewards per click 

4. Michael Shermer 

5. Skeptical 

6. Why People Believe Weird Things 

7. www.shabakeh-mag.com/news/7300 
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 انواع اخبار جعلی 
می منتشر  روزها  اين  که  اطالعاتی  هر  نمیالبته  را  کرد،  شود  محسوب  جعلی  خبر  توان 

روبرو   هم  ديگري  اطالعات  با  مخاطبان  است  ممکن  بین  چراکه  فیشر  و  کارلووا  شوند. 

غلط" گمراه "،  "اطالعات  مضر"و    "کنندهاطالعات  قائل  "اطالعات  شوند. می  تفکیک 

دانند که منتشرکننده آن اعتقاد دارد آن خبر  را اطالعات نادرستی می  اطالعات غلطها  آن

می نظر  به  است.  صحیح  و  اطالعات  درست  نوع  اين  در  پیام  منتشرکننده  انگیزه  که  رسد 

با    کننده اطالعات گمراهکند. در  انگیزه خاصی نیست و هدف خاصی را هم دنبال نمی ما 

به نسبت  آن  منتشرکننده  که  داريم  دروغینی سروکار  آناطالعات  بودن  و  دروغ  اطالع  ها 

ها صحیح واقعی است ولی  توان گفت که ماهیت آنآگاهی دارد و در اطالعات مضر می

افانتشار آن به  به نحوي   & Karlovaرساند. )ها و يا يک کشور آسیب میراد، سازمانها 

2013Fisher, جهانی سالمت  سازمان  اخیراً  کرونا  کنونی  بحران  در  عنوان    1(  و  دواژه 

تأکید قرار    را مورد  2کننده و اطالعات گمراه  "ازحد اطالعاتی يا اينفودمیک  مواجهه بیش "

يا غلط  داده است. در مفهوم اول منظور اين است که حج  از اطالعات صحیح و  م زيادي 

کند و نحوه دسترسی  اتکا با مشکل روبرو میاعتماد و قابلافراد را در پیدا کردن منابع قابل

می وجود  به  بحران  يک  خود  اطالعات  بهبه  سريعطوريآورد  و  بیشتر  اطالعات  از  که  تر 

م دوم اطالعات شامل  يابد. در مفهوهاي اجتماعی گسترش میويروس حاضر در بستر شبکه

هاي چون کالهبرداري يا  اطالعات نادرست و يا غیردقیقی است که عمدتاً با قصد و غرض

می منتشر  عوامل  ديگر  و  سیاسی  گمراهاهداف  اطالعات  ايـن  بـر  عـالوه  در  شوند.  کننده 

همه میشرايط  خطر  به  را  افراد  سالمت  غیردقیق  گیري،  و  نادرست  اطالعات  اين  اندازد. 

هاي بیماري نظیر منشأ ويروس، عوامل به وجود آورنده، نحـوه درمـان  بـاره تمـامی جنبهدر

بندي ديگري اخبار  (. تقسیم۳50:  1۳۹۹باشد )حصاري،آن و همچنین نحوه انتقال و ... می

پروپاگاندا، حزبی، تئوري توطئه، جذب  "گیرد و  تري در نظر میکننده را مقوله کلیگمراه 

 

1. WHO 

2. Misinformation 
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شبه گمراهعلمکلیک،  اطالعات  اسپانسري،  تبلیغات/  فريب،  ،  و  طنز  شوخی،  کننده، 

 (1۳۹۸گیرد. )سلیمی،را از اقالم و ابزار آن در نظر می "اطالعات جعلی و خطا

 کنند:بندي میگونه تقسیمهمچنین به لحاظ محتوايی اخبار جعلی را اين 

 دارد.محتواي طنز: هدف فريبکاري است ولی ظرفیت فريبکاري را  •

 کننده از اطالعات براي دسیسه پردازي محتواي مغالطه آمیز: استفاده گمراه •

 محتواي تقلیدي: تقلید از منابع واقعی   •

و  • رساندن  آسیب  براي  و  است  کذب  و  ساختگی  کاماًل  ساختگی:  محتواي 

 شود. فريبکاري تولید می

 نارتباطات جعلی: عدم پشتیبانی تیتر از محتواي بصري يا توضیحات مت  •

 بافت / بستر جعلی: ارائه محتواي واقعی با اطالعاتی در بافت جعلی  •

 کاري محتواي واقعی براي فريبکاري کاري شده: دستمحتواي دست  •

Wardle & derakhshan,2017) ) 

 مبانی نظری 
وابستگی  نظريه  اساس  رسانه  1بر  بحـران،  بحبوحـه  در  قويمخاطبان،  و  ها  ترين 

ابزاراطمینانقابل به  ترين  پخش  و  سوي  توزيع  از  هستند.  در جامعه  حیـاتی  اطالعات  موقع 

ترين منبع کسب اطالعات  ها اصلیشده، ازنظر مـردم نیـز رسانهديگر، طبق تحقیقات انجام

می شمار  به  بحران  )درخصوص  همانSchneider,2006روند؛  وقوع  (  هنگام  به  که  طور 

شان  هاي خبري مردم و همچنین وابستگیهاي اجتماعی، نیاز جنگ، انقالب و ديگر بحران

میبه رسانه بیشتر  تانکارد،  ها  و  )سورين  به414:1۳۸1شود.  ديگر هرگاه در جامعه  عبارت( 

بی و  تضاد  تغییر،  به  میزان  اطمینان،  کسب  و  ابهام  رفع  براي  مردم  يابد،  افزايش  نظمی 

پیدا می اطالعات رسانه بیشتري  وابستگی  بحراها  از رسانهکنند. در مواقع  انتظار  نی مردم  ها 

آمده بشنوند. )مهدي  دارند تا اطالعات، توضیحات و تفاسیري را که در مورد بحران پیش 

 (2: 2007به نقل از لی،  1۳۸۹زاده،
 

1. Dependency Theory 
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در دسترس مردم و   "1پساحقیقت "از طرفی نیز به دلیل اطالعات زيادي که در دوران   

توان نقش سازنده رسانه را در مقابله با اخبار جعلی  نمیهاي اجتماعی است  کاربران شبکه

واژهبه در  گرفت.  ناديده  بحرانی  مواقع  در  پساحقیقت  ويژه  که  است  آمده  آکسفورد  نامه 

واقعیت آن  در  که  است  شکل»شرايطی  در  عینی  کمتري  هاي  تأثیر  عمومی  افکار  گیري 

( دارند.«  شخصی  عقايد  و  احساسات  به  ديدگاه Mackey & schuman.2019نسبت  از   )

در عصر پساحقیقت، مرزهاي بین حقیقت و دروغ، صداقت و ناراستی و پنداشت  "کايس  

می تار  و    "شود.واقعیت  بازي  چالش،  به يک  ديگران  فريب  دوران  اين  در  وي  اعتقاد  به 

می مبدل  ) عادت  اطالعKeyes,2004: 35شود  بنابراين  شرايط  (؛  اين  در  درست  رسانی 

 ست که بايد موردتوجه قرار گیرد. موضوعی جدي ا

رسانی بحران را به سه دسته  ، مراحل اطالعرسانی بحرانمحقق حوزه اطالع  2جان بیرچ

 زير تقسیم کرده است: 

برنامه، اطالع  الف( قبل از بحران: و  اين مرحله تدوين طرح  به  در  رسانی و جواب دادن 

ها  دوين و شناسايی جوانب کار رسانه اماواگرها و سؤاالت احتمالی مخاطبان حین بحران، ت

 و خبرنگاران جهت برقراري ارتباط در حین و بعد از بحران مدنظر است.

بحران: هنگام  در  اطالعاطالع  ب(  در  تسريع  بحران،  از  شناخت  و  ارتباط  يابی  رسانی، 

هاي خبري و ارائه اطالعات صحیح و  ها و نشستمستمر با خبرنگاران، برگزاري کنفرانس

 ع در اين مرحله موردتوجه است.جام

بحران: از  بعد  با    ج(  مرتب  و  مناسب  ارتباط  بحران،  به  محور  فرآيند  نگاهی  داشتن 

پیگیري راهرسانه بحران، اطالعها،  از گسترش  به  هاي جلوگیري  دلیل  رسانی در خصوص 

له مورد  ، در اين مرحوجود آوردن بحران و باال بردن آگاهی مردم پیرامون مقابله با بحران

 (. 1۳۹۶:۳4۹تأکید است )خانکه و معصومی، 

 

1. post-truth 

2. John Birch 
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به بحران و  مرحله  نقش رسانه در سه  تفاسیر  اين  بسیار  با  اخبار جعلی  با  مقابله  منظور 

اطالع در  تسريع  که  حیث  اين  از  است  کنفرانس مؤثر  برگزاري  نشسترسانی،  و  هاي  ها 

رابر تولید و انتشار اخبار  خبري و ارائه اطالعات صحیح و جامع همانند سدي قدرتمند در ب

می قرار  نادرست  و  آنجعلی  رسانهگیرد.  که  زمانی  درست  شبکههم  و  جديد  هاي  هاي 

 روند.مجازي بستر اصلی انتشار جعلی به شمار می

 تعریف مفاهیم 

 خبر جعلی 
داند که با هدف فريب دادن و گمراه کردن ديگران  مگ گونال خبر جعلی را اطالعاتی می

باورهاي درست آنمنتشر میساخته و   و  به مخاطبان عرضه  تا اطالعات غلط را  ها را  شود 

(. ديويد باکینگهام استاد آموزش و مدير مرکز McGonagle,2017:203-209مردد کند. )

رسانه و  جوانان  کودکان،  میمطالعات  خبري  را  جعلی  خبر  لندن  دانشگاه  در  که  ها  داند 

فريب  به يا  کردن  گمراه  براي  میعمد  ساخته  مخاطب  و  دادن  )سلطانی  شود. 

خبر جعلی را گزارشی    1(. مارگارت رويوس2017به نقل از باکینگهام،  4۸:  1۳۹۶همکاران،

توجه، گمراه کردن يا آسیب رساندن به اشخاص حقیقی و  داند که براي جلبنادرست می

 ( 47شود. )همان،حقوقی مشهور تولید می

جنتزکو   و  اي  آلکات  را  جعلی  مین خبر  تعريف  تحقیق  گونه  و  کذب  خبر  کنند: 

می تولید  خواننده  ساختن  گمراه  براي  عمداً  که  )پذيري   & Allcottشود. 

Gentzkow,2017:213( فوکوياما  می201۶(.  اينترنت  نتايج  از  را  جعلی  اخبار  که  (  داند 

او میباعث بی است.  تزلزل در ساختارهاي موجود شده  و  نظر میاعتمادي  به  سد  رگويد: 

می اينترنت  در  که  را  چه  هر  میمردم  باور  میخوانند،  معتبر  و  میان  کنند  چراکه  دانند 

مصرف و  واسطهتولیدکننده  هیچ  اطالعات  و  کننده  فر  )سلطانی  و...  ندارد  وجود  اي 

 (. 1۳۹۶به نقل از فوکوياما، 45: 1۳۹۶همکاران،

 

1. Rouse, Margaret 
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تروريست رباتسیاستمداران،  شرکتها،  هکرها،  سازماها،  و  دولتنها  ها،  ها، 

( 1۳۹۸توانند مستعد تولید و انتشار اخبار جعلی باشند )سلیمی،احزاب، هواداران هرکدام می

انتشار اخبار جعلی میکه از مهم به عوامل فريبی، ايجاد جنگ روانی و  ترين اهداف  توان 

تا  اعتبار کردن گزارش ساختارهاي رسمی، تالش براي ايجاد اضطراب عمومی اي، بیرسانه

سیاسی،   )مالی،  تولیدکنندگان  منافع  تأمین  و  اذهان  در  انحراف  ايجاد  اجتماعی،  شورش 

(. پیامدهاي حاصل از انتشار اخبار  74:  1۳۹۸ايدئولوژيک( اشاره کرد. )ساعی و همکاران،

تواند براي سالمت روانی شهروندان و ثبات جامعه در بحران خطرناک باشد. جعلی نیز می

به رسانهترين پیامداز مهم هاي رسمی، ايجاد  هاي آن انحراف افکار عمومی، عدم اطمینان 

رسانه اکوسیستم  به  صدمه  ملی،  امنیت  تضعیف  قومی،  و  مذهبی  سیاسی،  اي،  اختالفات 

مختل کردن گردش صحیح اطالعات، سردرگم و مردد شدن افراد جامعه، تصمیم سازان و  

به گیران  قابلواسطهتصمیم  اطالعات  نبود  تصمیماعت ي  براي  حوزهماد  در  هاي  گیري 

است.  و...  فرهنگی  اجتماعی،  سیاسی،  عواقب  و  آثار  دموکراسی،  تهديد  مختلف، 

 (. 1۳۹۸)همان،

 1اینفودمیک

بیش  اطالعات  را  اينفودمیک  جهانی  بهداشت  يا  سازمان  نادرست  اطالعات  ازجمله  ازحد 

محیطگمراه  در  شیوع  کننده  هنگام  فیزيکی  و  ديجیتال  میهاي  میبیماري  که  تواند  داند 

 ( WHO.2021آمیز شود. )باعث سردرگمی و رفتارهاي مخاطره

( معتقد است که منظور از اينفودمی پیش آمدن وضعیتی است که طی  1۳۹۹خانیکی )

آن افراد فعال و کاربران فضاهاي مجازي دوشادوش ويروس به تبادل اطالعات درباره اين  

قبیماري می و جامعه  با يک شبهپردازند  ويروس کرونا،  روبهربانی  نیز  رو  ويروس ديگري 

ثبات و  و  انتشار اطالعات دقیق  پزشکی و سرعت  اين شرايط شفافیت اطالعات  است. در 

 ، ايسنا( 1۳۹۹يابد. )خانیکی،ها اهمیت میپايداري آن

 

1. infocemic 
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بیش   urbanنامه  واژه اطالعات  را  واژه  میاين  مشکل  يک  مورد  در  داند  ازحد 

راهاگونهبه که  میي  دشوارتر  را  مشکل  آن  اطالعات  حل  توصیف  براي  معموالً  اما  کند 

رسانه طريق  از  که  رسانهنادرستی  خصوصاً  مختلف  میهاي  پخش  اجتماعی  شود،  هاي 

 (urban.2020گیرد. )مورداستفاده قرار می

 1ارتباطات بحران
حفاظت و دفاع از يک  است که براي   روابط عمومی ارتباطات بحران يک تخصص فرعی

است،   مواجه  آن  شهرت  خصوص  در  عمومی  چالشی  با  که  سازمانی  يا  شرکت،  فرد، 

شده )طراحی  نوع  .2014Barreraاست  از  آگاهی  افزايش  هدف  با  بحران  ارتباطات   .)

می انجام  تهديد  کاهش  براي  خاص  رفتارهاي  و  نتايج  میزان،  تهديد،  از  گیرد  خاصی 

(2005.SeegerReynolds & .)    ارتباطات بحران به مواردي اشاره دارد که با اعتبار افراد و

از   حفاظت  آن  هدف  که  است  ابتکاري  بحران  ارتباطات  دارد.  سروکار  سازمان  همچنین 

 (.2020management study guideاعتبار سازمان و حفظ چهره عمومی آن است. )

امکان بحران،  ارتباطی  استراتژي  هر  اصلی  هدف  ديگر  تعريفی  ارتباط    در  برقراري 

پیام هايی که در ارتباطات بحران استفاده  يکپارچه در هنگام بحران در يک سازمان است. 

گیري صحیح در هنگام بحران و  شود به اين منظور است که دانش الزم را براي تصمیممی

تیم بحران،  با  ارتباط  برقراري  براي  دهد.  ارائه  کارکنان  به  اضطراري  رهبري،  شرايط  هاي 

رتباطات داخلی و روابط عمومی از ابزارهاي ارتباطی کارمندان براي به اشتراک گذاشتن  ا

 (smarp.2020کنند. )ها و اطالعات مهم شرکت در طول بحران استفاده میروزرسانیبه

 2های اجتماعی مجازی شبکه

هاي مبتنی بر وب است که اين امکان را براي  اي از سرويس يک شبکه اجتماعی، مجموعه

ها آورد که با ديگر اعضاي شبکه ارتباط برقرار کنند، منابع خود را با آناشخاص فراهم می

اتصاالت جديد   يافتن  براي  افراد،  ديگر  عمومی  توصیفات  میان  از  و  بگذارند  اشتراک  به 
 

1. Crisis communication 

2. Virtual social networks 
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الیسون،    به نقل از  15۸-157:  1۳۹1استفاده کنند )معمار و همکاران، (.  212:  2007بويد و 

هاي اجتماعی، محل گردهمايی صدها میلیون کاربر اينترنت است که بدون توجه به  شبکه 

می اطالعات  تبادل  و  تعامل  به  فرهنگ،  و  جنس  زبان،  شبکهمرز،  درواقع  هاي  پردازند. 

طراحی مجازي  فضاي  در  اجتماعی  تعامالت  تقويت  و  افزايش  براي  اند. شدهاجتماعی 

 (. 15۸همان:)

 های رسمی رسانه
هايی است که براي انتشار و پخش وسیع  هاي رسمی، رسانهدر اين پژوهش منظور از رسانه

 کنند.اخبار و اطالعات داراي مجوز رسمی هستند و زير نظر دولت فعالیت می

 روش پژوهش 
پژوهش  زمره  در  حاضر  پژوهش  از  روش  اطالعات  گردآوري  براي  که  است  کیفی  هاي 

نظريات  مطالعه  از  پس  پژوهشگران  است.  برده  بهره  ساختاريافته  نیمه  مصاحبه  ابزارهاي 

زمینه   در  را  مربوط  سؤاالت  کرونا  و  بحران  جعلی،  اخبار  به  با  روش"مربوط  مقابله  هاي 

همه در  جعلی  کرونا  اخبار  دسته  "گیري  و  اختیاراستخراج  در  سپس  و  نموده    بندي 

نظران حوزه  ها مصاحبه شده است صاحباند. افرادي که با آنهاي موردنظر قرار دادهنمونه

اند که داراي سابقه کاري  ارتباطات، ارتباطات بحران، حوادث و باليا و پژوهشگرانی بوده

زمینه در  پژوهشی  میو  مورد  نمونههاي  روش  است.  گ باشند.  بوده  برفی  گلوله  روش  یري 

ترتیب که هر يک از  اين چراکه دسترسی به اين افراد تنها از اين طريق ممکن بوده است. به

میمصاحبه متخصص  و  مؤثر  زمینه  اين  در  که  را  بعدي  نمونه  به  شوندگان،  دانستند 

معرفی می به محپژوهشگران  با توجه  ايمیل(.  يا  )با دادن شماره همراه  هاي  دوديتکردند. 

بندي  شده است. تحلیل و دستهصورت تلفنی انجامها بهحاضر )بیماري کرونا( همه مصاحبه

ها بر نقاط  انجام گرفته است. تمرکز مصاحبه  2020افزار مکس کیودا  وسیله نرماطالعات به

شبکه ضعف  و  بهقوت  پیشنهادي  راهکارهاي  و  غیررسمی  و  رسمی  يا  هاي  مقابله  منظور 
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اثر مصاحبهکاهش  نظرات  نقطه  که  است  بوده  کرونا  بحران  در  اخبار جعلی  شوندگان ات 

 اند.شدهشده و در قالب جداول زير طراحیبنديپس از کدگذاري دسته

 هایافته

با   مصاحبه  انجام  از  در    10پس  بحران  ارتباطات  حوزه  پژوهشگران  و  متخصصان  از  نفر 

بندي در جداول  ها پس از دستهبحران کرونا، يافتهخصوص مقابله با اخبار جعلی در زمان  

 بندي شدند.زير دسته

هاي اجتماعی براي  هاي رسمی و شبکه هاي رسانهها و پتانسیلبه نظر شما قابلیت   -1سؤال  

 مقابله با اخبار جعلی چیست؟ 

بار  های اجتماعی در مواجهه با اخهای رسمی و شبکههای رسانهمقایسه ظرفیت  .1جدول شماره 

 نظران جعلی از دیدگاه صاحب 

 های رسمی رسانه  های اجتماعی شبکه 

 تعاملی و دوسويه بودن •

 سهولت دسترسی  •

 ظرفیت باال در زمینه بسیج عمومی  •

 انتشار سريع اطالعات  •

 دسترسی و انتشار آزاد اطالعات  •

 شدن به حوزه عمومی و بازار آزاد عقايدتبديل •

 اطالعات سهولت در بازنشر و ذخیره  •

 داراي تنوع و استقالل فردي در انتخاب محتوا  •

 تولید محتوا براي مخاطبان انبوه •

 داراي پتانسیل مديريت فضاي مجازي  •

 سهولت دسترسی به مسئوالن و متخصصان  •

 هاي طبیعی ها در بحرانوابستگی مخاطبان به آن •

 داراي پتانسیل فعالیت درزمینه آموزش عمومی •

 هاي طبیعی مخاطبان در بحرانداراي اعتبار نزد  •

 داراي امکان فعالیت واعتبار در زمینه آموزش •

 ربط پاسخگوکردن مسئوالن ذي •

رسانهمصاحبه که  معتقدند  بحرانشوندگان  در  غیررسمی  و  رسمی  داراي  هاي  ها 

میظرفیت که  هستند  در  هايی  کنند.  جلوگیري  جعلی  اخبار  انتشار  يا  جلوگیري  از  توانند 

رسانه مصاحبههخصوص  از  يکی  رسمی  میاي  در  "گويد:  شوندگان  که  کنید  تصور  شما 

زمان زلزله و سیل همه منتظر اخبار سراسري هستند حتی اگر بارها از اين افراد شنیده باشید  

هاي  مردم بحران"گويد: نظر ديگري میصاحب "که به اخبار صداوسیما چندان باور ندارند.

تشخی هم  از  را  غیرسیاسی  و  اخیر در  ص میسیاسی  است که در چند سال  طبیعی  و  دهند 
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هايی چون زلزله  هاي سیاسی اعتمادي به اخبار نداشته ولی در مورد اخبار بحرانمورد بحران

هاي رسمی اعتماد دارند و کمتر نسبت به اين اخبار  گونه نیست و مردم به رسانه و سیل اين 

 "گیرند.جبهه می

هاي رسمی بخصوص تلويزيون،  ها نسبت به رسانهرغم برخی بدبینیترتیب، علیاين به 

می نظر  رسانهبه  اين  بحرانرسد  در  جعلی  ها  اخبار  انتشار  از  جلوگیري  خصوصاً  و  ها 

خصوص  می در  باشند.  مؤثر  بحران  خطرات  کاهش  در  و  کنند  ايفا  مؤثري  نقش  توانند 

شبکه  رسانهظرفیت  و  مجازي  مصاحبهههاي  غیررسمی،  فضاي  اي  که  معتقدند  شوندگان 

ويژگی  دلیل  به  از  مجازي  يکی  است.  قرارگرفته  افراد  اقبال  مورد  مخاطب،  مطلوب  هاي 

در اين فضاي دوسويه و تعاملی شما حق انتخاب داريد که چه   "گويد:شوندگان میمصاحبه

نبینید، چه چیزي را بشنويد يا نش ها شما  تر از اين نويد و مهمچیزي را ببنید و چه چیزي را 

نظر  صاحب  "توانید اظهار نظرکرده و ديدگاه خودتان را در مورد يک محتوا بیان کنید.می

توانید آزادانه در فضاي مجازي نظر بدهید و انتخاب کنید  وقتی شما می  "گويد:ديگري می

بنويسید آيا دلیلی می يا  بزنید  به رسانهو حرف دلتان را  اين  اي مرابینید  فاقد  جعه کنید که 

قابلیتويژگی و  صاحبها  ديدگاه  از  درمجموع،  باشد؟  رسانهها  و  نظران،  رسمی  هاي 

که  طوريتوانند با کمک و تعامل يکديگر به مقابله با اخبار جعلی بپردازند بهغیررسمی می

رسانه ظرفیتاگر  از  رسمی  شبکههاي  بههاي  اجتماعی  که  هاي  غیررسمی  فضايی  عنوان 

بهع به آن دسترسی دارند  نیز  توانايی  تر و هوشمندانهطور جديموم مردم  بهره گیرند  تري 

 ويژه در هنگام بحران خواهند داشت. بیشتري براي مقابله با اخبار جعلی به

هاي اجتماعی براي مقابله با  هاي رسمی و شبکه هاي رسانهبه نظر شما محدوديت   -2سؤال  

 اخبار جعلی چیست؟ 
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های اجتماعی در مواجهه با اخبار  های رسمی و شبکههای رسانهمقایسه محدودیت  .2جدول شماره 

 نظران جعلی از دیدگاه صاحب 

 های رسمی رسانه  های اجتماعی شبکه 

 بستر اصلی تولید و انتشار اينفودمیک  •

 بانی خبر فقدان فرآيند دروازه  •

 ها تروريست دردسترس بودن فضا براي معاندين و  •

تولیدکننده   • انگیزه  و  قصد  به  نسبت  اطمینان  عدم 

 محتوا 

 عدم دسترسی کلیه اقشار جامعه به اين فضا  •

 الزام کاربران به داشتن مهارت نسبی  •

 وابستگی به حاکمیت و نداشتن استقالل •

 هاي خبري تکراري استفاده از سبک •

 قرار داشتن در معرض ممیزي  •

 اطالعات حاکم بودن جريان يک سويه  •

 هاي غیرطبیعی و سیاسی نداشتن اعتبار میان مردم در بحران •

 داشتن زبان و فضاي خشک و رسمی  •

 عدم تأثیرگذاري مردم در ساختار رسانه  •

شماره   سؤال  به  پاسخ  صاحب2در  رسانه،  که  بودند  باور  اين  بر  داراي  نظران  رسمی  هاي 

فاصله گرفتن  محدوديت از آنهاي خاصی هستند که موجبات  به فضاي  افراد  اتصال  و  ها 

می فراهم  را  مصاحبهمجازي  میشوندهکند.  رسانه"گويد:اي  خصوصاً  مردم  رسمی  هاي 

دانند و به اين دلیل، اعتبار اين رسانه  گیري نمیاي عینی گرا و فاقد جهتتلويزيون را رسانه

نیست. باال  مخاطب  است:صاحب  "نزد  معتقد  ديگري  تولید  "نظر  و  رسانهاخبار  هاي  ات 

در  "ها در بیشتر موارد برساختن حقیقت است.رسمی بار ايدئولوژيک دارند و محتواي آن

از مصاحبهخصوص رسانه يکی  غیررسمی  می  "گويد  شوندگان میهاي  مغرضی  تواند  هر 

ريشه اصلی    "گويد:و ديگري می  "ايدر اين فضا تولید محتوا کند، با هر هدف و هر انگیزه

اخبار  است.  همین  مجازي  فضاي  همین  می  "جعلی  نظر  به  انتشار  اگرچه  اصلی  متهم  رسد 

نظران  هاي اجتماعی باشند ولی با استناد به ديدگاه صاحباخبار جعلی و اينفودمیک شبکه

صدايی، داشتن بار  هاي رسمی هستند که به دلیل تکواقع اين رسانهبه  2در جدول شماره  

کاماًل   و  خشک  فضاي  سمت  ايدئولوژيک،  به  را  مخاطبان  انعطاف،  غیرقابل  و  رسمی 

 دهند.هاي غیررسمی سوق داده يا میرسانه

هاي اجتماعی در ايام کرونا چه  هاي رسمی و شبکه به نظر شما نکات مثبت رسانه   -۳سؤال  

 بود؟
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های اجتماعی در مواجهه با اخبار  های رسمی و شبکهمقایسه عملکرد مثبت رسانه .3جدول شماره 

 نظران از دیدگاه صاحب جعلی 

 های رسمی رسانه  های اجتماعی شبکه 

 هاي رسمی بانی رسانهديده  •

رسانه • به  اطالعکمک  زمینه  در  رسمی  و  هاي  رسانی 

 آموزش

وسیله کنشگران و متخصصان و کاربران  تولید محتوا به •

 اي حرفه

 هاي بهداشتی سازي براي رعايت پروتکل فرهنگ •

 خانگی خودخواستهتشويق مردم به قرنطینه  •

 تقدير و تشکر از کادر بهداشت و درمان •

 رسانی قبول در زمینه اطالععملکرد قابل •

 

رسانی نسبت به بحران  عملکرد نسبتاً بهتر درزمینه اطالع •

 1۳۹۸سیل 

 به بعد تا امروز  ۹۸عملکرد بهتر از اسفند   •

 تکذيب شايعات منتشرشده در فضاي مجازي •

در  اطالع • روزانه  فوتیرسانی  مبتاليان،  آمار  و  مورد  ها 

استان وضعیت  از  گزارشی  ارائه  وضعیت    -نیز  با  هايی 

 قرمز و هشدار 

تدبیري و داليل شیوع  هايی در رابطه با بیارائه گزارش •

 بیماري در سطح کشور در مطبوعات 

 ها استفاده مناسب از اينفوگرافی در خبرگزاري •

پاسخگويان، رسانه نسبت  ازنظر  بحرانهاي رسمی  هايی چون زلزله کرمانشاه و سیل در  به 

دهد. هاي تجربه میاند و اين يعنی، مواجهه با بحران به رسانهعملکرد بهتري داشته  ۹۸بهار  

میشوندهمصاحبه عملکرد  "گويد:اي  مصاحبه(  )زمان  امروز  تا  اسفند  از  کنید  دقت  اگر 

گیريم که چطور از اشتباهات  يم ياد میشود و اين يعنی ما دارها هرروز بهتر و بهتر میرسانه 

رسانه  مثبت  عملکرد  خصوص  در  بگیريم.  عبرت  مصاحبهخود  غیررسمی  اي  شوندههاي 

ديده  "گويد:می نقش  مجازي  رسانه فضاي  عملکرد  خصوص  در  را  قدرتمند  هاي  بانی 

  از   "ماند.چیز از ديدش پنهان نمیکند که گويی هیچکند و طوري عمل میرسمی بازي می 

شاهد    "گويد:اي میشوندهسازي بود. مصاحبهديگر اقدامات مؤثر فضاي مجازي، فرهنگ

بوديد که فضاي مجازي چگونه عمل کرد تا مردم را به ماندن در خانه تشويق کند و ديديد 

ها را به رعايت اصول  بر احساسات مردم و اشاره به خستگی کادر درمان، آنچگونه با تکیه

 "کرد؟به مسافرت تشويق میبهداشتی و نرفتن 
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هاي اجتماعی در ايام کرونا چه  هاي رسمی و شبکه به نظر شما نقاط ضعف رسانه   -4سؤال  

 بود؟

های اجتماعی در مواجهه با اخبار  های رسمی و شبکهمقایسه نقاط ضعف رسانه .4جدول شماره 

 نظران جعلی از دیدگاه صاحب 

 های رسمی رسانه  های اجتماعی شبکه 

 بستر اصلی تولید، انتشار اخبار جعلی  •

 ايجاد و افزايش احساس وحشت در مردم  •

 تکراري بودن بسیاري از مطالب  •

 ناشناس بودن منابع تولید محتوا  •

 صالحیت وجود امکان تولید محتوا براي هر فرد بی •

دادن دستورهاي دارويی و غذايی متفاوت و گاه متضاد   •

 توسط افراد ناشناس 

 ايجاد حس وازدگی در مخاطب خسته کردن و  •

 بستر اصلی اينفودمیک  •

 بانی خبر نبود فرآيند دروازه  •

 

 انتشار چندين مورد اطالعات نادرست  •

شبکه  • ظرفیت  از  نکردن  استانی  استفاده  هاي 

 تلويزيون 

 استفاده کم از کارشناسان در تولید و انتشار اخبار  •

اخبار  • انتشار  به  مربوط  خطرات  ندادن  تشخیص 

 جعلی

 کاري در زمینه انتشار آمار و اطالعات واقعی محافظه •

 ضعف در شناسايی مسئله اخبار جعلی  •

 فاصله زمانی زياد انتشار اخبار جعلی تا تکذيب آن •

 انگارانه با بحران کرونا برخورد ساده  •

 رسانی قبل از بحران عدم آموزش و اطالع •

به   • نسبت  بزرگنمايی  از  جلوگیري  جهت  در  تالش 

 بحران کرونا 

نشان میمصاديق عملکرد ضعیف رسانه  4جدول شماره   را  غیررسمی  و  دهد. هاي رسمی 

گفت اين ويروس کودکان را مبتال  تلويزيون ابتدا می  "گويد:شوندگان میيکی از مصاحبه

مبتال و فوت شدند، مینمی بعدها مشخص شد که کودکانی هم  اين موضوع کند و  دانید 

وارد   والدين  به  را  استرسی  گفت:مصاحبه  "کرد؟چه  رابطه  اين  در  ديگري    "شونده 

هاي گرم استفاده کرد  گفت بايد فلفل سیاه و خوراکیکارشناسی را دعوت کردند که می

رسانه يعنی  اين  رد شد. خب  پزشکان  توسط  موضوعی  چنین  بعدها  با  و  نخواستند  ما  هاي 

پنداشتن  سطحی  و  ساده  خیلی  را  آن  يا  و  کنند  برخورد  تخصصی  مورد    "د.موضوع  در 

مصاحبهرسانه از  يکی  غیررسمی  میهاي  رسانه  "گويد:شوندگان  غیررسمی،  هرچند  هاي 

رسد کنشگران اين عرصه تالش الزم را نداشتند اقدامات مؤثري هم داشتند، ولی به نظر می 
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اي به تولید محتوا پرداختند؛ محتواهايی که در بسیاري از  و به همین دلیل کاربران غیرحرفه

 "کردند.زايی میزدايی، بحرانجاي بحرانرد بهموا

مصاحبه از  ريزيکی  و  شومیکر  ديدگاه  به  اشاره  با  که:   1شوندگان  است    "معتقد 

رسانهمحدوديت بر  ناظر  بههاي  گرفت؛  نظر  در  بايد  را  رسمی  ايدئولوژي  عنوانهاي  مثال 

رويه بر رسانه،  و سازمانهاي سازمان رسانهحاکم  افراد  اثرات  و  از سازمان  اي  هاي خارج 

انه  توانند از عواملی محسوب گردند که نتوان اخبار و اطالعات را آزاداي همگی میرسانه

منتشر ساخت. نظارت  بدون  دروازه  "و  نقش  طرفی  هم  از  قوانین  و  سردبیر  خبرنگار،  بانی 

رسانهمی که  باشد  علتی  بر  مزيد  شبکهتوان  به  نسبت  رسمی  غیررسمی  هاي  اجتماعی  هاي 

 عمل کنند. "کژدار و مريز"

 

هاي  رسانه راهکارهاي شما در جايگاه يک متخصص رسانه و بحران به تفکیک    -5سؤال  

 وپرورش چیست؟ها و آموزشهاي اجتماعی دانشگاهرسمی، شبکه 

 هاها در حوزه رسانه پیشنهاد  .5جدول شماره 

 ها راهکارها در حوزه رسانه  

 هاي رسمی رسانه

 اندازي اتاق فکر و میز بحران و داشتن رويکرد تخصصی به مسئله راه  •

 اي و تخصصی تولید محتواي حرفه •

 العمل به شايعات و اخبار جعلیعکسنشان دادن  •

 کاري رويدادها عدم بزرگنمايی، کوچک نمايی يا پنهان •

 کاري در انتشار اخبار و گفتن حقايقعدم محافظه •

 ها عدم سانسور اخبار، اطالعات و گزارش •

 مراجعه به مراجع و منابع علمی و تخصصی  •

به • مخاطبان  خبري  نیاز  ناي  گونهتأمین  اين  تأمین  براي  متوسل  که  مجازي  فضاي  به  یاز 

 نشود.

 ساعته از بحران در تلويزيون و راديو  24گزارش  •

 بینی شايعاتپیش •

 اي آموزش تفکر انتقادي و سواد رسانه •

 ها و نهادهاي مربوطه هماهنگی با سازمان •

 

1. Shoemaker & Reese 
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 ها راهکارها در حوزه رسانه  

 رصد و شناسايی اخبار جعلی در فضاي مجازي و اقدام فوري و پرداختن به آن  •

 بیران و استادان دانشگاه و پژوهشگران فعال در اين حوزهگیري از متخصصان، سردبهره  •

 هاي اجتماعی شبکه

 انگیزگیري از فضاي مجازي در تولید محتواي جذاب و هیجانبهره  •

 فعال شدن کنشگران مدنی در زمینه حضور تولید محتوا  •

 هاي اجتماعی ها و نهادهاي دولتی از شبکهگیري سازمانبهره  •

 پیشنهادات کلی 

 مستندسازي تجربیات و تحلیل اخبار جعلی  •

 اي کشورهاي موفق استفاده از تجربیات رسانه •

 راهکارها در حوزه دولت. 6جدول شماره 

های رسانه 

 رسمی 

روزنامه • خبرگزاريتقويت  در  شاغل  روزنامهنگاران  احیاي  و  بر  ها  مبتنی  و  تحقیقی  نگاري 

 نگاري اي روزنامهاصول اخالق حرفه

های  شبکه 

 اجتماعی

 ها براي مقابله با اخبار جعلی رفع فیلترينگ تويیتر و تلگرام و استفاده از همین شبکه •

ی
کل

ت 
دا

ها
شن

پی
 

ها و صفحات با مخاطبان و دنبال کندگان  ها، کانال اي صاحبان سايتدعوت و آموزش رسانه •

 باال

عمومی • روابط  فرآيند  تقويت  به  کمک  براي  مديريت اطالعها  و  بحران  ارتباطات  رسانی، 

 اخبار جعلی و شايعات 

 گذاري در زمینه مجازات و تنبیه منابع پخش خبر جعلی قانون •

 منظور جلب حمايت شهروندان ايجاد فضايی امن و آزاد در جامعه به •

 تأمین آزادي شهروندان در صورت افشاگري از اقدامات اشتباه دولتی  •

 پژوهشگران در عرصه اخبار جعلی حمايت مادي و مالی از  •

 رهگیري و شناسايی هوشمند منابع انتشار اخبار جعلی  •

 ها و صفحات تولیدکننده اخبار جعلی ها و کانال شناسايی و معرفی دامنه •

 گذاري در زمینه جلوگیري از ساخت و انتشار اخبار جعلی قانون •

 ها ها و رسانههماهنگی میان روابط عمومی سازمان •
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 ها پیشهادات در حوزه دانشگاه . 7جدول شماره 

 های رسمی رسانه 
 نگاري بحران براي خبرنگاران مدت آموزش روزنامههاي کوتاه برگزاري دوره  •

 اي استادان هاي تخصصی و حرفهگیري از نظرات و ديدگاه بهره  •

 های اجتماعی شبکه 

 

 بخش هاي آرامشکلیپشناسی و تولید تولید محتواي علمی توسط استادان روان •

 هاي نیکوکارانه با توجه به داشتن اعتبار منبع استادان ترويج رويه •

 پیشنهادات کلی

 پژوهش و مطالعه در زمینه مقابله با اخبار جعلی •

 حمايت مادي و معنوي از پژوهشگران اين عرصه •

 چاپ و انتشار فصلنامه تخصصی اخبار جعلی •

 ها دانشگاه اندازي رشته ارتباطات بحران در راه  •

 وپرورشپیشنهادات در حوزه آموزش  .8جدول شماره 

 های رسمی رسانه 
 هاي رسمی آموزش موازي و مستمر و جايگزين آموزش •

 آموزان اندرکاران و دانشارتقاي سطح هوشیاري مسئوالن و دست •

 های اجتماعی شبکه 

دانش • سنی  اقتضائات  با  متناسب  آموزشی  محتواهاي  صورت  بهآموزان  تولید 

 انیمیشن 

 صورت داستان، کلیپ، طنزتولید محتواي آموزشی به •

 پیشنهادات کلی

 اي، خبري، اطالعاتی به دانش آموزان اي سواد رسانهآموزش حرفه •

 اي عنوان مدرس کتاب سواد رسانهالتحصیالن علوم ارتباطات بهاستخدام فارغ •

 معلمان هاي آموزشی براي دانش آموزان و برگزاري دوره  •

 

 گیرینتیجه
می نظر  بحران  به  ارتباطات  و  ارتباطات  علوم  حوزه  متخصصان  اظهارنظر  به  توجه  با  رسد 

توانند نقش مهمی در  ها و ... میها، خبرگزاريهاي رسمی ازجمله تلويزيون، روزنامهرسانه

رسد فقط  میکاهش خسارات مربوط به بحران داشته باشند؛ اين در حالی است که به نظر  

هاي رسمی، دسترسی به  اي خاص به فضاي مجازي دسترسی دارند. ديگر برتري رسانهعده

از   و هم  واقف هستند  ملی  به مصالح  است که هم  اول کشور  تراز  مسئوالن  و  متخصصان 

هاي  هاي رسانه تواند اعتباري براي اخبار و گزارشآخرين تحوالت خبردارند و اين امر می

بهره است. موضوع مهم  طورقطع، فضاي مجازي از آن بی. امتیازي که بهرسمی تلقی شود
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بال روکیچ  هاي رسمی در مواقع بحران است. اين يافته با نظريه وابستگی  ديگر اعتبار رسانه

( فلور  دي  ملوين  که  1۹7۶و  دارد  همخوانی  و    "(  تضاد  تغییر،  میزان  جامعه  در  هرگاه 

ها وابستگی  فع ابهام و کسب اطمینان، به اطالعات رسانهنظمی افزايش يابد، مردم براي ربی

هاي اجتماعی،  که به هنگام وقوع جنگ، انقالب و ديگر بحرانکنند. چنانبیشتري پیدا می

وابستگی لذا  و  بیشتر  مردم  خبري  رسانهنیازهاي  به  میشان  بیشتر  و    "شود.ها  )سورين 

می1۳۸1:414تانکارد،   بنابراين  کرد(.  ادعا  رسانه  توان  مقدم که  خط  بحران  حین  در  ها 

می محسوب  جعلی  اخبار  با  در  مبارزه  وابستگی  اين  در  را  رسانه  مزيت  آنچه  اما  شوند؛ 

دهد عدم اعتبار و اعتماد مخاطب نسبت به رسانه است. اين تهديد از  معرض تهديد قرار می

رسمی و دوم به  هاي  شود يکی به دلیل ضعف ساختاري حاکم بر رسانهدو جنبه شديدتر می

هاي  دلیل فضاي قدرتمند و آزادمحور فضاي مجازي. در حالت اول به دلیل وابستگی رسانه

رسانه استقالل  عدم  و  حاکمیت  به  تکرسمی  سانسور،  يکها،  جريان  سويه  صدايی، 

بحران در  اعتبار  نداشتن  عدم  اطالعات،  و  امنیتی  و  رسمی  و  خشک  فضاي  سیاسی،  هاي 

هاي رسمی دلسرد و  ها را از رسانهدر ساختار و محتواي رسانه، آن  توجه به خواست مردم

سهولت   ارتباطات،  بودن  دوسويه  و  تعاملی  دلیل  به  مجازي  فضاي  در  دوم  حالت  در 

انتشار آزاد اطالعات، عدم   و  بسیج عمومی، دسترسی  باال در  استمرار، ظرفیت  دسترسی و 

ها و ابزارهاي  تنوع و استقالل در انتخاب دادهها،  شناسايی کاربر، بازار آزاد عقايد و ديدگاه

هاي غیررسمی  جذاب گرافیکی و ديگر امکانات اين جدايی را تشديد و افراد را به رسانه

دهد. اين  کند. همین موضوع، ظرفیت انتشار اخبار جعلی را افزايش میوابسته و هدايت می

ند و اين سؤال را ايجاد کند تواند ضمن تهديد بودن يک فرصت را رقم بزگیري مینتیجه

حال  کنند و درعین حاال که افراد بیشتر اطالعات خود را از فضاي مجازي دريافت می  "که  

توان از طريق همین فضا با اخبار جعلی  اين فضا بستر اصلی انتشار اخبار جعلی است، آيا می

ازوکار خاصی دارد و بايد از  يا اينکه آيا مقابله با اخبار جعلی نیاز به س  "مقابله کرد يا خیر؟  

و ظرفیت ابزارها  يافتههمه  بهره گرفت؟  آن  با  مقابله  براي  نشان میها  رغم  دهد که علیها 

موارد ذکرشده   دلیل  به  میزان  به همان  اخبار جعلی  انتشار  باالي فضاي مجازي در  ظرفیت 
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مصاحبه تأکید  اما  دارد  را  جعلی  اخبار  با  مقابله  مد قابلیت  بر  بحران شوندگان  اين  يريت 

رسانه سطوح  در  جعلی(  اخبار  با  سیاست)مقابله  غیررسمی،  و  رسمی  و  هاي  دولت  هاي 

العمل به  نشان دادن عکس وپرورش است به اين صورت که  ها و آموزشحکومتی، دانشگاه

محافظه عدم  جعلی،  اخبار  و  به  شايعات  مراجعه  حقايق،  گفتن  و  اخبار  انتشار  در  کاري 

که براي تأمین اين  اي علمی و تخصصی، تأمین نیاز خبري مخاطبان به گونهمراجع و منابع  

گزارش   نشود،  متوسل  مجازي  فضاي  به  راديو،    24نیاز  و  تلويزيون  در  بحران  از  ساعته 

اي، رصد و شناسايی اخبار جعلی در فضاي مجازي و  آموزش تفکر انتقادي و سواد رسانه

بهره آن،  به  پرداختن  و  فوري  و گیراقدام  دانشگاه  استادان  و  سردبیران  متخصصان،  از  ي 

بهره حوزه،  اين  در  فعال  سازمانپژوهشگران  شبکهگیري  از  دولتی  نهادهاي  و  هاي  ها 

نگاري تحقیقی و  ها و احیاي روزنامهنگاران شاغل در خبرگزارياجتماعی، تقويت روزنامه

حرفه اخالق  اصول  بر  روزنامهمبتنی  عاي  روابط  تقويت  به  مومینگاري،  کمک  براي  ها 

رسانی، ارتباطات بحران و مديريت اخبار جعلی و شايعات، پژوهش و مطالعه  فرآيند اطالع

در زمینه مقابله با اخبار جعلی، حمايت مادي و معنوي از پژوهشگران اين عرصه، چاپ و  

راه جعلی،  اخبار  تخصصی  فصلنامه  دانشگاهانتشار  در  بحران  ارتباطات  رشته  و    هااندازي 

اي، از مهمترين  عنوان مدرس کتاب سواد رسانهالتحصیالن علوم ارتباطات بهاستخدام فارغ

 راهکارها با توجه به سؤال پژوهش است.
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