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Abstract
The present study aimed to discover the factors that detect fake news in the
media, especially social networks because the speed of spreading fake news
in new media and its negative impact on public opinion is irreparable in
some cases. The method of this qualitative study and its statistical population
included experts in the field of communication sciences, media, and news,
which were selected from the method of targeted sampling and snowball
(chain reference) based on the inclusion criteria. The required information
was obtained by using documentary studies and semi-structured interviews
for 1720 minutes and 15 interviews with publication saturation conditions
and the method of receiving participants' feedback was used to validate the
thematic analysis. The results were analyzed using MAXQDA 2020
software and the thematic analysis method. The results of the analysis were
formed in the form of 439 key concepts and 57 codes, 12 sub-themes, and 5
main themes of "content structure", "publishing agent", "news source",
"rules", and "machine algorithms". Interpretation and analysis of data
showed that the detection of fake news in the media and social networks in
Iran, above all, needed to create a database to compare and model the
methods of writing fake news and detect it, and more research is needed in
the field. Content analysis is done in Persian to get a better understanding of
fake news writing patterns in Persian.
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مقاله پژوهشی

فصلنامهمطالعاترسانههاينوين


عوامل تشخیص اخبار جعلی در رسانههای نوین به خصوص
شبکههای اجتماعی

علی گرانمایهپور
شهناز هاشمی

بين الملل قشم ،ایران
استادیار علوم ارتباطات ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مركزي ،تهران ،ایران

تاریخ ارسال1000/02/19 :

کریم شعبانی



دانشجوي دكتري علوم ارتباطات اجتماعی ،واحد قشم ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد

عضو هيئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ،سازمان پژوهش و
برنامه ریزي آموزشی ،تهران ،ایران

شبکههاياجتماعیبوده،
بهويژه  
رسانهها  
هدفازمطالعهحاضر،کشفعواملتشخیصاخبارجعلیدر 
رسانههاي نوين و تأثیر سوء آن بر افکار عمومی ،در مواردي
زيرا سرعت انتشار خبر جعلی در  
رقابلجبران است.روشمطالعهحاضرکیفیوجامعهآماريآنشاملخبرگانحوزهعلومارتباطات،
غی 
رهاي)براساسمعیارهاي
نمونهگیريهدفمندوگلولهبرفی(ارجاعزنجی 
رسانهوخبررسانی کهازروش 

تاریخ پذیرش1000/12/22 :

چکیده

شدهاند ،بود .اطالعات موردنیاز با استفاده از مطالعات اسنادي و مصاحبه نیمه
انتخاب 

ورود به مطالعه 
مشارکتکنندگان استفادهشد.تحلیلنتايجبااستفادهاز

سنجیتحلیلتماتیکازروشدريافتبازخورد
نرمافزار  MAXQDA 2020و روش تحلیل تماتیک انجام گرفت .نتايج تحلیل ،در غالب  934مفهوم

کلیدي و  10کد 03 ،تم فرعی و  1تم اصلی «شاکله محتوايی»« ،عامل نشر»« ،منبع خبر»« ،قوانین» و

ISSN: 2538-2209

ساختاريافته بهمدت 0271دقیقهوبهتعداد 01مصاحبهباشرطاشباعنشريبهدستآمدوجهتاعتبار

دادههانشاندادکهتشخیصاخبارجعلیدررسانه
شکلدهیشدند.تفسیروتحلیل 
تمهايماشینی» 
«الگوري 
دادهايجهتمقايسهوالگوبرداري
شبکههاياجتماعیدرايرانبیشازهرچیز نیازبهتشکیلپايگاه 
و 
زبانفارسیصورتگرفتهتادرکبهتريازالگوهاينوشتاريخبرجعلیبهزبانفارسیبهدستآيد .

کلیدواژهها :اخبار جعلی ،رسانه ،شبکههای اجتماعی .
نويسندهمسئول karimshabani48@gmail.com:

eISSN: 2476-6550

پژوهشهايبیشتريدرزمینهتحلیلمحتوابه

وههاينگارشخبرجعلیوتشخیصآنداشتهاستوبايد
شی 
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مقدمه و بیان مسئله
رسانههايی که
اصطالح اخبار جعلی موضوع جديدي نیست ولی گفتمان معاصر بهويژه  
پوشش جهانی دارند ،اخبار جعلی را بهعنوان پستهايی ويروسی مبتنی بر گزارشهاي
یداند که عمده خبر
ساختگی تعريف میکنند و مطالعات اخیر خبر جعلی را خبري م 
نهسازيدرتولید
یسازد.دوانگیزهاصلیباعثزمی 
قابلتأيیدنبودهوخوانندگانراگمراهم 

اخبارجعلیاست.0:انگیزه مالیوايدئولوژيک.7،تولید اخبارزردياويروسیکهباعث
یکند ( Allcott & Gentzkow,
افزايشبازديد يکمحتواشدهودرآمدتبلیغاتیايجادم 

.)2017: 217
درتعريفخبرجعلی،خبرياستکهظاهراًوازنظر هنجاريمبتنیبرحقیقتاست
یکند ،موضوع اصلی اين است که
بهاصطالح خبر را به يک اکسیمورون 0تبديل م 
و 
یبینند کهاطالعاتی
نگارحرفهاي م 


عنوانخروجیکاريکروزنامه
معموالًافرادخبررابه
مستقل ،قابلاعتماد ،دقیق و جامع ارائه داده است .درنتیجه عنصر اصلی در تعريف
روزنامهنگاري رعايت استاندارد و مسئولیت حرفهاي او است که داراي يک موقعیت

درجامعهاست.پساينروزنامه نگاراستکهباقضاوتذهنیخوداخباررااز

تأثیرگذار
یکند،البته
منظراجتماعیساختهوتصمیمبهويرايشوياحذفاطالعاتازآنخبرم 
یتواند بر
یدهندگان نیزم 
ناگفتهنماندکهفشارهاي بیرونیازجمله،دولت،ناظرينوآگه 
حالآنکه اخبار جعلی به دلیل
اين پروسه تأثیر بگذارد (  .)Tandoc et al., 2018: 140
گستردگی زيادي که در حیطههاي مختلف دارد ،در هر موضوع بهصورت خاص خود
عنوانمثال در حوضه فروش ،افرادي براي يک محصول مواردي را
یشود و به 
تعريف م 
به غلط نوشته تا بهتر خريداري شود و يا در حوزه سیاست براي همراهی افکار جمعی،

اخباريرا بهغلطمنتشر کردهتا بهمقاصدسیاسیخود برسند؛ و تمامیايناخبارشايد
داراينويسندهومنبعمشخصینباشد( .)D. Zhang et al., 2016: 457
اخبار جعلی اکنون يکی از بزرگترين تهديدهاي دموکراسی ،روزنامهنگاري و
 :Oxymoron.0بیاننقیضیيانوعی طرزبیان نقیضی استکهگوينده درآن،عناصرِظاهراًمتناقضراکنارهم
یگذارد.
م 
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واينموضوعبرروياعتمادعمومیبهدولتهاراهدفقرار

یشود 
آزاديبیانتلقیم 
بهقدريزياداستکهدرانتخاباتسال7102
داده(.)Zhou et al., 2019: 836میزانتأثیر 
میلیوناشتراکگذاري

آمريکابرايتنها 71خبرجعلیبرتريکهمنتشرشدهنزديکبه  4
ثبتشده و بیش از  2میلیون نظر و کامنت نیز گذاشتهشده
سبوک  
فقط در فی 
است( .)Silverman, 2016شو 0و همکاران ( )7104معتقدند که کیفیت اخبار در
رسانههاي اجتماعی بوده و رسانه اجتماعی همانند يک
رسانههاي سنتی بسیار کمتر از  
شمشیردولبهدرموضوعمطالعهخبراست،درواقع خبرجعلی،واکنشفردبهخبرواقعی
رانیزتحتشعاعقراردادهواعتباراکوسیستمخبرراازبینمیبرد ( Shu et al., 2019:

عنوانمثال:اخبارجعلیبا
به 
.)312نکتهجالبديگريکهمطالعاتنشاندادهايناستکه 
سرعت بسیار باالتري نسبت به ديگر اخبار در شبکه تويیتر باز تويیت شده و بهويژه در
اخبار سیاسی ،سرعت گسترش خبر جعلی بسیار زياد است( Vosoughi et al., 2018:

 .)1046-1047
مطالعات نشان داده که عوامل اجتماعی و روانشناختی نقش مهمی را در جلب
ینمايد .درواقع
اعتماد عمومی توسط يک خبر جعلی داشته و انتشار آن را تسهیل م 
ثابتشده که انسان هنگام تمايز بین حقیقت و دروغ ،بسیار غیرمنطقی عمل کرده و

یتواند در توانايی تشخیص جعلی بودن يک خبر
بپذير بوده و اطالعات فريبنده م 
آسی 
بپذيري يک انساندرمقابل با
نشاندهندهمیزان باالي آسی 
تأثیر بگذارد و اين موضوع 
نکه تکرارمواجه فردباهمانخبرجعلی
.مهمتراي 
اخبارجعلیاست( )Rubin, 2010: 2
یتواند توانايیتشخیصراپايینآوردهوباعثاعتمادبهخبرشود،بدترآنکهاصالح
م 
دادهشده  درخبرجعلینیزفقطدربرخیافرادکهدارايسطحباالتري
اطالعاتنادرست 
از توانايی شناختی برخوردارند مؤثر بوده و همچنین فقط تعداد کمی از افراد مايل به
یکنند( Tandoc Jr,
شبکههاياجتماعیمشاهدهم 
اصالحاطالعاتنادرستیهستندکهدر 

 .)2019: 6
رشد فزاينده اخبار جعلی همزمان با رشد انفجاري گردش اطالعات در رسانههاي
1. Shu
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نوينبابسترهايآنالينوشبکهها مجازي،نشانازآنداردکههنوزپژوهشها درحوزه
عدمکفايت پژوهشها و
تشخیصاخبارجعلیدراولراهبودهوهمینموضوعنشاناز 
پژوهشها تأکیدداشتهکهحوزه

آنهااست.ضمنآنکهبیشتر
عدمقابلیتاتکاينظريبه 
تشخیصاخبارجعلیوشرايطتشخیصآنوابستهبهزبانوشیوهنگارشخبردرآنزبان
خاصاست .همچنینهدفخبرجعلیبیشترمعطوفبهمخاطبعاديجامعهبودهوهمین
راههايشناخت
نگونه مخاطبانازخبرجعلی،اهمیت 
موضوع بهعلتتأثیرپذيريزياداي 
ینمايد.چنانچهفقرمطالعاتیموجوددراينخصوصدرايران،شواهد
آنرادوچندان م 
متقنیبرضرورتنگاهیعلمیبهمؤلفههايتأثیرگذار درتشخیصاخبارجعلی،راههاي
یباشد .بر اين اساس پژوهش حاضر بر
احتمالی موجود و مطالعه علمی مؤلفههاي آن م 
يهاي ارتباطات
راههاي تشخیص اخبار جعلی در رسانهها ازنظر متخصصان و حرفها 

متمرکزشدهبهسؤاالتزيرپاسخدهد :
کدماند؟
راههايتشخیصاخبارجعلیدررسانههايايران 
 

مهمترينعاملواولويتفعلیدرايرانبرايتشخیصاخبارجعلیچیست؟ 



ادبیات نظری
باکنکاشدرمباحثخبرجعلیومرورمطالعاتپیشین،بايدبیانداشتدرداخلکشور
بهصورت علمی و گسترده در اين حوضه تقريباً فعالیت چندانی نشده و موضوعی بسیار

بديعاست،درکلتشخیصخبرجعلیراباتوجهبهاينمطالعاتمیتوانبهدوروشزير
مبنديکرد:
تقسی 

الف) روشهای شناسایی اخبار جعلی بهواسطه انسان
یتواند
گستردگیمطالبدرحوزهخبروموضوعانفجاراطالعاتیوسرعتپخشاخبارم 
دودلیلعمدهضعفروشها يانسانیدرتشخیصاخبارجعلیبهشمارآيد.درنتیجهاين
قتياب0مشهوربوده،
روشهاتنهابهخصوصیاتيکخبرواستفادهازامکاناتیکهبهحقی 

1. Fact-Checking
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محدودشدهوعواملشناسايیبهشرحزيراست :
 .1استفاده از سوادرسانه ،اطالعات و خصوصیات خبر:
الف)توجهبهمنبع وپشتیبان:ازمهمترين نکاتموردتوجه دراينشاخصه،درصورت
حرفاضافه( Bozarth & Budak,

وجود لینک ،دامنه يا کپی منبع خبري مهم با يک 

گمراهکننده ( )Chen & Freire, 2020: 589و

 )2020: 62-63رفرنسدهینادرستو
وجود قوانین سلب مسئولیت از متن  ،بايد اعتبار آن را زير سؤال برد( Karimi et al.,

  .)2018: 1-2همچنینعدموجودمنابعپشتیبانجهتارجاعبهدانشديگرمتخصصانو
اسنادپشتیباندرمحتوامیتواند ازاعتبارخبربکاهد(،)ifla.org, 2020البتهکهاينشیوه
ینمايند
مرسومنبودهوبیشترمنابعیراکهکُنهِخبرازآناقتباسشدهمعرفینم 
ب)توجهبهمحتوايخبر:مطالعاتنشانازضعفمخاطبدرتشخیصاطالعات
درست از غلط داشته و روش خاصی نیز براي تشخیص عامل انسانی طراحی نشده
است( )Ahmed et al., 2018: 3همچنینعاملتعصباتايدئولوژيکینیزباعثتأخیر در
نههايسوءخبرجعلیمیشود(.)Sharma et al., 2019: 11
کشفوافزايشهزي 
ج)تیتر خوانی :يکیازمعضالتاصلیرفتارکاربردرشبکههاياجتماعی ،توجه
صرفبهتیتربهعلل:تیترهاي جنجالی وجذاب (Meel & Vishwakarma, 2020: 1-

)2طراحی دريافت کلیک بیشتر ،تعارض با واقعیت( ،)Narwal, 2018: 980استفاده از
افعالفاعلیوگزارشیجهتعدمرجوعودرکمحتوا()Zhou, Jain, et al., 2020: 8و
البتهدرمواردينیزبدبینیوباورهايغلطمردمنسبتبهاخبار(نظريهتوطئه)عدماعتماد
یبرد ،همچون سوگیري همراه با
گمراهکنندگی تیتر را باال م 

جمعی را ايجاد و قدرت 
بدبینی مردم يمن در مواجه با بیماري کوويد .)Hammad et al., 2021: 3-5(04البته
بدبینیشايددرتشخیصاخبارجعلینیزمفیدباشدولیمیزانموردنیاز آندرمورديک
هالهايازابهاماست .
خبر،در 
ه) حس نهفته در موضوع خبر :بیشتر اخبار جعلی با تمرکز بر احساسات خواننده
(طنز،ترس،اضطراب،دلسوزي،کنجکاويوآشفتگیخوانندگان)،توانايیفريبرابه
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ینمايند (اسمعیلیوهمکاران.)07:0341،پس
دستآوردهوهدفخودرابهاوالقام 
وخوشبینی

مطالعهيکخبربايدبهدورازتعصباتشخصی،قضاوتزودهنگامواحساسی

زياد بوده و  حس کنجکاوي فرد بايد او را به مطالعه بیشتر خصوصاً؛ موضوعات
یطرفینگارشرانیزدراينموضوعبررسی
تبرانگیز،وادارنمايد .البتهکهبايدب 
حساسی 
کرد( .)Pepp et al., 2019: 76-77
ت)بررسیزمینهاجتماعی:اکوسیستمخبردارايسهرکناساسی،ناشر،خبروکاربر
یتواند توأمان درهررکنوياهمهارکاناشکال
يامخاطباست،درواقع خبرجعلیم 
داشتهباشد( .)Shu et al., 2019: 1پسباشکوگماناجتماعیونگاهیکنجکاوانهدر
برخورد باخبر  نسب به اين اکوسیستم و چک کردن میزان باورپذيري خبر نسب به
یتوانتاحدوديموفقبهتمايزواقعیتمضمونخبرشد( Shu et al.,
موقعیتهايزمانیم 

 .)2020: 171-173
 .7سایتهای حقیقتیاب:
سازمانهايمتولیرسانه

باتوجهبهتأثیراخبارجعلیبرعموممردمواهمیتعدمانتشارآن
سبوک ( )FackCheck.orgو گوگل ()Google Fact Check Tools
همچون فی 
تهايیراپديدآوردهکهوابستهبهوسعتعملیاتی،اخباررابااستفادهازالگوريتمهاي
ساي 
روزنامهنگاران تحقیقی

گزارشهاي مردمی شناسايی و در اختیار 

درک زبان طبیعی 0يا 
پسازآننیزباالگويايجادشدهاز
یدهند .
برايتعییندقیقجعلیبودنيانبودنخبرقرارم 
یشود .
روزنامهنگارانتحقیقی،بهشناسايیديگرخبرهايجعلیمشابهاقدامم 

تحلیل
 .0اثر سوم شخص:
اينمسئلهمعطوفبهمشاورهخبريتوسطفرديديگربهيکمخاطببودهواثرسوم
سوادرسانهاي

بهواسطه (
مگیري بین درست و غلط بودن خبر  
یتواند در تصمی 
شخص م 
جهتگیريسیاسیهمسوو)...مؤثرباشد.ازطرفیمطالعاتنشان
بیشتر،تحصیالتبیشتر ،
1. Natural Language Processing
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بهواسطه مخاطبندارد( Corbu et al.,
دادهعاملسننقشیدر پذيرشياردخبرجعلی 

 .)2020: 165

ب) روشهای شناسایی ماشینی در شناسایی اخبار جعلی:
 .1حساب کاربری افراد:
آنها
بهواسطه 
برايطبقهبنديحسابکاربريافرادوتشخصیجعلیبودنخبرپخششده 

یتوانبه(مکانکاربروزمانايجادحسابکاربري(،)Antoun et al., 2020: 522میزان
م 
رسالپستهاي

فعالیتکاربر،بررسیالگوهاي زمانیدرحسابکاربري،میانگینزمانیا
فرکانسپاسخدهی بهکامنتها( Yanagi et

متوالی( ،)Yuhang Wang et al., 2021: 2
،)al., 2020: 87تعداداشتراکپستدريکبازهزمانی( Scheufele & Krause, 2019:

 ،)7666بررسی اطالعاتی در مورد تعداد فالوور و روابط بین دوستان يک حساب و
ارتباطات جغرافیايی آن حساب کاربري(( )Hamdi et al., 2020: 269-272مثالً بیشتر
یکند،احتماالًبیشترايرانیخواهدبود)،
فالوورهاييکايرانیزبانکهدرايرانزندگیم 
نمرههاي بررسیاحساساتيکحساب،میزانپاسخبهاحساسات،میزانشاديبیانشده،

انشدهاست( .)Guo et al., 2021: 4
نمراتتحريک،قدرتوغلبه)بی 
 .7تحلیل محتوا:
يهاي سیاسی،مالی
الف)الگوريتمهاي تحلیلمعناوزبان:اخبارجعلیمعموالًجهتگیر 
لها مشاهدهو
نگونه تحلی 
یکند .هدفازاي 
داشتهوازسبکهاي خاصیدرمتنپیرويم 
دريافت قالبهاي مشابه خبري و کشف الگوهاي نوشتاري خاص است .پارهاي از
الگوريتمها دراينزمینهعبارتاستاز،BiGRNN-CNN ، LIWC، RST،N-grams:
تمهابراساستعدادشمارش
Bag of Words،LSTM[s]،LSTMاست.بیشتراينالگوري 
کلماتتکرارشده،کارکردهوفارغازدستورزبانبودهويابراساستوالیاستفادهاز
یکنند ( ;Balwant, 2019: 2-3
هجا ،حروف و کلمات بوده و به دستور زبان توجه م 

 .)Khattar et al., 2019: 2920; Vogel & Meghana, 2020: 6-7

عوامل تشخیص اخبار جعلی در رسانههای نوین  ...؛ شعبانی و همکاران | 912

کلماتاغراقآمیز درعنوان

ب)تحلیلهاي مبتنیبرمفهومومعنا:خبرجعلیبااستفادهاز 
یگذارند( Roy et al.,
وعنوانهايغیرمرتبطبامفهوممتنخبرتأثیرخودرابرمخاطبم 


.)2018: 1-2البتهبعضیازالگوريتمها نیزازبررسینظراتزيريکخبروتحلیلسابقه
ینمايند( .)Choraś et al., 2019: 6-7
فردتولیدکنندهخبردرجهتتشخیصاستفادهم 
استفادهازصحترشتهاي اخبار است ،زيرا

پ)تجزيهاخبار :يکیازروشهاي مرسوم 
یتوان درجهتتشخیصازآناستفادهکرد
رشتههايخبردارايالگويیخاصبودهوم 

( .)C. Zhang et al., 2019: 1036-1039
ت)تقلیدازسبکمخاطب:معموالً کاربرانآنالين،نظرواحساسخودرا دربهسبکی
قابلتحلیلاستGhanem et al., 2020: 35-(.
خاصبیانکردهوازطريقالگنوشتاري 

 .)38
ث) زمینه اجتماعی :اين مسئله معموالً بر دو اصل مفهوم توزيع و ديگري تجزيهوتحلیل
کاربرمعطوفبودهواخبارمنتشرشده،توسطحسابهايکاربريمشکوکراهدفقرار
یدهد( .)Shu et al., 2019
م 
 .0روشهای دادهکاوی
یهايی استکهاز تمامیارکان خبر
منظوراز دادهکاوي دراصل،تجزيهوتحلیل ،ويژگ 
عنوانمثال،شبکهتويیتربا
لشده است .به 
شدهوبهدادههاي آماري،ياعدديتبدي 


استخراج
ینمايند.
خزندهها ،دادههاي بسیاري را از مشارکت افراد از اخبار ذخیره م 

استفاده از 
نظارتشده معموالً بهواسطه درخت تصمیم ،جنگل تصادفی ،ماشین بردار

يهاي 
يادگیر 
کترين همسايه  Kاستفادهشده وبسیارياز
پشتیبانی( ،)SVMرگرسیون لجستیک ،نزدي 
یءهاي بصري وساختار
معیارها راارزيابیمیکنند.حتیدر زمینههايتشخیصگفتار ،ش 
تهاي زيادي را کسب کرده استKaur et al., 2020; ( .
دادهها نیز موفقی 
توالی  

.)Steinebach et al., 2019; Vogel & Meghana, 2020: 5-6
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مروری بر مطالعات پیشین
طبقهبنديوتشخیص
سهبعديبراي 
متقیوهمکاران()0911بررويارائهرويکردتانسور 
اخبارجعلی کارکرده وبااستفادهازتجزيهوتحلیل متندرسطحجملهوبهبودعملکرد
شبکههاي عصبی حدود  97111خبر فارسی تويیتر را راستی آزمايی کرده است .مدل
پیشنهادي آنها توانسته تا  49درصد اخبار جعلی را شناسايی نمايد (متقی و همکاران،
 .)0911
سیفوهمکاران()0344پژوهشیراباعنوان«اخبارجعلی وبحرانکروناتأکید بر
صاحبنظرانحوزهارتباطاتبحران»انجامو 01مصاحبهرابامتخصصینحوزه

ديدگاه 
ازنظرآنهابراي مقابلهبااينفودمیک،

رسانهباهدف راهکارهايمواجه انجامدادهاست .
تقويت رسانههاي رسمی در برابر رسانههاي اجتماعی و جلب مشارکت و همکاري
رسانهاي ضروري است (سیف و همکاران،
متخصصان حوزه سالمت در تولید محتواي  
 .)0344
ساعیوهمکاران()0341مطالعهخودرابراهدافوپیامدهايخبرجعلیدرعصر
پساحقیقتمتمرکزکردهو با بررسی جامع منابع علمی موجود وانجام مصاحبه عمیق،
چهارمضمونسازمانيافته«تفاوتخبرجعلیباخبر»«،تشابهخبرجعلیباخبر»«،اهداف»و

«پیامدها» احصاءکردهواهدافخبريجعلیراتشکیل جنگروانی وتأمین منافعمالی،
سیاسی وايدئولوژيک تولیدکنندگان دانستهکهپیامدهايینظیرخاطرهانداختنامنیت ملی
مگیري مبتنی براطالعاتغلطرادرپی
وروانعمومی جامعهوباالبردناحتمالتصمی 
دارد(ساعیوهمکاران .)0341،
در پژوهشی ديگر نیز ساعی و همکاران ( )0341با عنوان مبانی طراحی نظام
مضمونسازمانيافته

سوادرسانهايبرايمقابلهباخبرجعلیانجاموباانجاممصاحبهعمیقو

«داليل مربوط به کاربران»« ،داليل مربوط به خبر جعلی» و «داليل مربوط به جامعه» را
چونواقعنمايی خبرجعلی وتطابقآنبامنطقوباور

کردهاند،همچنینعواملی 
شناسايی 
افراد ،تصديق انبوه ،فرکانس اکتشافی و شکلگیري حباب فیلتر اطراف کاربران ،خأل
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رسانهاي ،اجرايی ورسمی ازجملهداليل
اطالعاتی ،افزايش تعصبوتنزلاعتبارنهادهاي  
درجامعهعنوانشدهاست(ساعیوهمکاران.)0341،

مصرفوباورپذيريخبرجعلی
کائو و همکاران ( )7171به بررسی نقش محتواي بصري در تشخیص اخبار جعلی
پرداختهوبیانداشتهکهعلیرغم اهمیت محتواي بصري،درکمادرموردنقشمحتواي
بصريدرتشخیصاخبارجعلیهنوزمحدوداست.اينپژوهشمروريرابررويمحتواي
مؤثر،روشهاي تشخیص

یهايبصري
بصريدراخبارجعلی،شاملمفاهیماساسی،ويژگ 
انجام و بیان داشته که بهترين راه تشخیص محتواي بصري جعلی است ( Cao et al.,

 .)2020
حسین و همکاران ( )7171بر روي ممنوعیت اخبار جعلی :مجموعه دادهاي براي
یهاي
تشخیصاخبارجعلیدربنگالدشفعالیتداشتهوبااستفادهازالگوريتمNLPويژگ 
زبانی سنتیرابرايجلوگیري ازانتشاراخبارجعلیاستفادهکردهاست( Hossain et al.,

 .)2020
یهاي متعدد براي تشخیص
ساهو و گوپتا ( )7171بر روي روش مبتنی بر ويژگ 
خودکاراخبارجعلی درشبکههاي اجتماعی بااستفادهازيادگیري عمیق تمرکزکردهوبا
یتوان
یهايمحتوام 
فیسبوکباويژگ 
یهايحسابکاربريدر 
استفادهازترکیبويژگ 
بهدرکبهتريازاخبارجعلیرسید( .)Sahoo & Gupta, 2021
خطروهمکاران()7104رمزگذاريچندحالتهبراي تشخیص اخبارجعلی راانجام
داده و بر اساس يادگیري بازنمايی مشترک اطالعات چندحالته (متنی  +تصويري) يک
بهدقت عمل
توانستهاند  

دادههايتويیترانجامو
ي 
طبقهبنديدودويیرارو 
شبکهدوبعديبا 
مناسبیدرتشخیصاخبارجعلیدستپیدانمايند( .)Khattar et al., 2019
بیکوهمکاران() 7104بررويمدلنفوذمفروضاخبارجعلیپژوهشکردهو
داشتهاند که با استفاده از تعامل اضافی بین اثرات فرضی رسانه بر ديگران و خود
بیان  
یتوان مدلی را براي تشخیص اخبار جعلی به دست آورد .همچنین از تأثیر اثر سوم
م 
استفادهشده است .درنتیجه مشخص شد که حمايت افراد از

شخص نیز در اين پژوهش 
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یکه معتقدباشند
اشتراکگذاران اخبارجعلی درصورت 

مداخالت براي ايجادکنندگان و به
یگذاردبسیارمؤثراست( Baek et
اخبارجعلیهمبرافرادديگروهمبرخودشانتأثیرم 

.)al., 2019

روش پژوهش
پژوهشحاضراکتشافیمبتنیبرمطالعاتکیفیبااستفادهازتحلیلتمبود.ضرورتاستفاده
از اين روش با توجه به پیشینه پژوهش دادههاي گسسته و اندکی در مورد پديده
موردمطالعه وجود داشته و موضوع موردنظر ،فاقد چهارچوب نظري جامع براي تبیین
نهي
هشهاي بسیار اندکی در داخل ايران در زمی 
موضوع بوده است .مطالعات و پژو 
انجامشده.درواقع علتاصلیانتخاباينروش(تحلیلتماتیکيا
تشخیصاخبارجعلی 
دههاياولیهوعمیقبرايتوسعهالگوهاينظريبودهاستکهدر
مضمون)،شناسايیاي 
بهواسطه
پژوهشها ي تجربی آتی قابلیت استفاده داشته و بتوان بسط اين پژوهش را  

پژوهشهايکمیبانمونههايآماريبزرگورويکردهايآزموننظريهانجامداد .

بهخصوص شبکههاي اجتماعی انتخاب شد ،زيرا
عرصه پژوهش حاضر رسانه و  
بهواسطه اجتماع،نیزدرايننوعبستررسانه(بهاعتقاد
بیشترينمیزاناستفادهواحصاءخبر 
پژوش گران اين مطالعه) شکلگرفته  است .با توجه به عرصه پژوهش ،جامعه هدف را
خبرگاندانشگاهیومديرانرسانهباتوجهبهمعیارهايزيردرنظرگرفتهشد .0:انجام
نههاي مرتبطباموضوعپژوهش .7.دارابودنسابقه کاري،
حداقليک پژوهشدر زمی 
ئتعلمیدانشگاه .3.حداقل  07سال
مديريت اجرايی دررسانه،خبرگزاريياکرسیهی 
سابقهفعالیتمرتبطدرحوزهارتباطاتورسانه .
نمونهگیريهاي
نمونهگیريهدفمندوگلولهبرفی( 
نمونههاازروش 
جهتاستحصال 
استفادهشده و درنتیجه ابتدا بر اساس محور موضوعی پژوهش و شناختی

غیر احتمالی) 
کامل ،اولین فرد انتخاب و پس از مصاحبه بر اساس معیارهاي جامعه پژوهش،
نمونهگیريباشرطاشباعنظريتاتعداد07نمونهادامهداشتهوبارسیدنبه
شدهاند .
ی 
معرف 
تکرارنتايج 3،نمونهديگرنیزبرايحصولاطمینانازاشباعنظريگرفتهودرکلبهتعداد
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01نمونهرسید .
بهصورت نیمه
ابزار گرداوري اطالعات در اين مطالعه مصاحبههايی است که  
بهواسطه فرآيندديداريوشنیداريبابازهزمانی 31الی 091دقیقهبامجموع
ساختاريافته 
انجامشدهاست .
0271دقیقه 
مرحلهايکالرک و برون )7102( 0در

تجزيهوتحلیل دادهها با استفاده ازفرآيند 2
يهاي
بهصورت رفت و برگشتی مستمر بین داده و کدگذار 
حوزه تحلیل تماتیک  ،
تحلیلشده حاصل  2مرحله ،آشنايی با داده ،ايجاد کدهاي اولیه ،جستجوي کدهاي
انجامشده که
تمهاياصلیوتهیهگزارشپايانی 
گزينشی،ساختتمهايفرعی،تعريف 
نبین934مفهومکلیدي14،کد03،تمفرعیو1تماصلیبهدستآمد( Terry et
دراي 

نرمافزار  MAXQDA 2020به سرانجام
)al., 2017؛ و تمامی اين فرآيند با استفاده از  
رسیدهاست .
فنهايتثلیث(استفادهازمنابعتائیدگرکهدربحث
براياعتبارسنجیپژوهشنیزاز 
نیز به تشريح ذکرشده است) ،فن کسب اطالعات موازي (استفاده از متخصصان حوزه
دادهها بهمصاحبهشدهو
آنها)،فن کنترلاعضا(ارائهتحلیل 
رسانه 7نفروتحلیلتوسط 
ئتعلمی)و
آنها،تائیدتمهايفرعیواصلی،توسط7نفرازاعضايهی 
تائیدنتايجتوسط 
استفادهشدهاست(عباسزاده .)79-73:0340،

خودبازبینیمحقق

یافتههای پژوهش
اکثريتمصاحبهکنندگان رامردانبامیانگین 22/22درصدتشکیلمیانگینمجموعسن
مصاحبهکنندگان  11سالبود،درکلدراينپژوهشاز 717سالسابقهمرتبطدرحوزه

رسانه،خبروارتباطاتاستفادهو0271دقیقهمصاحبهبامیانگین009دقیقهبرايهرفردبه
دستآمد .
دستآمده از ادبیات پژوهش و مصاحبهها
به 
با توجه به تجزيهوتحلیل دادههاي  
درمجموع  1تم اصلی 07 ،تم فرعی 12 ،کد و  934مفهوم کلیدي در رابطه با عوامل
1. Braun, V.& Clarke
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شکلدهیاز
رسانههاياجتماعیاستخراجشد.جدول()0روند 
تشخیصاخبارجعلیدر 
انشدهاست .
تمهايفرعیوتمهاياصلیبی 
کدبه 
جدول  .1تمهای اصلی ،تمهای فرعی و کدهای عوامل تشخیص اخبار جعلی در رسانههای نوین
با تمرکز بر شبکههای اجتماعی
کدها

ردیف

تم اصلی

تم فرعی

شازاندازهعنوان
جذابیتبی 

0

استفادهازعناوينزرد

7

تفاوتعنوانبامحتوايمتن

3

عدمتکاملعنوان

9

نوشتنعناوينبابرداشتچندپهلو

1

عدمارتباطمعنايیعکسبامتن

2

عدمارتباطمعنايیعکسباعنوان

2

وجودعکسجعلیوفتوشاپشده

1

عدمبیطرفیمتن

4

بازيبااحساساتخواننده

 01

تولیدجنجالدرخبر

 00

شداوريدرخبر
قضاوتوپی 

 07

عدمصراحتپیاممتنودوپهلونگاري 

 03

عدمهمخوانیزمانبامحتوا 

 09

عدمداشتناسمومشخصاتواقعی

 01

تقلیدازاسمافرادمهمباحروفاضافه

 02

نقصدرپروفايلوعدمکاملفیلدهايالزم

 02

ياحساسیوروانشناسیخبر

محرکها


 01

عواملمرتبطبا

عدمتائیدحسابکاربري

 04

ناشرونويسنده

عدمداشتنتعامالتاجتماعیوجامعهدوستی

 71

مدتزمانساختحسابکاربري


 70

عنوان 

شاکلهمحتوايی

عکس

متنخبر

حسابکاربري

زمانومقدارفعالیت

توالیزمانیمقدارفعالیتازجملهاليکو
ديساليک
سرعتواکنشبهاخباردرکامنتهاونظرات


 77
 73
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تم اصلی

تم فرعی

نوعارجاع

عواملمرتبطبا

کدها

ردیف

سرعتپستوريپستاخبار

 79

سرعتتولیدخبروانتشارآن

 71

عدموجودارجاعاتداخلیدرمتن

 72

عدموجودارجاعاتخارجیدرمتن

 72

وجودارجاعاتجعلیدرمتن

 71

دادههايآماري
عدموجود 

 74

عدموجودنويسندهمعتبربرايخبردرموارد

منبعخبر
مستندات

الزامآوريواجرا
عدم 

قوانیننشر

شکبرانگیز

عدموجودآمارومستندات

 30

عدموجودتحلیلمناسب

 37

یاعتبار
استفادهازمنابعب 

 33

عدمآموزشقوانین

 39

حرفهايدرناشران
عدمرعايتاخالق 

 31

عدموجودجريمهمناسبباخاصیتبازدارندگی

 32

الزامآور
عدموجودقوانینصريح،محکمو 

 32

تعللوسستیدرنظارت

 31

ضعفدرپیگیريوزمانبريپروسه

 34

عدموجودساختارپیگیريونظارتوتوانآندر
ساختاراجرايی

 31

شبکههاياجتماعی

قتياب
تهايحقی 
عدموجودساي 
عدموجودپايگاهدادهمطمئنجهتاستفادهو
مقايسه
مقايسهبیندادهباپايگاههايامندادهخبري
دادههاي
يادگیريعمیقبراساسمعنايگفتارو 
بصري

تمهاي
الگوري 

دادهکاويويادگیري


تشخیصديپفیکدرتصاوير

ماشینی

ماشین

تمهايمربوط
بهواسطهالگوري 
نظارتشده 

يادگیري
بهاينحوزه 
بهواسطهکنترلبینتحلیل
نظارتشده 

يادگیرينیمه
انسانويادگیريماشین 

 91
 90
 97
 93
 99
 91
 92
 92
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تم اصلی

کدها

تم فرعی

تها
تحلیلرفتارحسابکاربريبراساستوالیفعالی 
براساسزمان
روشهايمبتنیبر


اعتبارحسابکاربريبراساسجامعهمرتبط

حسابکاربري

بهصورتآماري

يروانشناسیمخاطبازجمله

محرکها

کنترل
متغیرهاياحساسی
کشفالگوهايخاصنوشتاريبراساسپايگاهداده
رسمی

تحلیلمحتوا

ردیف
 91
 94
 11
 10

يهايخاصاخبار
جهتگیر 
کنترل 

 17

یهايکلمات
بررسیدستورزبانوتوال 

 13

تحلیلبراساسمعنايیبینعنوانومتنازطريق
کلماتکلیدي
تهاي
استفادهازهوشمصنوعیبرايکنترلواقعی 
علمیخبرباپايگاهداده

 19
 11

بررسیتقلیداتمتنیوالگهاينوشتاري 


 12

بررسیشیوهتوزيعخبروزمینهاجتماعیآن 

 12

کهدرادامهبهتحلیلوتفسیرآنپرداختهشدهاست :

شاکله محتوا
بهاعتقادخبرگانحاضردراينپژوهش؛اخبارجعلیبااستفادهازتصاوير فريبنده ،عدم
تکامل در تیتر خبر و ناقص بودن مفهوم آن ،توجه زياد به محرکهاي احساسی براي
انساندوستی بر روي مخاطب عادي تأثیر
گمراهسازي ازجمله ،ترس ،عشق ،ترحم و  

شازاندازه اغواکننده وجذاببهنظربرسد.ازطرفیديگرنیز
گذاشتهوتااخبارجعلیبی 
هشتکهاي جنجالی يا

یيابد که بیشتر با ترند 
زمانی اين اخبار انتشار و گسترش م 
روبهرو هستیم .درنتیجه توأم شدن اين
موضوعات داغ روز ازجمله سیاسی و اجتماعی  
مسائلبايکديگرومخلوطکردنآنباخاصیتبسترهايآنالينوتیترخوانیمخاطبدر
شبکهها ياجتماعباعثعدمتعمقافرادعاديدرخبرشدهوهمینمسئلهمنجربهگمراهی

عوامل تشخیص اخبار جعلی در رسانههای نوین  ...؛ شعبانی و همکاران | 990

صاحبنظران ديگر اين حوزه نیز بیان داشته که نیت

یشود .البته چند تن از 
مخاطب م 
یکه خبرجعلیبا
نگارندهخبر،رساندنمخاطبازعدمآگاهیبهآگاهیاستدرصورت 
یشود .
یاعتماديم 
پافشاريبرکلماتخاصباعثافزايشناآگاهی،جنجالوب 

عامل نشر
راهها براي
داشتهاند که يکی از مؤثرترين  
صاحبنظران مصاحبه شده اعتقاد  

متفقالقول 

شبکههاي اجتماعی
تشخیص اخبار جعلی توجهبه رفتار و شرايط ناشر خبر خصوصاً در 
يصورتمیپذيردوهمین

اشتراکگذار

بهواسطهبه
است،زيراپخشخبردراينشبکهها 
ینمايد.پسازطريقتوجهبهتوالیزمانیفعالیتحساب،
امررسیدنبهمنبعخبرراآسانم 
سرعتانتشارخبر،عدمداشتنتعامالتاجتماعیوجامعهدوستی،استفادهازمحرکهاي
احساسیوروانشناختی،تقلیدازاسمافرادمعروف،عدمتکمیلپروفايل،قدمتحساب
یتواندکمکشايانیرابه
کاربري،سرعتواکنشبهنظرات،سرعتانتشاروتولیدخبرم 
تشخیصجعلیبودنياعدماعتمادبهخبرمنتظرشدهنمايد .البته الزمبهذکراستکه
مصاحبهگراندرخصوصکشورايران،بهاينموضوعنیزاذعانداشتهکهبراساستجربه
شخصیآناندرفضايمجازي،بعضاًکاربرانپروفايلخودراکاملنکردهوياعکسغیر
یشودکهدرداخلکشورکمی
یگذارندوهمینامرباعثم 
مرتبطیرادرپروفايلخودم 
بااحتیاطبیشتريدرخصوصجعلیبودنآنعاملنشرنگريستهشود .

منبع خبر
بهواسطه منبع خبر ،بین متخصص مصاحبه شده،
در حیطه تشخیص خبر جعلی  
اختالفنظر يوجودداشتهکهالبتهنظراتبیشترمعطوفبهاينموضوعبودهکهمنبعخبر

بهعنوانيکعاملدرتشخیصاخبارجعلیبگذارد
وتوجهبهآنمیتواندکمترينتأثیررا 
بهايندلیلکهبسیاريازخبرنگارانمنابعخبريخودرابهداليلیازجمله حفظاسرار
کاريو...معموالً دراخباراذعاننکردهواينموضوعامريبسیارمرسوماست.درنتیجه
منبعبیشترمعطوفبهبرنديکخبرگزار يخواهدشد.منبعنويسیبیشتردرمتونعلمی
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یشود.برهمینباب،منبعرابهدوبخش
اجباربودهودرخبرنويسیاينموضوعرعايتنم 
نوعارجاعومستنداتتقسیمکردهودرموارديکهارجاعدرستیراخبرنداشتهباشدويا
در خبرهايی که ماهیت داده محوري دارد (همچون آمار و ارقام) ،میتوان از طريق
ارائهشده وتحقیقدرموردآنپیبهجعلیبودنخبربرد،درغیراينصورتبه
مستندات 
یتوان بهدقت خبرجعلیرا
صاحبنظران،منبعدرحوزهخبر،اگروجودنداشتنم 

اذعان
مسجلتر

تشخیص داد ولی در صورت وجود منبع و ارجاع نادرست ،جعلی بودن خب 
است .

قوانین نشر
ماحصلمصاحبه باخبرگانپژوهشحاضردرحوزهقوانینبهاينشرحبودکه؛قانوننشر
يکراهکاردرپیشگیريوتشخیصخبرجعلیکمکشايانیمینمايد،درواقع

بهعنوان 

شبکههاي
بازدارندگی قوانین و تغییر قوانین با توجه به بسترهاي مختلف توزيع خبر و  
پروسههاي

اجتماعیکهعمدتاً باضعفدرساختارقانونیواجرايآنمواجهبودهوبايد
الحواينقوانینمیتواندمشکلتعللوسستینظارترا
زمانبرپیگیريخبرهايجعلیاص 

مهمترينضعفکشورايراندرتشخیصاخبارجعلیمنتشرشدهبهزبانفارسی،
حلنمايد .
تهاي
گاههايدادهامنراتحتعنوانساي 
عدموجودسايتهاومتولیانامرياستکهپاي 
قتياب تشکیل داده و خدمات را به عموم افراد جامعه ارائه دهند ،همین موضوع
حقی 
شيافته ،ثانیاً آموزش
ینمايد که اوالً فرآيند خود گزارشی خبرهاي جعلی افزاي 
کمک م 
رسانهايکشورکمک
پاکسازيفضاي 
شيافته وهمینامربه 
قوانینو سوادرسانهافزاي 
شايانینمايد .

الگوریتمهای ماشینی
یترين آنباتوجهبهگستردگیو
اعتقادداشتهکهسريعترينراهوعمل 

مصاحبهشوندگان 

بهواسطه يادگیريماشین 0است .اين
شبکههاياجتماعی ورسانه ،
سرعتپخش خبردر 
1. Machine Learning
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بهواسطه دستور زبان و توالی
الگوريتمها قابلیت تشخیص الگوهاي خاص نوشتاري را  
یتوان باالگوريتمهايهوشمصنوعیروندتقلیداتمتنیوالگهاي
کلماتداشتهوم 
دادهايامنبرايآموزش
نوشتاريراهويداساخت.البتهاينامرنیزمستلزموجودپايگاه 
ماشین است ،مخصوصاً فناوريهاي ديپفیک که تشخیص را براي انسان بسیار سخت
کردهاست.همچنینکهاينالگوريتمهاتوانايیتحلیلحسابکاربريوفعالیتهايتوالی
زمانی حساب کاربري و اعتبار حساب بر اساس جامعه ارتباطات آن حساب کاربري و
یباشند .
روشهايمبتنیبرآماررانیزدارام 


بحث و نتیجهگیری
شبکههاي
بهخصوص  
رسانهها  
راههاي مؤثر در تشخیص اخبار جعلی در  
پژوهش حاضر  
اجتماعیموردبررسیقرارداد .نتايجنشاندادکه،توجهبهقوانینوآموزشدراينحوزه
شدهاند
کمترموردتوجه بودهوديگرپژوهشها درسطحجهانبیشتربهتشخیصمعطوف 
تاپیشگیريازوقوعاخبارجعلی،درواقعبحثقوانینوآموزشيکیازراهکارهايیاست
کهباعثکاهشوقوعوباورپذيريخبرجعلیخواهدشد.ازطرفیديگرنیزدرپژوهش
نهيخبرجعلی،عنوانشدکهکمترين
مطرحشدهدرزمی 

حاضربرخالفبیشترپژوهشهاي
یتواند داشتهباشدخصوصاً درداخلکشورکهبسیارياز
تأثیر رادرحیطهاخبار،منبعم 
روزنامهنگاران استنادي بهمنبع خبر

خبرهاي بدونِ منبعانتشاريافته و بهبسیارياز داليل
بهطور خاص در موارد بسیار جنجالی که تعداد خبرهاي جعلی نیز در
یدهد؛  
خود نم 
روزنامهنگاران بهدلیلمحرمانگیو...اين

یيابد،
زمانترند شدنچنیناخباريگسترشم 

یتواند کمکبسیاريرادر
عملرا هرگز انجامنخواهند داد،درنتیجه استنادبهمنبعنم 
کشف خبر جعلی نمايد .همچنین در مسئله عامل نشر کمی احتیاط در داخل کشور
یشود با احتمال زياد بیان کرد که اگر پروفايل کاربري در فضاي
ضروري بوده و نم 
مجازيناقصبودوياعکسنامرتبطداشت،حتماً خبرمنتشرشده جعلیاستوکاردر
اينحیطهدشوارتراست،مگربسترفعالیتداخلیبودهوبهاطالعاتبیشتريدراينزمینه
یهايزمانیفعالیتچنینحسابهاي
دسترسیداشتهباشیمتاتحلیلشود،خصوصاً توال 
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کاربري .
ازطرفیديگرهمسوبامطالعه کائووهمکاران)7171( 0عنصراغراق خصوصاً در
یتواند جعلیبودن
همزمانیآنباجنجالوبازيبااحساساتخوانندهم 
متنوعنوانو 
حرفهاي
خبررامحتملنمايد(.)Cao et al., 2020: 7-11همچنینخبربايدبراساساصول 
یطرف نگاشتهشودومشکلاصلیتشخیصمرز
جهتگیريوکامالً ب 
بهدوراز هرگونه 
و 
یباشد ،در اين
یطرفی بوده که نیاز به پژوهش بسیار در اين حوزه م 
بین طرفداري و ب 
اتفاقنظر حاضرشد(Pepp et al., 2019: 76-
موضوعباپژوهشپپوهمکاران( )7104

.)77ازطرفیديگرهمسوبامطالعه شووهمکاران()7104تعامالتاجتماعیيکحساب
یتواند عاملی تعیینکننده در جعلی بودن خبر انتشار
کاربري در شبکههاي اجتماعی م 
دادهشدهتوسطآنحسابکاربريباشد( .)Shu et al., 2019

حلنشده منبع
يکی از موضوعات ضدونقیضی که در مطالعات وجود دارد مسئله  
خبري است ،درواقع  منبع خبر اگر جعلی باشد ،خبر نیز جعلی است ولی اگر منبع خبر
نگونه اظهارنظر کرد ،در اين مورد ،پژوهش حاضر
یتوان اي 
وجود نداشته باشد ،نم 
غیرهمسو بامطالعه خطروهمکاران()7104وشنوفرير()7171است( Khattar et al.,

 .)2019: 2918-2919; Chen & Freire, 2020: 589در مورد اين موضوع پیشنهاد
یشودکه،بررويفرهنگدرجمنبعوشیوههايآنپژوهشهايمرتبطصورتپذيرد .
م 
پژوهشهايمطالعهشدهساختاريدرجهتکشفخبرجعلیرادنبالکردهو

بیشتر
انشده در اين
برداشتهاند ،يکی از راهکارهاي بی 

شگیري از آن قدم 
کمتر به حوزه پی 
پژوهش،ايجادساختارهاياجرايی نظرات بر شبکههاياجتماعی و همکاري باصاحبان
مههاي بازدارنده ،نقشمحرکرا برايبسترها داشته تا
اينبسترها و همچنین وضعجري 
راهکارهايتشخیصخبرجعلیراگسترش تاناشرانخبرجعلیمقابلهنمايندکهدراين
اتفاقنظرحاصلشد(Baek et al., 2019: 312-
موردباپژوهشبیکوهمکاران( )7104

 .)314
بیشترمطالعاتبهعلتسرعتدرکشفخبرجعلیمتمايلبهالگوريتمهاي ماشینی
1. Cao
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برايتشخیصاخبارجعلیبودهونتايجپژوهشحاضرنشاندادکه:يادگیرينظارتشده
تمها درتشخیصخبرجعلیاست،اين
ونیمهنظارتشده بهترينراهبرايآموزشالگوري 
موضوع نیازمند يک پايگاه داده جهت مقايسه است و توجه به واژگان ،معنا ،الگوهاي
تمهايتحلیلمعنامیتواندحتیباداشتنپايگاهدادهمحدودنیزبه
بهواسطهالگوري 
نوشتاري 
تشخیص زودهنگام  خبر جعلی بی انجامد ،همچنین که تحلیل سابقه و ارتباط نويسنده،
حساب کاربري و تعداد نويسندگان يک خبر واحد و بررسی اعتبار آن با استفاده از
محرکهاي احساسی نیز

دادههاي آماري در تشخیص اخبار جعلی مؤثر بوده و بررسی 

یتواند عاملتمايز خبرجعلی و واقعی باشد؛ که همسو بانتايجپژوهشهاي کائور 0و
م 
همکاران(،)7171متقیوهمکاران(،)0911وگلومقنا)7171(7است .
باتوجه به اينکه تاکنون الگوي درستی براي تشخیص اخبارجعلی درايران و دنیا
پژوهشهاي صورتگرفتهوابستهبهيک موضوعخاص،يا بستر شبکه

ارائهنشدهوبیشتر 
اجتماعی خاصی بوده ،خألهاي بسیاري از جنبههاي مختلف براي تشخیص خبر جعلی
وجود داشته و با توجه بهمرور تحقیقات و مصاحبهها ،مشخص شد که اولويت اول نیاز
دادهاي معتبردرجهتمقايسه وتشخیص خبرجعلی
کشورايران ،بهوجودآوردن پايگاه  
بوده و بدون مقايسه با پايگاه داده ،هیچ الگوريتم يادگیري ماشین و ديگر الگوريتمها
قابلیت تشخیص خبر جعلی را از واقعی نخواهند داشت .در اصل سازوکار تمامی
الگوريتمهابرايتشخیصاخبارجعلیمبتنیبرمقايسهيکخبرباخبرهايجعلیودرست
دادهايوجودنداشتهباشدتابتوانبه
بودهوبهعناصرزبانینیزوابستهاست.اگرپايگاه 
استناد بهآنخبرهاي جعلیرا نسبت به واقعی ومثالً زبانفارسی مقايسهکرد،درنتیجه
ادهاي امن
یتوان  خبر جعلی را نیز تشخیص داد .پس اولین قدم بايد تشکیل پايگاه د 
نم 
بهواسطه  متخصصینحوزهرسانهبهزبانفارسیبهوجودآيدتابرپايهآنتحقیقاتبعدي

شکلگرفته و بتوان خبرهاي جعلی منتشرشده به زبان فارسی را تمايز داد .حتماً بايد

گستردهتري

حوزهپژوهشخودرامتمرکزکردهوپژوهشهاي

متخصصانبسیاريدراين
1. Kaur
2. Vogel & Meghana
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یخورد نیز همین کمبود
راانجامدهند،يکی ازکمبودهايی کهدراين پژوهشبهچشمم 
متخصصدرحوزهتشخیصخبرجعلیوکمبوددانشنظريوپژوهشدراينحوزهبوده
است،زيراتحلیلوتشخیصوابستگیزياديبهزبانوفرهنگهرکشوريدارد .
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