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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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به خصوص  نینو یها در رسانه یاخبار جعل صیعوامل تشخ

 یاجتماع یها شبکه

 

   یشعبان میکر
واحد  یدانشجوي دكتري علوم ارتباطات اجتماعی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسالم

 رانیبين الملل قشم، ا
 

 رانیواحد تهران مركزي، تهران، ا یعلوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسالم اریاستاد  پور  گرانمایه یعل

 

   یشهناز هاشم
هيئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و عضو 

 رانیآموزشی، تهران، ا يزیبرنامه ر

  چکیده
 ياجتماعیبوده،هاشبکهژهيوبههارسانههدفازمطالعهحاضر،کشفعواملتشخیصاخبارجعلیدر

 در جعلی خبر انتشار سرعت هارسانهزيرا و نوين موارديریتأثي در عمومی، افکار بر آن سوء
علومجبرانرقابلیغ روشمطالعهحاضرکیفیوجامعهآماريآنشاملخبرگانحوزه ،ارتباطاتاست.

براساسارهیزنجيهدفمندوگلولهبرفی)ارجاعریگنمونهکهازروشیخبررسانرسانهو يارهایمعي(
 مطالعه به اندشدهانتخابورود اطالعات بود. نیمهازیموردن، مصاحبه و اسنادي مطالعات از استفاده با

مصاحبهباشرطاشباعنشريبهدستآمدوجهتاعتبار01دقیقهوبهتعداد0271بهمدتافتهيساختار
استفادهشد.تحلیلنتايجبااستفادهازکنندگانمشارکتسنجیتحلیلتماتیکازروشدريافتبازخورد

MAXQDA 2020افزارنرم غالب در تحلیل، نتايج گرفت. تماتیکانجام روشتحلیل مفهوم934و
 و 10کلیدي 03کد، و فرعی 1تم اصلی محتوايی»تم «شاکله نشر»، «عامل خبر»، «منبع قوانین»، و«

یدررسانهنشاندادکهتشخیصاخبارجعلهادادهیشدند.تفسیروتحلیلدهشکل«يماشینیهاتميالگور»
ايرانبیشازهاشبکهو زیهرچياجتماعیدر يالگوبرداريجهتمقايسهوادادهنیازبهتشکیلپايگاه
تحلیلمحتوابهنهیدرزميبیشتريهاپژوهشينگارشخبرجعلیوتشخیصآنداشتهاستوبايدهاوهیش

جعلیبهزبانفارسیبهدستآيد.ينوشتاريخبرالگوهازبانفارسیصورتگرفتهتادرکبهترياز

.یاجتماع یها رسانه، شبکه ،یاخبار جعل :ها واژهکلید
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 مسئله انیبمقدمه و 

به معاصر جديدينیستولیگفتمان جعلیموضوع اخبار کهيیهارسانهژهيواصطالح

به را جعلی اخبار دارند، پستپوششجهانی گزارشيیهاعنوان بر مبتنی يهاويروسی

تعريفم مکنندیساختگی خبري را جعلی خبر مطالعاتاخیر خبرداندیو عمده که

درتولیديسازنهی.دوانگیزهاصلیباعثزمسازدینبودهوخوانندگانراگمراهمديیتأقابل

اخبارزردياويروسیکهباعثدی.تول7مالیوايدئولوژيک،زهی.انگ0اخبارجعلیاست:

 ,Allcott & Gentzkow)کندیيکمحتواشدهودرآمدتبلیغاتیايجادمافزايشبازديد

2017: 217). 

هنجاريمبتنیبرحقیقتاستازنظروظاهراًدرتعريفخبرجعلی،خبرياستکه

 يکاکسیموروناصطالحبهو به را 0خبر کندیمتبديل که، است اين اصلی موضوع

افرادخبررابه کهاطالعاتینندیبیميانگارحرفهعنوانخروجیکاريکروزنامهمعموالً

قابل درنتمستقل، است. داده ارائه جامع و دقیق تعريفجهیاعتماد، در اصلی عنصر

حرفهينگارروزنامه مسئولیت و استاندارد يکموقعیتيارعايت داراي که است او

نگاراستکهباقضاوتذهنیخوداخبارراازدرجامعهاست.پساينروزنامهرگذاریتأث

البتهکندیمنظراجتماعیساختهوتصمیمبهويرايشوياحذفاطالعاتازآنخبرم ،

برتواندینیزمدهندگانیبیرونیازجمله،دولت،ناظرينوآگهيناگفتهنماندکهفشارها

تأث پروسه دلیلآنکهحال.(Tandoc et al., 2018: 140)بگذاردریاين به جعلی اخبار

ح در بهيهاطهیگستردگیزياديکه موضوع هر در صورتخاصخودمختلفدارد،

بهشودیتعريفم افراديعنوانو فروش، حوضه در موارديرامثال براييکمحصول

جمعی،به افکار سیاستبرايهمراهی حوزه در يا و خريداريشود بهتر تا غلطنوشته

به برسنداخباريرا مقاصدسیاسیخود به تا کرده وغلطمنتشر شايد؛ تمامیايناخبار

.(D. Zhang et al., 2016: 457)داراينويسندهومنبعمشخصینباشد

بزرگ از يکی اکنون جعلی روزنامهيدهايتهدنيتراخبار وينگاردموکراسی،
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

0.:Oxymoron کنارهمندهياستکهگویضینقانیطرزبینوعبیاننقیضیيا متناقضرا ظاهراً درآن،عناصرِ

 .گذاردیم
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هدفقرارواينموضوعبرروياعتمادعمومیبهدولتشودیآزاديبیانتلقیم هارا

7102زياداستکهدرانتخاباتساليقدربهری.میزانتأث(Zhou et al., 2019: 836)داده

يگذارمیلیوناشتراک4نزديکبهخبرجعلیبرتريکهمنتشرشده71آمريکابرايتنها

ف در ثبتبوکسیفقط از بیش و گذاشته2شده نیز کامنت و نظر شدهمیلیون

(Silverman, 2016)است )0شو. همکاران در7104و اخبار کیفیت که معتقدند )

هارسانه از کمتر بسیار سنتی يکهارسانهي همانند اجتماعی رسانه و بوده اجتماعی ي

خبرجعلی،واکنشفردبهخبرواقعیدرواقع،استشمشیردولبهدرموضوعمطالعهخبر

 :Shu et al., 2019)بردیمرانیزتحتشعاعقراردادهواعتباراکوسیستمخبرراازبین

اخبارجعلیبا:مثالعنوانبهنکتهجالبديگريکهمطالعاتنشاندادهايناستکه.(312

به و تويیتشده باز تويیتر شبکه در اخبار ديگر باالترينسبتبه درژهيوسرعتبسیار

سیاسی است،اخبار زياد بسیار جعلی  :Vosoughi et al., 2018)سرعتگسترشخبر

1046-1047).

روان و اجتماعی عوامل که داده جلبیشناختمطالعاتنشان در را نقشمهمی

م تسهیل را آن انتشار و داشته جعلی يکخبر توسط عمومی درواقعدينمایاعتماد .

غثابت بسیار دروغ، و حقیقت بین تمايز هنگام انسان که ویرمنطقیشده کرده عمل

مريپذبیآس اطالعاتفريبنده و يکخبرتواندیبوده توانايیتشخیصجعلیبودن در

اينموضوعبگذاردریتأث میزانبااليآسنشانو مقابلبايريپذبیدهنده يکانساندر

مهم(Rubin, 2010: 2)اخبارجعلیاست فردباهمانخبرجعلیهتکرارمواجکهنيترا.

خبرشودتواندیم به باعثاعتماد و پايینآورده اصالحتوانايیتشخیصرا بدترآنکه ،

درخبرجعلینیزفقطدربرخیافرادکهدارايسطحباالتريشدهدادهاطالعاتنادرست

 برخوردارند شناختی توانايی مايلمؤثراز افراد از کمی تعداد فقط همچنین و بهبوده

 ,Tandoc Jr)کنندیمياجتماعیمشاهدههاشبکهاصالحاطالعاتنادرستیهستندکهدر

2019: 6).

 جعلی اخبار فزاينده زمانهمرشد انفجاريگردشاطالعاتدر رشد يهارسانهبا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Shu 
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درحوزههاپژوهشمجازي،نشانازآنداردکههنوزهاشبکهيآنالينوبسترهانوينبا

وهمینموضوعنشاناز بوده اولراه وهاپژوهشتيکفاعدمتشخیصاخبارجعلیدر

داشتهکهحوزهدیتأکهاپژوهشاست.ضمنآنکهبیشترهاآننظريبهعدمقابلیتاتکاي

تشخیصاخبارجعلیوشرايطتشخیصآنوابستهبهزبانوشیوهنگارشخبردرآنزبان

.همچنینهدفخبرجعلیبیشترمعطوفبهمخاطبعاديجامعهبودهوهمیناستخاص

يشناختهاراهمخاطبانازخبرجعلی،اهمیتگونهنيايزيادريرپذیتأثبهعلتموضوع

چنانچهفقرمطالعاتیموجوددراينخصوصدرايران،شواهددينمایمدوچندانآنرا .

يهاراهدرتشخیصاخبارجعلی،رگذاریتأثيهامؤلفهمتقنیبرضرورتنگاهیعلمیبه

علمیاحتمالیموجود مطالعه هامؤلفهو اباشدیميآن اين بر بر. ساسپژوهشحاضر

هاراه جعلصیتشخي رسانهیاخبار حرفهدر و متخصصان ازنظر ارتباطاتيهاياها

زيرپاسخدهد:سؤاالتبهمتمرکزشده

 ؟اندکدميايرانهارسانهاخبارجعلیدرصیتشخيهاراه 

 عاملواولويتفعلیدرايرانبرايتشخیصاخبارجعلیچیست؟نيترمهم

 ادبیات نظری

،بايدبیانداشتدرداخلکشورنیشیپباکنکاشدرمباحثخبرجعلیومرورمطالعات

صورتبه اينحوضه در گسترده موضوعیبسیارباًيتقرعلمیو و فعالیتچندانینشده

بهدوروشزيرتوانیم،درکلتشخیصخبرجعلیراباتوجهبهاينمطالعاتاستبديع

 يکرد:بندمیتقس

 واسطه انسان به یاخبار جعل ییشناسا یها روش الف(

تواندیمگستردگیمطالبدرحوزهخبروموضوعانفجاراطالعاتیوسرعتپخشاخبار

اينجهیدرنتيانسانیدرتشخیصاخبارجعلیبهشمارآيد.هاروشدودلیلعمدهضعف

،مشهوربوده0ابيقتیبهخصوصیاتيکخبرواستفادهازامکاناتیکهبهحقتنهاهاروش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Fact-Checking 
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:وعواملشناسايیبهشرحزيراستمحدودشده

 . استفاده از سوادرسانه، اطالعات و خصوصیات خبر:1

منبع به توجه الف( و اينشاخصهموردتوجهنکاتنيترمهمازپشتیبان: در درصورت،

يک با مهم خبري منبع کپی يا دامنه لینک،  ,Bozarth & Budak)اضافهحرفوجود

2020: 62-63) و(Chen & Freire, 2020: 589)کنندهگمراهرفرنسدهینادرستو

متن قوانینسلبمسئولیتاز بردوجود سؤال زير را آن اعتبار بايد ،(Karimi et al., 

همچنینعدموجودمنابعپشتیبانجهتارجاعبهدانشديگرمتخصصانو.(1-2 :2018

اسنادپشتیباندرم البتهکهاينشیوه(ifla.org, 2020)ازاعتبارخبربکاهدتواندیمحتوا ،

 ندينماینممعرفیشدهخبرازآناقتباسنهِکُمرسومنبودهوبیشترمنابعیراکه

 بهمحتوايخبر: توجه مطالعاتنشانازضعفمخاطبدرتشخیصاطالعاتب(

 تشخیص براي نیز خاصی روش و داشته غلط از نشدهدرست طراحی انسانی عامل

درریتأخینیزباعثکيدئولوژياهمچنینعاملتعصبات(Ahmed et al., 2018: 3)است

 .(Sharma et al., 2019: 11)شودیميسوءخبرجعلیهانهيهزکشفوافزايش

خوانی: تیتر ج( کاربردر معضالتاصلیرفتار توجهياجتماعی،هاشبکهيکیاز

 بهعلل: تیتر -Meel & Vishwakarma, 2020: 1)وجذابجنجالیيترهایتصرفبه

دريافتکل(2 واقعیتطراحی تعارضبا (Narwal, 2018: 980)یکبیشتر، از، استفاده

و(Zhou, Jain, et al., 2020: 8)افعالفاعلیوگزارشیجهتعدمرجوعودرکمحتوا

يغلطمردمنسبتبهاخبار)نظريهتوطئه(عدماعتمادباورهاالبتهدرمواردينیزبدبینیو

قدرت و ايجاد را کنندگگمراهجمعی باال را تیتر بابردیمی همراه سوگیري همچون ،

 کوويد بیماري با مواجه در يمن مردم .البته(Hammad et al., 2021: 3-5)04بدبینی

آندرمورديکازیموردنبدبینیشايددرتشخیصاخبارجعلینیزمفیدباشدولیمیزان

يازابهاماست.اهالهخبر،در

 تمرکز با جعلی اخبار بیشتر خبر: موضوع در حسنهفته احساساتخوانندهه( بر

دلسوزي،کنجکاويوآشفتگیخوانندگان) اضطراب، ترس، به(طنز، توانايیفريبرا ،
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م بهاوالقا )ندينمایدستآوردهوهدفخودرا .پس(0341:07اسمعیلیوهمکاران،

ینیبوخوشواحساسیدورازتعصباتشخصی،قضاوتزودهنگاممطالعهيکخبربايدبه

 زياد خصوصاًوبوده بیشتر مطالعه به را او بايد فرد کنجکاوي موضوعات؛حس

ینگارشرانیزدراينموضوعبررسیطرفیبالبتهکهبايد.،وادارنمايدزیبرانگتیحساس

(.Pepp et al., 2019: 76-77کرد)

اکوسیستمخبردارايسهرکناساسی،ناشر،خبروکاربرت(بررسیزمینهاجتماعی:

مخاطبي استا همهارکاناشکالتوأمانتواندیمخبرجعلیدرواقع، يا درهررکنو

پسباشکوگماناجتماعیونگاهیکنجکاوانهدر .(Shu et al., 2019: 1)داشتهباشد

 بهباخبربرخورد نسب خبر باورپذيري میزان کردن چک و اکوسیستم اين به نسب

 ,.Shu et al)تاحدوديموفقبهتمايزواقعیتمضمونخبرشدتوانیميزمانیهاتیموقع

2020: 171-173).

 :ابی قتیحق یها تی. سا7

يمتولیرسانههاسازماناخبارجعلیبرعموممردمواهمیتعدمانتشارآنریتأثبهباتوجه

 )FackCheck.org)بوکسیفهمچون گوگل و )Google Fact Check Tools)

يهاتميالگور،اخباررابااستفادهازوسعتعملیاتیيیراپديدآوردهکهوابستهبههاتيسا

طبیعی 0درکزبان هاگزارشيا اختیار در و شناسايی مردمی تحقروزنامهي یقینگاران

ازجادشدهيانیزباالگويازآنپس.دهندیمبرايتعییندقیقجعلیبودنيانبودنخبرقرار

.شودیميجعلیمشابهاقدامخبرهای،بهشناسايیديگرقینگارانتحقروزنامهتحلیل

 . اثر سوم شخص:0

اثراينمسئلهمعطوفبهمشاورهخ و سومبريتوسطفرديديگربهيکمخاطببوده

تصمتواندیشخصم خبريریگمیدر بودن غلط درستو ياسوادرسانه)واسطهبهبین

باشد.ازطرفیمطالعاتنشانمؤثريسیاسیهمسوو...(ریگجهتبیشتر،تحصیالتبیشتر،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Natural Language Processing 
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 ,.Corbu et al)مخاطبنداردواسطهبهپذيرشياردخبرجعلیدردادهعاملسننقشی

2020: 165).

 ی در شناسایی اخبار جعلی:نیماش ییشناسا یها روش ب(

 :افراد یحساب کاربر .1

هاآنواسطهبهشدهپخشوتشخصیجعلیبودنخبرحسابکاربريافراديبندبرايطبقه

،میزان(Antoun et al., 2020: 522)کاربريزمانايجادحسابوکاربربه)مکانتوانیم

يهارسالپستزمانیدرحسابکاربري،میانگینزمانیايفعالیتکاربر،بررسیالگوها

 Yanagi et)هابهکامنتیدهفرکانسپاسخ،(Yuhang Wang et al., 2021: 2)متوالی

al., 2020: 87)تعداداشتراکپستدريکبازهزمانی،(Scheufele & Krause, 2019: 

يکحسا(7666 دوستان بین روابط و فالوور تعداد مورد در اطالعاتی بررسی وب،

حسابکاربري آن بیشترمثالً)(Hamdi et al., 2020: 269-272)ارتباطاتجغرافیايی

،بیشترايرانیخواهدبود(احتماالً،کندیمهاييکايرانیزبانکهدرايرانزندگیفالوور

،شدهانیبررسیاحساساتيکحساب،میزانپاسخبهاحساسات،میزانشاديبيهانمره

.(Guo et al., 2021: 4)استشدهانینمراتتحريک،قدرتوغلبه(ب

 :محتوا لیتحل .7

جهتيهاتميالگورالف( وزبان:اخبارجعلیمعموالً سیاسی،مالیيهايریگتحلیلمعنا

مشاهدهوهالیتحلگونهنيهدفازا.کندیخاصیدرمتنپیرويميهاداشتهوازسبک

قالب پارهيهادريافت است. خاص نوشتاري الگوهاي کشف و خبري ازامشابه ي

هاتميالگور ،N-grams، RST، LIWC،BiGRNN-CNNدراينزمینهعبارتاستاز:

LSTM،LSTM[s]،Bag of Wordsبراساستعدادشمارشهاتمياست.بیشتراينالگور

از براساستوالیاستفاده ويا وفارغازدستورزبانبوده کارکرده کلماتتکرارشده،

م توجه زبان دستور به و کلماتبوده حروفو  ;Balwant, 2019: 2-3)کنندیهجا،

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



 912 |  و همکاران ی شعبان... ؛  نینو یها در رسانه یاخبار جعل صیعوامل تشخ

درعنوانزیآمکلماتاغراقخبرجعلیبااستفادهازمبتنیبرمفهومومعنا:يهالیتحلب(

 ,.Roy et al)گذارندیخودرابرمخاطبمریغیرمرتبطبامفهوممتنخبرتأثيهاوعنوان

تحلیلسابقهنیزازبررسینظراتزيريکخبروهاتميالگوربعضیاز.البته(1-2 :2018

.(Choraś et al., 2019: 6-7)ندينمایمدرجهتتشخیصاستفادهخبردکنندهیفردتول

 يکیازروشپ( اخبار: ازصحترشتهمرسوميهاتجزيه زيرااخباريااستفاده است،

درجهتتشخیصازآناستفادهکردتوانیميخبردارايالگويیخاصبودهوهارشته

(C. Zhang et al., 2019: 1036-1039).

معموالًت( تقلیدازسبکمخاطب: دربهسبکینظرواحساسخودراکاربرانآنالين،

-Ghanem et al., 2020: 35)ست.الیتحلقابلخاصبیانکردهوازطريقالگنوشتاري

38).

 ث( اجتماعی: زمینه اصلاينمسئله دو بر معموالً و توزيع لیوتحلهيتجزديگريمفهوم

راهدفقرارکاربريمشکوکيهاحساب،توسطمنتشرشدهمعطوفبودهواخبارکاربر

.(Shu et al., 2019)دهدیم

 یکاو داده یها روش .0

داده از تجزيکاومنظور اصل، ولیوتحلهيدر تمامیارکانخبريیهایژگي، از استکه

باشبکهتويیتر،مثالعنوانبهاست.شدهليآماري،ياعدديتبديهاشدهوبهدادهاستخراج

 از يهاداده،هاخزندهاستفاده افراد مشارکت از را اخباربسیاري ماز .ندينمایذخیره

بهنظارتيهايریادگي معموالً بردارشده ماشین تصادفی، جنگل درختتصمیم، واسطه

نزدSVMپشتیبانی) رگرسیونلجستیک، نيترکي(، بسیاريازاستفادهKهمسايه و شده

وساختاربصرييءهایش،هايتشخیصگفتارنهیزمدرحتی.کنندیراارزيابیمارهایمع

 يهاتیموفقنیزهادادهتوالی است. کرده کسب را  ;Kaur et al., 2020)زيادي

Steinebach et al., 2019; Vogel & Meghana, 2020: 5-6). 
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 مروری بر مطالعات پیشین

صیوتشخيبندطبقهيبرايبعدسه(بررويارائهرويکردتانسور0911متقیوهمکاران)

کارکردهیاخبارجعل از استفاده با عملکردلیوتحلهيتجزو بهبود و متندرسطحجمله

عصبيهاشبکه حدود مدل97111ی است. کرده آزمايی راستی را تويیتر فارسی خبر

هاآنپیشنهادي تا 49توانسته شناسايی را جعلی اخبار همکاران،)دينمادرصد و متقی

0911.)

بردیوبحرانکروناتأکیاخبارجعل»(پژوهشیراباعنوان0344سیفوهمکاران)

ارتباطاتبحرانصاحبدگاهيد نظرانحوزه متخصصینحوزه01انجامو« با مصاحبهرا

براازنظرآنانجامدادهاست.راهکارهايمواجهباهدفرسانه ايها با ک،ینفودميمقابله

رسانهیرسميهارسانهتيتقو برابر همکاریاجتماعيهادر و مشارکت جلب يو

تول سالمتدر حوزه همکاران،است)يضروريارسانهيمحتوادیمتخصصان سیفو

0344.)

يخبرجعلیدرعصرامدهایپ(مطالعهخودرابراهدافو0341ساعیوهمکاران)

 با و حقیقتمتمرکزکرده عمیجامعمنابععلمیبررسپسا مصاحبه انجام و ق،یموجود

و«اهداف»،«اخبربیتشابهخبرجعل»،«باخبریتفاوتخبرجعل»افتهيچهارمضمونسازمان

،یمنافعمالنیوتأمیجنگروانلیتشکاحصاءکردهواهدافخبريجعلیرا«امدهایپ»

یملتیخاطرهانداختنامنيینظیرامدهایپدانستهکهدکنندگانیتولکيدئولوژيوایاسیس

درپیمبتنيریگمیجامعهوباالبردناحتمالتصمیوروانعموم یبراطالعاتغلطرا

(.0341ساعیوهمکاران،دارد)

( همکاران و ساعی نیز ديگر پژوهشی 0341در عنوان با نظامیطراحیمبان(

افتهيمضمونسازمانیانجاموباانجاممصاحبهعمیقومقابلهباخبرجعليبراياسوادرسانه

کاربرانليدال» «مربوطبه جعلليدال»، خبر «یمربوطبه جامليدال»و را«عهمربوطبه

وتطابقآنبامنطقوباوریخبرجعليینماچونواقعیعوامل،همچنیناندکردهشناسايی

تصد فرکانساکتشافقيافراد، شکلیانبوه، فيریگو خأللتریحباب اطرافکاربران،
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ليازجملهدالیورسميیاجرا،ايرسانهيتعصبوتنزلاعتبارنهادهاشيافزا،یاطالعات

 .(0341ساعیوهمکاران،است)شدهدرجامعهعنوانیخبرجعليريمصرفوباورپذ

( همکاران و 7171کائو به تشخيبصرينقشمحتوایبررس( جعلصیدر یاخبار

ي،درکمادرموردنقشمحتوايبصريمحتواتیاهمرغمیعلپرداختهوبیانداشتهکه

يمحتوا.اينپژوهشمروريرابررويهنوزمحدوداستیاخبارجعلصیدرتشخيبصر

صیتشخيهامؤثر،روشيبصريهایژگي،ویاساسمی،شاملمفاهیدراخبارجعليبصر

جعلی بصري تشخیصمحتواي راه بهترين که داشته بیان و  ,.Cao et al)استانجام

2020).

( همکاران و 7171حسین روي بر جعلتیممنوع( دادهیاخبار مجموعه يبرايا:

يهایژگيوNLPفعالیتداشتهوبااستفادهازالگوريتمدربنگالدشیاخبارجعلصیتشخ

 ,.Hossain et al)یاستفادهکردهاستازانتشاراخبارجعليریجلوگیرابرايسنتیزبان

2020.)

( گوپتا و 7171ساهو روي بر مبتن( ویروش برايهایژگيبر صیتشخيمتعدد

تمرکزکردهوباقیعميریادگيبااستفادهازیاجتماعيهادرشبکهیخودکاراخبارجعل

توانیميمحتواهایژگيوبابوکفیسيحسابکاربريدرهایژگيواستفادهازترکیب

(.Sahoo & Gupta, 2021)دیرسبهدرکبهتريازاخبارجعلی

انجامیاخبارجعلصیتشخيچندحالتهبرا(رمزگذاري7104خطروهمکاران) را

 بر و )متنيیبازنمايریادگاساسيداده تصویمشترکاطالعاتچندحالته يک(يري+

عملدقتبهاندتوانستهيتويیترانجاموهادادهيرويدودويیرابندطبقهيبادوبعدشبکه

(.Khattar et al., 2019)ندينمامناسبیدرتشخیصاخبارجعلیدستپیدا

و7104بیکوهمکاران) بررويمدلنفوذمفروضاخبارجعلیپژوهشکرده )

 اندداشتهبیان از استفاده با اضافکه بریاثراتفرضنیبیتعامل خودرسانه و ديگران

توانیم از همچنین دستآورد. به جعلی تشخیصاخبار براي را سومریتأثمدلی اثر

اينپژوهش در شدهاستفادهشخصنیز جهیدرنتاست. که ازتيحمامشخصشد افراد
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معتقدباشندکهیدرصورتیاخبارجعلگذاراناشتراکبهوجادکنندگانيايبرامداخالت

 Baek etاست)مؤثربسیارگذاردیمریوهمبرخودشانتأثگريهمبرافراددیاخبارجعل

al., 2019.) 

 روش پژوهش

بود.ضرورتاستفادهلتمیتحلپژوهشحاضراکتشافیمبتنیبرمطالعاتکیفیبااستفادهاز

 پژوهش پیشینه به توجه با روش اين پديدههادادهاز مورد در اندکی و گسسته ي

موردمطالعه موضوع و داشته تبیینموردنظروجود براي جامع نظري چهارچوب فاقد ،

 و مطالعات است. بوده هاهشپژوموضوع ايران داخل در اندکی بسیار ينهیزمدري

علتاصلیانتخاباينروش)تحلیلتماتیکيادرواقع.شدهانجامتشخیصاخبارجعلی

شناسايی استکهدرالگوهاياولیهوعمیقبرايتوسعههادهيامضمون(، ينظريبوده

پژهاپژوهش اين بسط بتوان و داشته استفاده قابلیت آتی تجربی ي را واسطهبهوهش

يآزموننظريهانجامداد.کردهايرووبزرگيآماريهانمونهيکمیباهاپژوهش

 و رسانه حاضر پژوهش زيراهاشبکهخصوصبهعرصه شد، انتخاب اجتماعی ي

اجتماع،نیزدرايننوعبستررسانه)بهاعتقادواسطهبهبیشترينمیزاناستفادهواحصاءخبر

پژوشگران مطالعه( هدفراگرفتهشکلاين جامعه پژوهش، عرصه به توجه با است.

به توجه با ارهایمعخبرگاندانشگاهیومديرانرسانه انجام.0يزيردرنظرگرفتهشد:

موضوعپژوهشيهانهیزمپژوهشدريکحداقل مرتبطبا بودنسابقه.7. کاري،دارا

يیاجرايريتمد در علمئتیهکرسیرسانه،خبرگزارييا سال07حداقل.3یدانشگاه.

سابقهفعالیتمرتبطدرحوزهارتباطاتورسانه.

يهايریگنمونهيهدفمندوگلولهبرفی)ریگنمونهازروشهانمونهجهتاستحصال

 احتمالی( شدهاستفادهغیر شناختیجهیدرنتو پژوهشو موضوعی اساسمحور بر ابتدا

انتخ فرد اولین کامل، اساس بر مصاحبه از پس و پژوهش،ارهایمعاب جامعه ي

نمونهادامهداشتهوبارسیدنبه07يباشرطاشباعنظريتاتعدادریگنمونه.اندشدهیمعرف

نمونهديگرنیزبرايحصولاطمینانازاشباعنظريگرفتهودرکلبهتعداد3تکرارنتايج،



 912 |  و همکاران ی شعبان... ؛  نینو یها در رسانه یاخبار جعل صیعوامل تشخ

نمونهرسید.01

 مطالعه اين در اطالعات گرداوري هامصاحبهابزار که است نیمهصورتبهيی

دقیقهبامجموع091الی31فرآيندديداريوشنیداريبابازهزمانیواسطهبهساختاريافته

است.شدهانجامدقیقه0271

فرآيندهادادهلیوتحلهيتجز از استفاده برونامرحله2با در7102)0يکالرکو )

 تماتیک، تحلیل صورتبهحوزه و داده بین مستمر برگشتی و يهايکدگذاررفت

شدهلیتحل 2حاصل ايجاد داده، با آشنايی کدهامرحله، جستجوي اولیه، يکدهاي

کهشدهانجامياصلیوتهیهگزارشپايانیهاتميفرعی،تعريفهاتمگزينشی،ساخت

 Terry et)تماصلیبهدستآمد1مفرعیوت03کد،14مفهومکلیدي،934نیبنيدرا

al., 2017)و ؛ از استفاده با فرآيند اين سرانجامMAXQDA 2020افزارنرمتمامی به

رسیدهاست.

کهدربحثگردیتائيتثلیث)استفادهازمنابعهافنهشنیزازبراياعتبارسنجیپژو

تشريح به ذکرشدهنیز حوزهفناست(، متخصصان از کسباطالعاتموازي)استفاده

بهمصاحبهشدهوهادادهکنترلاعضا)ارائهتحلیلفن(،هاآننفروتحلیلتوسط7رسانه

ی(وعلمئتیهنفرازاعضاي7يفرعیواصلی،توسطهاتمدیتائ،هاآننتايجتوسطدیتائ

(.79-0340:73عباسزاده،است)شدهاستفادهخودبازبینیمحقق

 ی پژوهشها افتهی

میانگینکنندگانمصاحبهاکثريت مردانبا درصدتشکیلمیانگینمجموعسن22/22را

سالسابقهمرتبطدرحوزه717سالبود،درکلدراينپژوهشاز11کنندگانمصاحبه

دقیقهبرايهرفردبه009دقیقهمصاحبهبامیانگین0271رسانه،خبروارتباطاتاستفادهو

دستآمد.

 به توجه هادادهلیوتحلهيتجزبا آمدهدستبهي و پژوهش ادبیات هامصاحبهاز

1درمجموع اصلی، 07تم تم 12فرعی، و عوامل934کد با رابطه کلیديدر مفهوم
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یازدهشکل(روند0ياجتماعیاستخراجشد.جدول)هارسانهتشخیصاخبارجعلیدر

است.شدهانیبياصلیهاتميفرعیوهاتمکدبه

ی نوین ها در رسانه یاخبار جعل صیتشخ عوامل یو کدها ی فرعیها ، تمی اصلیها تم .1جدول 

 ی اجتماعیها شبکهبا تمرکز بر 

 تم اصلی تم فرعی کدها ردیف

 عنوانازاندازهشیبجذابیت 0

عنوان

 شاکلهمحتوايی

 استفادهازعناوينزرد 7

 تفاوتعنوانبامحتوايمتن 3

 عدمتکاملعنوان 9

1  چندپهلونوشتنعناوينبابرداشت

2  متنعدمارتباطمعنايیعکسبا

2 عکس  عدمارتباطمعنايیعکسباعنوان

1  وجودعکسجعلیوفتوشاپشده

4  یمتنطرفیبعدم

 متنخبر

01  بازيبااحساساتخواننده

00  تولیدجنجالدرخبر

07  يدرخبرداورشیپقضاوتو

03 پیاممتنودوپهلونگاريصراحتعدم

09 محتواعدمهمخوانیزمانبا

01  عدمداشتناسمومشخصاتواقعی

 حسابکاربري

عواملمرتبطبا

 ناشرونويسنده

02  تقلیدازاسمافرادمهمباحروفاضافه

02  يالزملدهایفنقصدرپروفايلوعدمکامل

01  شناسیخبرياحساسیوروانهامحرک

04  حسابکاربريدیتائعدم

71  تعامالتاجتماعیوجامعهدوستیعدمداشتن

70  ساختحسابکاربريزمانمدت

77 زمانومقدارفعالیت
اليکوازجملهتوالیزمانیمقدارفعالیت

 ديساليک

73  هاونظراتسرعتواکنشبهاخباردرکامنت
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 تم اصلی تم فرعی کدها ردیف

79  سرعتپستوريپستاخبار

71  سرعتتولیدخبروانتشارآن

72  وجودارجاعاتداخلیدرمتنعدم

 نوعارجاع

عواملمرتبطبا

 منبعخبر

72  عدموجودارجاعاتخارجیدرمتن

71  وجودارجاعاتجعلیدرمتن

74  يآماريهادادهعدموجود

 مستندات

31
عدموجودنويسندهمعتبربرايخبردرموارد

 زیبرانگشک

30  عدموجودآمارومستندات

37  عدموجودتحلیلمناسب

33  اعتباریباستفادهازمنابع

39  عدمآموزشقوانین

 يواجراآورالزامعدم

 قوانیننشر

31  يدرناشراناحرفهعدمرعايتاخالق

32  عدموجودجريمهمناسبباخاصیتبازدارندگی

32  آورالزام،محکموحيصرعدموجودقوانین

31  سستیدرنظارتتعللو

 ساختاراجرايی

34  ضعفدرپیگیريوزمانبريپروسه

91
عدموجودساختارپیگیريونظارتوتوانآندر

 ياجتماعیهاشبکه

90  ابيقتیحقيهاتيساعدموجود

97
جهتاستفادهومطمئنعدموجودپايگاهداده

 مقايسه

93  امندادهخبرييهاگاهيپامقايسهبیندادهبا

يويادگیريکاوداده

 ماشین

يهاتميالگور

 ماشینی

99
يهادادهيادگیريعمیقبراساسمعنايگفتارو

 بصري

91  تشخیصديپفیکدرتصاوير

92
يمربوطهاتميالگورواسطهبهشدهنظارتيادگیري

بهاينحوزه

92
کنترلبینتحلیلواسطهبهشدهنظارتيادگیرينیمه

انسانويادگیريماشین
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 تم اصلی تم فرعی کدها ردیف

91
هاتیفعالتحلیلرفتارحسابکاربريبراساستوالی

 براساسزمان

يمبتنیبرهاروش

 حسابکاربري
94

اعتبارحسابکاربريبراساسجامعهمرتبط

 آماريصورتبه

11
ازجملهشناسیمخاطبيروانهامحرککنترل

 ياحساسیرهایمتغ

10
يخاصنوشتاريبراساسپايگاهدادهالگوهاکشف

 رسمی

 تحلیلمحتوا

17  يخاصاخبارهايریگجهتکنترل

13  يکلماتهایتوالبررسیدستورزبانو

19
تحلیلبراساسمعنايیبینعنوانومتنازطريق

 کلماتکلیدي

11
يهاتیواقعاستفادهازهوشمصنوعیبرايکنترل

 علمیخبرباپايگاهداده

12 هاينوشتاريبررسیتقلیداتمتنیوالگ

12 بررسیشیوهتوزيعخبروزمینهاجتماعیآن

است:شدهپرداختهکهدرادامهبهتحلیلوتفسیرآن

 شاکله محتوا

از استفاده اخبارجعلیبا عدمبنده،يفرريتصاوبهاعتقادخبرگانحاضردراينپژوهش؛

ت در زتریتکامل توجه آن، مفهوم ناقصبودن و محرکاديخبر يبرایاحساسيهابه

ترحميسازگمراه عشق، ترس، ازجمله، دوستانسانو عادي مخاطب روي بر ریتأثی

وجذاببهنظربرسد.ازطرفیديگرنیزاغواکنندهازاندازهشیبگذاشتهوتااخبارجعلی

انتشار اخبار اين زمانی گسترش ابديیمو ترند با بیشتر ياهاهشتککه جنجالی ي

 روز ازجملهموضوعاتداغ اجتماعی و روروبهسیاسی اينتوأمجهیدرنتهستیم. شدن

يآنالينوتیترخوانیمخاطبدربسترهاومخلوطکردنآنباخاصیتگريکدمسائلباي

ياجتماعباعثعدمتعمقافرادعاديدرخبرشدهوهمینمسئلهمنجربهگمراهیهاشبکه
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شودیممخاطب از تن چند البته نیتنظرانصاحب. که داشته بیان نیز اينحوزه ديگر

خبرجعلیباکهیدرصورتنگارندهخبر،رساندنمخاطبازعدمآگاهیبهآگاهیاست

.شودیمياعتمادیبشناآگاهی،جنجالويبرکلماتخاصباعثافزايپافشار

 عامل نشر

نظرانصاحبالقولمتفق اعتقاد شده اندداشتهمصاحبه از يکی برايهاراهنيمؤثرترکه

 خبر شرايطناشر و رفتار به جعلیتوجه خصوصاًتشخیصاخبار ياجتماعیهاشبکهدر

پذيردوهمینيصورتمیگذاراشتراکبهواسطهبههاشبکهاست،زيراپخشخبردراين

یزمانیفعالیتحساب،توالبه.پسازطريقتوجهدينمایمامررسیدنبهمنبعخبرراآسان

يهامحرکسرعتانتشارخبر،عدمداشتنتعامالتاجتماعیوجامعهدوستی،استفادهاز

وفايل،قدمتحسابی،تقلیدازاسمافرادمعروف،عدمتکمیلپرشناخترواناحساسیو

کمکشايانیرابهتواندیمکاربري،سرعتواکنشبهنظرات،سرعتانتشاروتولیدخبر

نمايد. بهخبرمنتظرشده اعتماد عدم بهذکراستالبتهتشخیصجعلیبودنيا کهالزم

مصاحبهگراندرخصوصکشورايران،بهاينموضوعنیزاذعانداشتهکهبراساستجربه

کاربرانپروفايلخودراکاملنکردهوياعکسغیربعضاًیآناندرفضايمجازي،شخص

کهدرداخلکشورکمیشودیموهمینامرباعثگذارندیممرتبطیرادرپروفايلخود

بیشتريدرخصوصجعلیبودنآنعاملنشرنگريستهشود.اطیبااحت

 منبع خبر

 جعلی خبر تشخیص حیطه شده،منبواسطهبهدر مصاحبه متخصص بین خبر، ع

يوجودداشتهکهالبتهنظراتبیشترمعطوفبهاينموضوعبودهکهمنبعخبرنظراختالف

يکعاملدرتشخیصاخبارجعلیبگذاردعنوانبهراریتأثکمترينتواندیموتوجهبهآن

بهداليلی را بسیاريازخبرنگارانمنابعخبريخود ايندلیلکه حفظاسرارازجملهبه

جهیدرنتدراخباراذعاننکردهواينموضوعامريبسیارمرسوماست.معموالًکاريو...

منبعنويسیبیشتردرمتونعلمیخبرگزارمنبعبیشترمعطوفبهبرنديک يخواهدشد.
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.برهمینباب،منبعرابهدوبخششودینمیاينموضوعرعايتسيخبرنواجباربودهودر

نوعارجاعومستنداتتقسیمکردهودرموارديکهارجاعدرستیراخبرنداشتهباشدويا

 خبرهادر که تیماهيی ارقام(، و آمار )همچون دارد محوري طريقتوانیمداده از

وتحقیقدرموردآنپیبهجعلیبودنخبربرد،درغیراينصورتبهشدهارائهمستندات

خبرجعلیرادقتبهتوانینممنبعدرحوزهخبر،اگروجودنداشت،نظرانصاحباذعان

خب جعلیبودن نادرست، ارجاع و منبع صورتوجود ولیدر ترمسجلتشخیصداد

است.

 قوانین نشر

باخبرگانپژوهشحاضردرحوزهقوانینبهاينشرحبودکه؛قانوننشرمصاحبهماحصل

درواقعنمايد،يکراهکاردرپیشگیريوتشخیصخبرجعلیکمکشايانیمیعنوانبه

 به توجه با قوانین تغییر و قوانین بسترهابازدارندگی و خبر مختلفتوزيع يهاشبکهي

يهاپروسهباضعفدرساختارقانونیواجرايآنمواجهبودهوبايدعمدتاًاجتماعیکه

تواندمشکلتعللوسستینظارتراواينقوانینمیالحاصيجعلیخبرهاپیگیريبرزمان

بهزبانفارسی،منتشرشدهضعفکشورايراندرتشخیصاخبارجعلینيترمهمحلنمايد.

يهاتيسايدادهامنراتحتعنوانهاگاهيپاومتولیانامرياستکههاتيساعدموجود

افراابيقتیحق عموم به خدماترا و داده موضوعتشکیل همین دهند، ارائه جامعه د

دينمایمکمک گزارشیاوالًکه افتهيشيافزايجعلیخبرهافرآيندخود آموزشاًیثان،

قوانینو افتهيشيافزاسوادرسانه به يکشورکمکارسانهيفضايسازپاکوهمینامر

شايانینمايد.

 ی ماشینیها تمیالگور

آنباتوجهبهگستردگیونيتریعملترينراهواعتقادداشتهکهسريعشوندگانمصاحبه

 هاشبکهسرعتپخشخبردر رسانه، اين0يادگیريماشینواسطهبهياجتماعیو است.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Machine Learning 
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تشخیصهاتميالگور الگوهاقابلیت را خاصنوشتاري توالیواسطهبهي و زبان دستور

توانیمکلماتداشتهو هاييهوشمصنوعیروندتقلیداتمتنیوالگهاتميالگوربا

يامنبرايآموزشادادهنوشتاريراهويداساخت.البتهاينامرنیزمستلزموجودپايگاه

 استماشین ديپهايفناورمخصوصاً، سختي بسیار انسان براي تشخیصرا فیککه

يتوالیهاتیفعالوتوانايیتحلیلحسابکاربريهاتميالگورکردهاست.همچنینکهاين

حسابکاربريو ارتباطاتآن اساسجامعه حساببر اعتبار زمانیحسابکاربريو

.باشندیميمبتنیبرآماررانیزداراهاروش

 یریگ جهینتبحث و 

 مؤثريهاراهپژوهشحاضر جعلیدر تشخیصاخبار يهاشبکهخصوصبههارسانهدر

.نتايجنشاندادکه،توجهبهقوانینوآموزشدراينحوزهقراردادیموردبررساجتماعی

اندشدهدرسطحجهانبیشتربهتشخیصمعطوفهاپژوهشبودهوديگرموردتوجهکمتر

يیاستراهکارهابحثقوانینوآموزشيکیازدرواقعتاپیشگیريازوقوعاخبارجعلی،

شد.ازطرفیديگرنیزدرپژوهشيخبرجعلیخواهدريباورپذکهباعثکاهشوقوعو

يخبرجعلی،عنوانشدکهکمتريننهیزمدرشدهمطرحيهاپژوهشبیشتربرخالفحاضر

درداخلکشورکهبسیاريازخصوصاًداشتهباشدتواندیمرادرحیطهاخبار،منبعریتأث

داليلافتهيانتشارمنبعبدونِيخبرها بسیارياز به منبعخبرنگارانروزنامهو استناديبه

 دهدینمخود طوربه؛ تعداد که جنجالی بسیار موارد درخبرهاخاصدر نیز جعلی ي

بهدلیلمحرمانگیو...ايننگارانروزنامه،ابديیمشدنچنیناخباريگسترشترندزمان

 نخواهندداد، انجام هرگز منبعجهیدرنتعملرا به تواندینماستناد درکمکبسیاريرا

کشور داخل در احتیاط کمی نشر عامل مسئله در همچنین نمايد. جعلی خبر کشف

 و بوده فضايشودینمضروري در کاربري پروفايل اگر که کرد بیان زياد احتمال با

 جعلیاستوکاردرمنتشرشدهخبرحتماًمجازيناقصبودوياعکسنامرتبطداشت،

لیتداخلیبودهوبهاطالعاتبیشتريدراينزمینهاست،مگربسترفعادشوارتراينحیطه

 تحلیلشود، باشیمتا يهاحسابيزمانیفعالیتچنینهایتوالخصوصاًدسترسیداشته
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کاربري.

عنصر7171)0کائووهمکارانبامطالعهازطرفیديگرهمسو درخصوصاًاغراق(

احساساتخوانندهزمانهممتنوعنوانو جنجالوبازيبا جعلیبودنتواندیمیآنبا

ياحرفه.همچنینخبربايدبراساساصول(Cao et al., 2020: 7-11)خبررامحتملنمايد

نگاشتهشودومشکلاصلیتشخیصمرزطرفیبکامالًيوریگجهتهرگونهدورازبهو

 و طرفداري طرفیببین حوزه اين در پژوهشبسیار به نیاز که بوده اينباشدیمی در ،

-Pepp et al., 2019: 76حاضرشد)نظراتفاق(7104موضوعباپژوهشپپوهمکاران)

(تعامالتاجتماعیيکحساب7104شووهمکاران)بامطالعه(.ازطرفیديگرهمسو77

 در هاشبکهکاربري اجتماعی تواندیمي انتشارکنندهنییتععاملی خبر بودن جعلی در

(.Shu et al., 2019سابکاربريباشد)توسطآنحشدهداده

 موضوعات از ضیضدونقيکی مسئله دارد مطالعاتوجود در که منبعنشدهحلی

 خبردرواقعخبرياست، منبع جعلیاستولیاگر نیز خبر جعلیباشد، اگر خبر منبع

 باشد، نداشته اظهارنظرگونهنياتوانینموجود اين در حاضرپژوهش،موردکرد،

 ,.Khattar et alاست)(7171(وشنوفرير)7104خطروهمکاران)بامطالعهمسورهیغ

2019: 2918-2919; Chen & Freire, 2020: 589پیشنهاد موضوع اين مورد در .)

يمرتبطصورتپذيرد.هاپژوهشيآنهاوهیشکه،بررويفرهنگدرجمنبعوشودیم

يمطالعهشدهساختاريدرجهتکشفخبرجعلیرادنبالکردهوهاپژوهشبیشتر

 حوزه به ریگشیپکمتر قدم آن از اندبرداشتهي از يکی راهکارها، اينشدهانیبي در

 ايجاد ساختارهاپژوهش، صاحبانهاشبکهياجرايینظراتبر همکاريبا ياجتماعیو

همچنینوضعبسترهااين نهامهيجرو براييبازدارنده، تابسترهاقشمحرکرا داشته

تاناشرانخبرجعلیمقابلهنمايندکهدراينگسترشيتشخیصخبرجعلیراراهکارها

-Baek et al., 2019: 312شد)حاصلنظراتفاق(7104موردباپژوهشبیکوهمکاران)

314.)

ماشینیيهاتميالگوربیشترمطالعاتبهعلتسرعتدرکشفخبرجعلیمتمايلبه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Cao 
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شدهنظارتبرايتشخیصاخبارجعلیبودهونتايجپژوهشحاضرنشاندادکه:يادگیري

درتشخیصخبرجعلیاست،اينهاتميالگوربهترينراهبرايآموزششدهنظارتونیمه

 جهتمقايسه داده يکپايگاه نیازمند استموضوع معنا، واژگان، به توجه يالگوهاو

حتیباداشتنپايگاهدادهمحدودنیزبهتواندیميتحلیلمعناهاتميالگورواسطهبهنوشتاري

ارتباطنويسنده،زودهنگامتشخیص و سابقه تحلیل همچنینکه انجامد، بی جعلی خبر

از استفاده با آن اعتبار بررسی و واحد يکخبر نويسندگان تعداد و کاربري حساب

جعلیهاداده تشخیصاخبار بررسیؤثرميآماريدر و ياحساسینیزهامحرکبوده

واقعیباشدتواندیم خبرجعلیو کهعاملتمايز نتايج؛ با و0يکائورهاپژوهشهمسو

.است(7171)7(،وگلومقنا0911(،متقیوهمکاران)7171همکاران)

ا به توجه ایاخبارجعلصیتشخيبرایدرستيتاکنونالگونکهيبا دنرانيدر ایو

شبکهبسترايموضوعخاص،کيصورتگرفتهوابستهبهيهاپژوهششتریارائهنشدهوب

خألهایخاصیاجتماع جنبهياریبسيبوده، جعلصیتشخيمختلفبرايهااز یخبر

به توجه با و داشته توجود مصاحبهقاتیحقمرور اولو مشخصشدکه نتويها، ازیاول

یخبرجعلصیوتشخسهيمعتبردرجهتمقايادادهاهگيپانبهوجودآوردران،يکشورا

مقا بدون و پاسهيبوده هگاهيبا دنیماشيریادگيتميالگورچیداده، هاتميالگورگريو

جعلصیتشختیقابل واقعیخبر از داشت.یرا نخواهند اصل تمامیسازوکاردر

يجعلیودرستباخبرهابرايتشخیصاخبارجعلیمبتنیبرمقايسهيکخبرهاتميالگور

اگرپايگاه بهعناصرزبانینیزوابستهاست. و بتوانبهادادهبوده باشدتا نداشته يوجود

آن به واقعیوخبرهااستناد نسبتبه مثالًيجعلیرا جهیدرنتزبانفارسیمقايسهکرد،

توانینم تشکیلپايگاه بايد پساولینقدم تشخیصداد. نیز جعلیرا يامناادهدخبر

متخصصینحوزهرسانهبهزبانفارسیبهوجودآيدتابرپايهآنتحقیقاتبعديواسطهبه

گرفتهشکل بتوان خبرهاو جعلی منتشرشدهي داد. تمايز را فارسی زبان بابه ديحتماً

يترگستردهيهاحوزهپژوهشخودرامتمرکزکردهوپژوهشنيدراياریمتخصصانبس
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کمبودنیهمزینخوردیپژوهشبهچشممنيکهدرايیازکمبودهایکيند،راانجامده

حوزهبودهنيوپژوهشدرايدانشنظرمبودوکیخبرجعلصیمتخصصدرحوزهتشخ

دارد.يبهزبانوفرهنگهرکشورياديزیوابستگصیوتشخلیتحلراياست،ز
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