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 بحران اینفودمیو  اخبار جعلی در دوران کرونا

 پژوهشگر ارتباطات –دکتر حسین کرمانی 

 

 بخش اول : اخبار جعلی

 چیستی و مفهوم اخبار جعلی

 هدف از این نوع استفاده  1اخبار جعلی به عنوان برچسب :

از اصطالح اخبار جعلی، تخریب رقبا و بی اعتبار کردن 

رسانه های مخالف است و عمدتا در گفتمان های سیاسی و 

 برچسبتوسط سیاستمداران بکار می رود. الزم به ذکر است؛ 

رسانه اعمال  کیپوشش  یانتقاد یابیارز یبرا یاخبار جعل

 رسانه است. تیحقان حمله به یشود بلکه برا ینم

 هدف اصلی آن، ساخت 2ژانر کیبه عنوان  یاخبار جعل :

است.  3آگاهانه اطالعات آسیب رسان شبه روزنامه نگارانه

در این تعریف، اخبار جعلی اغلب در کنار مفاهیمی مانند، 

 Media(، دستکاری رسانه ای )False informationاطالعات غلط )

manipulationو اطالعات مشک )( ل آفرینProblematic information )

بکار می رود. سه مفهوم اخیر دایره معنایی وسیعتری دارند 

و باید تفاوت ها و شباهت هایشان با اخبار جعلی مورد 

  توجه قرار بگیرد. 

 خانواده اطالعات غلط

 بیاطالعات آس ( رسانDisinformation)  ،اطالعات آسیب رسان :

 است که به عمد منتشر می شود.اطالعات گمراه کننده ای 

 اطالعالت ( گمراه کنندهMisinformation)  اطالعات نادرستی است :

 که ناخواسته منتشر می شود.

 سطحی از ارتباطات است که در آن تالشی  پروپاگاندا :

آگاهانه و منظم برای شکل دادن به ادراک مخاطب و دستکاری 

                                                           
1 label 
2 genre 
3 pseudojournalistic 
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شناخت او برای دستیابی به پاسخی که هدف مطلوب مبلغ است، 

انجام می پذیرد. برخی اخبار جعلی را "تکه های 

 پروپاگاندا" توصیف می کنند.

 از ویژگی 5عیو شدت سرایت اجتما 4: کمبود شواهد عهیشا ،

 های این نوع از پیام است.

 مانند شایعات است با این تفاوت که در آن  توطئه هینظر :

ها، تالش برای توضیح برخی از رویداد ها یا عملکرد ها از 

طریق اشاره به حیله گری های افراد قدرتمندی صورت می 

و  یعاتشاگیرد که سعی در پنهان کردن نقش خود دارند. 

وجود  یتوطئه از مدت ها قبل از ظهور اخبار جعل یها یتئور

 ه است.داشت

 یرسانه ا افسانه (Hoax) :    حقه ای است که برای فریب

افراد در پذیرفتن باوری دروغین و اغلب مزاحمت آمیز به 

 کار میرود.

 یاخبار جعلماهبت 

  تعریف : فریب تعمدی توده مخاطبان توسط فعاالن غیر رسانه

احساس برانگیزی که ظاهرا معتبر به  ای توسط ارتباطات

نظر می رسند و شبه روزنامه نگارانه اند اما با هدف 

طراحی شده و تمام تالش خودشان را برای فاش نشدن  دستکاری

 .این مسئله بکار می برند

  سه مشخصه اصلی : ویژگی اول "ظاهر معتبر" است که می

درست و تواند طیفی از پیام های کامال غلط یا مخلوطی از 

غلط و یا حتی پیام صحیح با بافت و زمینه غلط در متن را 

در برگیرد. ویزگی دوم، "شبه روزنامه نگارانه" است که 

به معنای رعایت نمودن اصول روزنامه نگاری و استفاده از 

عناصر ساختاری مانند تیتر، عکس، متن و ... است. در 

تکاری" نهایت ویژگی سوم اخبار جعلی یعنی "تعمد در دس

است که با انگیزه های ایدئولوژیک، اقتصادی و سرگرمی 

 توجیه می شود.

                                                           
4 lack of evidence 
5 widespread social transmission 
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 بسترها، انگیزه ها و تولید کنندگان اخبار جعلی

 بنیان های شکل گیری و نشر اخبار جعلی 

بنیان های روانشناسانه : دو عامل عمده وجود دارد  .1

که باعث می شود مصرف کنندگان به طور طبیعی در برابر 

علی آسیب پذیر باشند. الف( رئالیسم ساده اخبار ج

 ،دارند یلمصرف کنندگان تما؛ به این معنی که 6لوحانه

 یدگاهتنها د یتباور کنند که برداشت آنها از واقع

یگرانی که با آن که د یاست، در حال یق و درستدق

 یا یمنطق یرناآگاه، غ اوینعن اباند مخالف  دیدگاه

؛ به 7ری تایید گرایانهتوصیف می شوند. ب( سوگی مغرض

 یدهند اطالعات یم یحمصرف کنندگان ترجاین معنی که 

 یم ییدکنند که نظرات موجود آنها را تأ یافترا در

.  مطالعات نشان می دهد، تصحیح اخبار نادرست کند

)مانند اخبار جعلی( از طریق ارائه اخبار صحیح، نه 

حتی تنها برای کاهش سو برداشت ها مفید نیست، بلکه 

ممکن است سو برداشت ها را در گروه های ایدئولوژیک 

 افزایش دهد.

، تصمیم 8بنیان های اجتماعی : نظریه انتظار پاداش .2

گیری را فرایندی توصیف می کند که در آن افراد بر 

اساس سود و زیان نسبی نسبت به وضعیت فعلی خود دست 

به حداکثر  یبرا یلتما ینابه انتخاب می زنند. 

 یزن یدر مورد منافع اجتماع یمتصم یکپاداش  رساندن

توسط  یرشکند، به عنوان مثال، ادامه پذ یصدق م

ی. همانطور که در نظریه هویت در شبکه اجتماع یگراند

نشان داده شده است،  10و نظریه نفوذ هنجاری 9اجتماعی

تایید اجتماعی برای عزت نفس اهمیت دارد و باعث می 

انتشار اطالعات اخبار،  کاربران هنگام مصرف و شود

                                                           
6 Na¨ıve Realism 
7 Confirmation Bias 
8 Prospect theory 
9 social identity theory 
10 normative influence theory 
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"امن  یها ینهشده، گز یینتع یمطابق با هنجارها

  " را انتخاب کنند.11یاجتماع

  اخبار جعلی در رسانه های اجتماعی : از جمله دالیلی که

اخبار جعلی در رسانه های اجتماعی شیوع گسترده تری دارند 

می توان به موارد زیر اشاره کرد : الف( تولید و مصرف 

ارزان تر است؛ ب( قابلیت به اشتراک گذاری محتوا  محتوا

بیشتر و ساده تر است؛ ج( هر فردی میتواند تولید کننده 

محتوا باشد و سازوکارهای اعتبار سنجی، آنگونه که در 

رسانه های سنتی وجود دارد، اینجا وجود ندارد )نظریه 

Produsage))کاربر در دریایی از محتوا غرق میشود و  ؛ د

مباران اخبار و اطالعات مختلف زمان زیادی برای چک تحت ب

 کردن صحت خبر صرف نمی کند.  

  انگیزه های تولید اخبار جعلی : در میان انگیزه های

توان از انگیزه اقتصادی تولید کنندگان اخبار جعلی، می

)کسب سود از طریق افزایش بازدید کانال انتشار خبر(، 

اح رقیب( و سرگرمی )بدون انگیزه ایدئولوژیک )آسیب به جن

داشتن هدف خاصی و فقط برای لذت بردن( به عنوان مهم ترین 

 انگیزه ها، نام برد. 

  ساختار و شیوه های اخبار جعلی: در بررسی ساختار اخبار

جعلی می توان نشان داد گرچه از متون کوتاهی استفاده 

شده اما عمدتا دارای تیتر های طوالنی هستند. همچنین در 

ار کاربرد زبان شخصی، آگاهی بخشی و پیچیدگی کمتری کن

دارند. از لحاظ محتوا، عمدتا تحت تاثیر اولویت های خبری 

داخلی هستند. اخبار جعلی در طیفی از شیوه های متنوع از 

 طنز تا محتوای دستکاری شده و خیالی منتشر می شود.

 و بحران کرونا 12بخش دوم : اینفودمی

  شد ؟ ما نه تنها با یک بیماری همه اولین بار کی مطرح

گیر مبارزه میکنیم،  بلکه در حال مبارزه با همه گیری 

                                                           
11 socially safe 
12 infodemic 
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)تدورس آدهانون قبریسوس، رییس  13نیز هستیم. اطالعات غلط

 سازمان جهانی بهداشت(

  اینفودمی چیست؟ اینفودمی شکل متفاوتی از اطالعات غلط

عات نیست و عمدتا به اخبار جعلی )و شکل های دیگر اطال

غلط( در حوزه بیماری فراگیر و جهانی اینفودمی گفته می 

از قدرت  یتوطئه، توهم یها یهو خصوصا نظر ینفودمیاشود. 

 دهد. یبه فرد م یو نگران یدر دوران ناامن

  مثال هایی از اینفودمی در ایران و جهان: الف( کرونا یک

 کودکان سالح بیولوژیک است که توسط چین ساخته شده است؛ ب(

 به ویروس کرونا مبتال نمی شوند.

  شیوع اینفودمی : در یکی از جدیدترین تحقیقاتی که در

در آمریکا منتشر شده است، باور های افراد  2020مارس 

داشته  باوردرصد افراد  49مورد پژوهش قرار گرفته است: 

درصد معتقد  44، اند کرونا یک ویروس ساخته دست انسان است

درصد  3و  ر کرونا مبالغه شده استبوده اند درباره خط

تحقیق باور داشتند که کرونا یک افسانه رسانه ای است. 

دیگری روی توئیتر نشان میدهد که اطالعات غلط عمدتا توئیت 

می شوند اما اطالعات معتبر علمی بیشتر ریتوئیت می شوند. 

تا زمان انتشار این درسنامه، در ایران، تحقیقی درباره 

ساز و کارهای شیوع اخبار جعلی در دوران کرونا انجام 

 نشده است. 

 ن پاندمی : بر اساس آثار شیوع اخبار جعلی در دورا

بر  یر عمدهتواند سه تاث یانتشار اطالعات غلط متحقیقات، 

ثمر  یب یراهکار : الف( اتخاذ رفتار افراد داشته باشد

ی برای مشروبات الکل : مصرف)و احتماال خطرناک(: مثال

: افراد نسبت یتفاوت پیشگیری و مقابله با کرونا؛ ب( بی

. به یرندگ ینم یرا جد تفاوت شده و آن یبه خطر کرونا ب

 یم یبهداشت ینکردن دستورالعمل ها یتبا رعا یبترت ینا

: یدشد ؛ ج( واکنششوند یروسگسترده و یوعتوانند موجب ش

را در مردم  یدیشد یتوانند واکنش ها یهراس م یجادبا ا

                                                           
13 We’re not just fighting an epidemic; we’re fighting an infodemic. -Tedros Adhanom Ghebreyesus (2020), 

Director-General of the World Health Organization 



 
نگاری سالمتدوره آنالین روزنامه  

1399آذر  7آبان تا  10  

 

مواد  یرهموجب شوند، مانند هجوم به فروشگاه ها و ذخ

 .یو بهداشت ییغذا

 جعلی : برای مواجه شدن با اخبار جعلی  مواجهه با اخبار

چندین رویکرد وجود دارد که در ادامه تبیین شده است : 

الف( راهکار های محاسباتی، این روش ها در حال توسعه 

اند اما بدلیل ضعف آنها و همچنین تاخرشان نسبت به شیوع 

تقویت سواد  اخبار جعلی هنوز کارایی باالیی ندارند؛ ب(

د یک راهکار اساسی برای مواجهه با اخبار رسانه ای افرا

کافی عامل  تحقیقات نشان میدهد، عدم توجه) جعلی است؛ ج

مهمی در نشر اطالعات غلط است. بنابراین روزنامه نگاران 

باید افراد را به صرف وقت و دقت بیشتر در انتشار محتوا 

های مختلفی برای سنجش صحت اطالعات  آزمون ؛ د(ترغیب کنند

. در ارائه شده که افراد می توانند از آنها بهره ببرند

  ادامه دو آزمون مهم، به صورت خالصه معرفی شده اند.

(، Currency: در این آزمون، زمانبندی ) CARAAPآزمون  .1

(، Authority(، اعتبار منبع)Relevanceارتباط)

 ( متن بررسی می شود.Purpose( و هدف)Accuracyدقت)

(، Purpose: در این آزمون، نیز هدف) P.R.O.V.E.Nروش  .2

(، اثبات Objectivity(، عینیت)Relevanceارتباط)

(، تازگی Expertise(، تخصص و تجربه)Verifiabilityپذیری)

(Newness.در متن بررسی می شود ) 

 


