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چکیده

اطالعات به ظاهر واقعی
امروزه انسانها با زیستن در عصر رسانهای و اطالعاتی در معرض انواع اخبار و
ِ
قرار گرفتهاند که ماهیت شایعهگونۀ آن از چشمها پنهان مانده است .انسانها اغلب در مواجهه با چنین
اخباری بدون اعتباریابی ،به بازنشر آنها در دنیای مجازی و واقعی میپردازند که میتواند آسیبهای
امنیتی ،اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه داشته باشد .از اینرو مقاله حاضر با هدف شناسایی
عمیقتر استراتژیهای کاربران در مواجهه با اخبار و بهویژه شایعات در دنیای مجازی و فرایند فروکاست
شایعهسازی و شایعهپذیری با رویکرد کیفی و روش نظریهای زمینهای اشتراوس و کوربین انجام گرفته است.
یزدی فعال در فضای مجازی مشتملبر  12مرد و  12زن در پژوهش
براساس نمونهگیری هدفمند 24 ،جوان ِ
مشارکت داشته و روایتهای آنها مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته است .فرایند گردآوری دادهها به صورت
همزمان با تجزیهوتحلیل آنها در سه مرحلۀ کدگذاری باز ،محوری و گزینشی انجام شده است .یافتهها
ّ
ّ
مرکزی دوآلیسم اعتماد به منابع خبری اعم از ملی ،غیرملی و مجازی است که کاربران
حاکی از پدیدۀ
ِ
برمبنای اعتماد قوی ،ضعیف یا فقدان آن و سایر شرایط زمینهای و مداخلهگر در مواجهه با اخبار و شایعات،
استراتژیهایی اعم از اعتبارسنجی استقرائی منابع خبری ،پیگیری اخبار از منابع موثق ،بازنشر سنجیدۀ
مطالب معتبر و اپوخه شایعات را بهکار میگیرند .درنهایت بهواسطۀ زمانمندی شایعات ،آموزش سواد
رسانهای ،احتمال داغ بیاعتباری و غیره و استراتژیهای نامبرده ،پیامدهایی چون فروکاست موقت
بازدیدهای شایعهسازان و مسکوتشدگی شایعه مجال بروز خواهد یافت.
کلیدواژهها :فروکاست شایعه ،فضای مجازی ،کاربران ،رویکرد کیفی ،افکار عمومی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1دانشجوی دکتری مدیریت رسانه ،واحد یزد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،یزد ،ایران
 2استاد جامعهشناسی ،گروه تعاون و رفاه اجتماعی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه یزد ،ایران (نویسنده مسئول)


 3استادیار مدیریت رسانه ،واحد یزد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،یزد ،ایران

 .1مقدمه

ظهور فنآوری اطالعات و ارتباطات ،دریچه جدیدی را فراروی جهان گشوده و بر جنبههای
مختلف زندگی فردی و اجتماعی انســانها تأثیر گذاشــته اســت .انســان با ورود به جامعۀ
اطالعـاتی ،نیـازمنـد تمهیـدات و امکـانـات تزم اســت .امروزه ،فنـاوری اطالعـات و ارتبـاطـات
جزئی جداییناپذیر از زندگی انسـانها شـده و زمینهسـاز ایجاد فضـاهای اجتماعی جدیدی
گردیـده اســـت؛ فضـــاهـایی بـدون مرز کـه روابط ،ابعـاد و مهـارتهـای اجتمـاعی افراد را
تحتتأثیر قرار داده است .ما در عصر گذر از جامعه صنعتمحور به جامعه اطالعاتمحور
یـا بـهعبـارتدیگر گـذر از دنیـای فیزیکی بـه دنیـای مجـازی هســتیم (توتیی .)1393 ،بعـد از
فراگیری ویروس کرونا در جامعۀ ایران ،فضــای مجازی ،شــبکههای اجتماعی بیش از پیش
در دســترس افراد جـامعـه قرار گرفـت و کـاربران بـا اهـداف متفـاوتی اعم از آموزشــی ،گـذران
فراغـت ،پیگیری اخبـار مرتبط بـا آمـار مبتالیـان ،ارتبـای مجـازی بـا خـانواده ،اقوام و دوســتـان و
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غیره از رسانههای نوین سود جستند (ذکایی و ویسی.)1399 ،
فضــای مجازی حوزه جدیدی شــبیه فضــای واقعی اس ـت که کاربران زیادی به آن وارد
شـــدهانـد .یکی از مهمترین ویژگیهـای فضـــای مجـازی این اســـت کـه برخی کـاربران بـا
هویتهای نامعلوم وارد آن میشـوند و به همین دلیل شـرایط برای برخی افراد سـودجو ،مهیا
اسـت تا به بعضـی کژ رفتاریها مانند شـایعهسـازی دامن بزنند .فضـای مجازی عرصـهای امن
برای سـودجویان اسـت تا با خیالی راحت به انجام برخی کارهای ناشـایسـت در آن بزردازند و
البته بعضــی از افراد نیز بهصــورت ناخواســته درگیر برخی مســائل مانند بازنشــر شــایعات
میشــوند .شــایعات رای در شــبکههای اجتماعی اغلب مانند یک بمب در افکار عمومی
منفجر میشـوند و مختص مکان یا کشـور خاصـی هم نیسـتند .شـایعه در فضـای مجازی همه
فـاکتورهـای فضـــای غیرمجـازی را دارد و درعینحـال فـاکتورهـای دیگری نیز بـدان افزوده
میشـود .سـرعت در فضـای مجازی بیشـتر اسـت .تعداد فرسـتندگان شـایعه بیشـتر اسـت ،تعداد
مخاطبان شــایعه نیز بیشــتر اســت و درعینحال چون مخاطبان و فرســتندگان همدیگر را
نمیبینند این موضــوع تقویت میشــود و هر کم ماجرا را هر جور که دوســت دارد ،روایت
میکند (خطیبی.)1395 ،

در این میان نمیتوان از پیامدهای اغلب جبرانناپذیر شایعهباوری و بازنشر آن در فضای
مجازی و حتی واقعی چشـم پوشـید .چنانچه افراد و گروههایی در اثر این شـایعات ،آسـیب
میبینند ،آبرو ،اعتبار یا سـرمایه اجتماعی خود را از دسـت میدهند ،سـالمتی آنان در معرض
تهدید قرار میگیرد و در سـط کالنتر با کنشـگری شـایعهباوران در جهت اغراض سـیاسـی
نفعان سـازنده شـایعات ،ممکن اسـت امنیت جامعه در معرض خطر قرار گیرد .از سـوی
ذی ِ

دیگر ،ســازمانها و مؤســســات ذیربط برای خنثی کردن آثار و پیامدهای نشــر این اخبار،
هزینههای مالی و انسـانی سـنگینی متحمل میشـوند .شـایعات ،اطالعات یا اخباری هسـتند
که صــحت آنها تأیید نشــده اســت .به همین دلیل هنگامیکه در دســترس مخاطب قرار
میگیرند ،گیرنده پیام نمیتواند درســتی یا نادرســتی آنها را تشــخیص دهد .عموم مردم در
برخورد با چنین پیامهایی کمتر میاندیشـند و کمتر خود را برای چک کردن درسـتی محتوا به
دردسر میاندازند (موتیی.)1391 ،
امروزه فضـای مجازی و شـبکههای اجتماعی بسـتری برای انتشـار شـایعات مختلف شـده
اسـت و قشـرهای مختلفی از مردم بهعنوان کاربران فضـای مجازی روزانه با شـایعاتی مختلفی
مواجه میشـوند .نظر به اینکه شـایعه نقش مؤثر و تأثیرگذاری بر افکار عمومی دارد و پذیرش
و انتشــار آن میتواند آســیبها و پیامدهای مختلفی درعرصــههای اجتماعی ،ســیاســی،
اقتصــادی و غیره به همراه داشــته باشــد ،پم اهمیت و ضــرورت دارد تا در مورد شــایعه در
فضــای مجازی تحقیقات جامعی انجام شــود .کمااینکه کاهش شــایعات و شــایعهباوری
میتواند با خاتمه دادن به سـردرگمیهای افراد و حتی کنشهای اغلب منفی شـایعهپذیران و
پیامدهای منت از آن در سط خرد ،متوسط و کالن ،سالمت روان جامعه ،امنیت اجتماعی
و ســرمایه اجتماعی را در وضــعیت مطلوبی حفد کند و از فرســایش آنها جلوگیری کند.
بنابراین ،مقاله حاضــر در پی پاس ـ به این ســؤال کلی اســت که فرایند فروکاســت تولید و
بازنشـر شـایعات چگونه اسـتم کمااینکه در کنار سـوال اصـلی ،سـواتت فرعیتری نیز دنبال
میشــود :از جمله اینکه چه شــرایطی در تضــعیف شــایعه نقش داردم کاربران شــبکههای
اجتماعی چگونه به شایعه در فضای مجازی پاس میدهندم راهکارهای اصالح وضعیت و
کاهش تولید و پذیرش شایعات در فضای مجازی چیستم
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 .2چارچوب مفهومی

رســانههای جمعی بر درک و ارزیابی مردم از فضــای فکری جامعه اثر میگذارند ،زیرا مردم
ً
معموت نتای نظرسنجیها یا مصاحبههای خبری با فعاتن سیاسی و اجتماعی را از رسانهها
دریافت میکنند .در این فرایند ،مردم بیشتر به آنچه دیگران به صورت عمومی بیان میکنند،
ً
اتکا و اعتماد میکنند تا به آنچه واقعا فکر میکنند .رسانههای جمعی به سه شیوه بر مارپیچ
سـکوت اثر میگذارند )1 :رسـانهها تصـورات افراد را راجع به اینکه چه عقایدی مسـلط اسـت
شـکل میدهند؛  )2رسـانهها تصـورات مربوی به عقاید رو به افزایش را شـکل میدهند؛ )3
رسـانهها تصـوراتی را شـکل میدهند راجع به اینکه شخص چه عقیدهای را میتواند در افکار

عمومی ابراز کند ،بدون اینکه منزوی شود (سورین و تانکارد .)1381 ،1براساس این نظریه،
تمایل به اظهارنظر توسـط افراد ،تحتتأثیر تصـورات آنها از فضـای عقیده اسـت .چنانچه

رسـانهها با توجه به سـه ویژگی تراکم ،همهجایی بودن و همصـدایی ،فضـای فکری جامعه را
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در اختیـار بگیرنـد و عقـایـدی را بـهعنوان عقـایـد اکثریـت توزیع و منتشــر کننـد ،افراد مخـالف و
در اقلیـت را بـه خـاطر ترس از انزوا وادار بـه ســکوت و کنـارهگیری میکننـد و افکـار و عقـایـدی
همسان و مشابه را بر جامعه حاکم میسازند.
نظریه استفاده و رضایتمندی ضمن فعال انگاشتن مخاطب ،بر نیازها و انگیزههای وی در
استفاده از رسانهها تأکید میکند و بر آن است که ارزشها ،عالیق و نقش اجتماعی مخاطبان
مهم است و مردم بر اساس این عوامل آنچه را میخواهند ببینند و بشنوند ،انتخاب میکنند.
نظریۀ استفاده و رضایتمندی با اتخاذ رویکردی کارکردگرایانه به ارتباطات و رسانه ،مهمترین
نقش رسانهها را برآورده ساختن نیازها و انگیزههای مخاطب میداند .بنابراین ،به هر میزان که
رسانهها این نیازها و انگیزهها را برآورده سازند ،به همان میزان موجبات رضایتمندی مخاطب
را فراهم میکنند .فرض اصلی نظریۀ استفاده و رضایتمندی این است که افراد مخاطب،
کموبیش بهصورت فعال ،به دنبال محتوایی هستند که بیشترین رضایت را برای آنان فراهم سازد.
میزان این رضایت بستگی به نیازها و عالیق فرد دارد (ویندال ،سیگنایزر و اولسون.)1376 ،2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3پیشینۀ پژوهش

در این قسـمت به سـوابق تحقیق و کارهای علمی که توسـط دیگر پژوهشـگران در این راسـتا
صورت گرفته پرداخته میشود:
نتـای پژوهش عبـدالرحمـانی ،مظفری و محمـدی ( )1398بـا عنوان «تحلیـل محتوای
امنیتی پیامهای شـبکه اجتماعی تلگرام که با روشهای دلفی و تحلیل محتوای عرفی انجام
گرفته اسـت ،نشـان داد که بیشـترین تأکید کانالهای خبری به ترتیب شـامل تضـعیف حجاب
و عفاف و تروی بیبندوباوری ،شـایعهپراکنی ،تشـویش اذهان عمومی و بسـترسـازی برای
براندازی نرم است.
نتای پژوهش سـزهری ،فرنام و عالیی ( )1398با عنوان «بررسـی کارکردها و پیامدهای
شــبکـههـای اجتمـاعی در ایران (مورد مطـالعـه اســتـان اردبیـل) کـه بـا روش کیفی و تکنیـک
فوکوس گروپ انجام شــده اســت ضــمن تشــری کاردکردها و پیامدهای منفی شــبکههای
اجتماعی چون سـرعت انتشـار و انتقال اطالعات ،پیامدهای منفی شـبکههای اجتماعی اعم
از افزایش شـــایعـهپراکنی ،اخبـار کـذب ،نقح حریم خصــوصــی ،انزوا و دور مـانـدن از
محیطهای واقعی ،افراد با هویهای جعلی و ســواســتفاده از دیگران و غیره را نیز نشــان داده
اســـت.نتـای تحقیق توتیی صــبـاغی ،و نظـافتی ( )1396بـا عنوان «شــنـاســـایی و تحلیـل
فرصـتها و تهدیدهای شـبکههای اجتماعی در فضـای مجازی؛ مورد مطالعه ،دانشـجویان
دانشـگاه شـهید بهشـتی که با روش ّ
کمی انجام شـده اسـت ،نشـان داد یادگیری الکترونیک،
پرکردن اوقـات فراغـت ،ســـازمـانـدهی گروههـای اجتمـاعی و امکـان گفـتوگو و آشــنـایی بـا
فرهنـ هـا بـهعنوان فرصـــتهـای شــبکـههـای اجتمـاعی و انتقـال ارزشهـای غیراخالقی،
ســوساســتفـاده ،انتشـــار اطالعـات نـادرســـت ،اعتیـاد اینترنتی و ارتبـاطـات مخرب بـهعنوان
تهدیدهای شبکههای اجتماعی بر دانشجویان اثری مثبت و معنادار دارد.
نتای پژوهش رضـائیانفرد و چولکی ( )1395تحتعنوان «بررسـی علل و عوامل مؤثر
در رواج شایعه در شبکههای اجتماعی مجازی  ،که با روش توصیفیـــ تحلیلی انجام شده
اسـت ،نشـان داد که بین علل و عواملی همچون نبود فرهن مناسـب اسـتفاده از نرمافزارهای
ارتباطی شـبکههای اجتماعی ،عدم اطالعرسـانی مناسـب در جامعه ،وجود کاربران ناشـناخته
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در شـبکههای اجتماعی مجازی ،وجود فرهن شـفاهی ارتباطی میان افراد در سـط جامعه
و رواج شایعات در شبکههای اجتماعی مجازی رابطه وجود دارد.
نتای پژوهش دین

و همکاران ( )2021با عنوان «رفتار تشـخیص شـایعه کاربران شـبکههای

اجتماعی در مواقع اضـطراری که به روش کمی انجام شـده اسـت ،نشـان داد که قطعیت و شـدت تأثیر مثبت
معنـاداری بر هنجـارهـای ذهنی دارد .عالوه بر این ،هنجـارهـای ذهنی ،نگرش و کنترل رفتـاری ادراک شـــده،
همگی بر رفتار تشـخیص شـایعه کاربران رسـانههای اجتماعی تأثیر میگذارند و مشـارکت بهطور منفی رابطه
بین هنجارهای ذهنی و نگرش را تعدیل میکند.

نتای پژوهش کان و رائو  )2017( 1با عنوان «اشــتراکگذاری شــایعات ســایبری تهدیدکنندۀ

امنیت داخلی در چارچوب نظارت اینترنتی دولتی :مورد کره جنوبیـــشمالی  ،که با روش ّ
کمی انجام

شـده اسـت ،نشـان داد با معرفی منطق «تأثیر بیاعتمادی در شـایعات سـایبری میتوان بر
گســترش پخش شــایعات در بین کاربران ممانعتی را ایجاد کرد .نتای مقایســهای وی از دو
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

132

دوره  ،15شماره 2
تابستان 1401
پیاپی 58

نظرســنجی در کره جنوبی نشـــان میدهـد کـه نگرانیهـای مربوی بـه نظـارت بر اینترنـت
شـهروندان ،باع افزایش قصـد اشـتراکگذاری مطالب در فضـای مجازی شـده اسـت و این
تأثیر بهویژه در دوره تهدید امنیت وطن ،قابلتوجه اسـت .لذا نظارت بر شـایعات سـایبری از
طریق نظـارت بر اینترنـت کـه بـهواســطـه دولـتهـا انجـام میشــود ،میتوانـد برای تالشهـای
امنیـت میهن تـأثیرگـذار نبـاشـــد ،مگر اینکـه دولـت ســیـاســـت نظـارت خود را بـا هنجـارهـای
اطالعرسانی شهروندان در فضای مجازی هماهن کند.

زوبیـاگـا و همکـاران )2016( 2در مطـالعـه خود بـا عنوان «تجزیـهوتحلیـل چگونگی گرایش مردم

به و انتشار شایعات در رسانههای اجتماعی با نگاه کردن به موضوعات گفتوگو به بررسی واکنشهای
کـاربران بـه شـــایعـات میپردازنـد و تفـاوت کـاربران را از این حیـ مشــخص میکننـد .آنهـا
معتقدند کاربران در برخورد با شــایعات به ســه دســته تقســیم میشــوند )1 :کاربرانی که از
شـــایعـات دروغ حمـایـت میکننـد؛  )2کـاربرانی کـه شـــایعـات دروغ را رد میکننـد؛ و )3
کاربرانی که با شایعات دروغ شوخی میکنند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اوکـازاک ،روبیو و کـامزو )2014( 1در پژوهش خود بـا عنوان «شــایعـات در ســایـتهـای
شــبکـههـای اجتمـاعی :چرا مردم در مورد کمزینهـا چـت میکننـدم کـه بـا روش ّ
کمی انجـام
شــده اســت ،نشــان داد که تمایل کاربران شــبکههای اجتماعی مجازی به پخش شــایعات
تبلیغاتی بیشـتر از انواع دیگر شـایعات اسـت .نتای پژوهش وی نشـان داد افراد باهدف کسـب
جوایز و یا طرفداران بیشـتر برای صـفحات شـخصـی خود حاضـر به شـایعهپراکنی در خصـو
یک برند خا

شدهاند.

نتـای پژوهش چنـ

و همکـاران )2013( 2بـا عنوان «مـدلی همـهگیر از انتشـــار شـــایعـه در

شــبکههای اجتماعی آنالین که با روش ّ
کمی به بررســی انتشــار شــایعات در فضــای مجازی

پرداختند ،نشـان داد که انتشـار شـایعه به شـدت پیوند میان کاربران وابسـته اسـت و هرچقدر
پیوند قوی بین کاربران در شبکه اجتماعی بیشتر باشد احتمال انتشار شایعه بیشتر است.
نتای پژوهش فاسـتر )2004( 3با عنوان «شـایعات :طبقهبندی ،روشها و جهتگیریهای
آینده که با روش قومنگارانه و گفتمانی انجام شـده اسـت ،نشـان داد افراد به دتیل متعددی در
شـایعهپراکنی مثبت و منفی شـرکت میکنند و اهداف متفاوتی میتوانند داشـته باشـند .در این
خصو

فاستر بیان میکند که در ساختار اجتماعی ،افراد به چهار دلیل اطالعات ،سرگرمی،

نفوذ و دوستی در فرایند شایعهسازی و شایعهپراکنی شرکت میکنند.
در مقام جمعبندی تزم به ذکر اسـت که؛ در مطالعات داخلی بهطور گسـترده به بررسـی
عوامل مؤثر در رواج شــایعات ،پیامدها و عواقب فعالیت در شــبکههای اجتماعی مجازی
پرداخته شــده اســت و تروی شــایعات و اخبار کذب به عنوان یکی از مهمترین پیامدهای
فرهنگی-اجتماعی اسـتفاده نامناسـب از شـبکههای اجتماعی مجازی مطرح گردیده اسـت.
در مطـالعـات خـارجی نیز پژوهشــگرانی همچون فـاســتر ( ،)2004چنـ

و همکـاران

( ،)2013زوبیـاگـا و همکـاران ( )2016و کـامزو ( )2018بـه علـتیـابی گرایش برخی از
کاربران به انتشـار شـایعات پرداختهاند .با بررسـی این مطالعات متوجه گسـتره محدود مورد
ً
بررسی آنها (صرفا پرداختن به پیامدها و دتیل) خواهیم شد زیرا که برای دستیابی به فهمی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عمیق از این پـدیـده اجتمـاعی پیچیـده ،صــرف بررســی پیـامـدهـا و دتیـل نمیتوانـد تفســیر
درستی در اختیار تحلیلگران و تصمیمگیرندگان قرار دهد؛ از اینرو ،مطالعه حاضر با هدف
بررسـی عمیق این عرصـه به واکاوی شـروی زمینهای ،نوع راهبردها و اسـتراتژیها ،شـرایط
مداخلهگر ،پیامدها و دتیل گرایش کاربران شــبکههای اجتماعی مجازی پرداخته اســت و
سعی دارد با چشماندازی متفاوت تحلیل مناسبی ارائه دهد .عالوهبراین تحقیقات انجامشده
همگی به چالشهای فضـای مجازی و مسـائل حواشـی آن که از جمله شـایعهپراکنی در چنین
بستری است پرداختهاند که فصل مشترک آنها با تحقیق مربوطه میباشد.
 .4روششناسی

این مطالعه برمبنای پارادایم تفسـیری ،رویکرد کیفی و روش نظریه زمینهای انجام شـده اسـت
تا به فهمی عمیق از فرایند فروکاسـت شـایعهسـازی ،شـایعهپراکنی و شـایعهپذیری بهویژه در
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عصــر حاضــر ،که رســانههای نوین نفوذ قابلتوجهی در زندگی کنشــگران اجتماعی دارند،
دســت یابیم .دو رویکرد اصــلی در نظریه زمینهای وجود دارد که عبارت اســت از :رویکرد
عینیگرایی 1اشــترواس و کوربین 2و رویکرد ســازندهگرایی 3چارمز ،4که در این پژوهش از
رویکرد عینیگرایی اشترواس و کوربین استفاده شده است (ایمان.)1393 ،
در این مسیر ،نمونهگیری پژوهش حاضر بر اساس نمونهگیری هدفمند و با حداکثر تنوع
است .این نوع نمونهگیری بر اساس این ایده است که محقق در فرایند تحقیق برای جمعآوری
اطالعات ،به کجا توجه کند تا بتواند به توسعه نظریه بزردازد .پاتن به سه رویکرد مصاحبهی
کیفی و عمیق اشاره میکند که عبارتاند از )1 :مصاحبه مکالمهای غیررسمی؛  )2رهیافت
ً
راهنمای مصاحبه؛ و  )3مصاحبه باز استانداردشده .مصاحبه مکالمهای غیررسمی ،کامال بر
تولید خودجوش سؤالها در جریان طبیعی تعامل استوار است (پاتن .)2015 ،5این راهبرد،

بازترین رهیافت مصاحبهای است که به مصاحبه ساختنیافته موسوم است .و رای ترین ابزار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گردآوری دادههای متنی در کار میدانی برای تولید حجم وسیع و پراکندهای از دادهها است.
بنابراین ،در آغاز کار برای دستیابی به مفاهیم و مقولهها از رویکرد مصاحبه غیررسمی
استفاده شد .مصاحبههای مکالمهای اولیه با چند تن از مشارکتکنندگان صورت گرفت که
نتیجه آن خلق مفاهیم ،محورها و سؤاتت اولیه توسط محقق بود .بعد از این که مفاهیم و
مقولههای اولیه آشکار شدند با استفاده از رویکرد مصاحبۀ نیمهساختاریافته سؤاتت بازی
طراحی گردید و فرایند مصاحبه و جمعآوری دادهها تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت.
بنابراین ،ضمن استفاده از رویکرد مصاحبه عمیق و نیمهساختاریافته ،محقق ذهن خود را
مبهم مسئله
برای طرح سؤاتت جدید در خالل گردآوری دادهها باز نگه داشته است تا زوایای ِ
مورد نظر آشکار و شفاف شود .زمان هر مصاحبه نیز بین  50تا  95دقیقه بود.

پژوهش حاضر در شهر یزد انجام شده است .شهر یزد و به تبع آن ،استان یزد در زمینه
تکنولوژیهای نوین ارتباطی پیشگام به حساب میآید و شرکت پیشگامان تنها یکی از دتیل
پیشرو بودن یزد در زمینه بهرهبرداری از اینترنت و فضای مجازی است .از طرفی جوانان هم
به لحاظ اینکه درصد باتیی از جمعیت شهر را تشکیل میدهند و هم به لحاظ حضور
بیشتری که در فضای مجازی دارند ،جامعه هدف پژوهش را تشکیل دادهاند.
جدول  .1مشارکتکنندگان تحقیق
جنسیت

سن

تحصیالت

شغل

مرد

31

دکتری

کارمند

مرد

23

لیسانم

بخش فروش موبایل

مرد

21

دیزلم

بخش خدمات

زن

23

کارشناسی ارشد

دانشجو

زن

35

دیزلم

مزوندار

مرد

32

دیزلم

تولیدکننده لباس

مرد

29

کارشناسی ارشد

دبیر

مرد

28

کارشناسی ارشد

تکنسین آزمایشگاه

زن

24

کارشناسی

کارشناس امور اداری

زن

27

کارشناسی ارشد

دبیر

زن

31

دکتری

کارمند
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جنسیت

سن

تحصیالت

شغل

مرد

28

سیکل

آزاد

مرد

30

کارشناسی ارشد

ساختمانی

مرد

26

کارشناسی

دبیر

زن

34

دیزلم

خانه دار

مرد

25

کارشناسی

کارمند

زن

26

کارشناسی

کارمند

زن

31

دوم دبیرستان

فروشنده

زن

25

کارشناسی ارشد

تولیدکننده زالو طبی

مرد

25

کارشناسی ارشد

دانشجو

زن

31

کارشناسی ارشد

کارمند

زن

23

کارشناسی ارشد

دانشجو

زن

28

کارشناسی ارشد

دانشجو

مرد

28

کارشناسی

فعال بورس

در این روش گردآوری و تجزیـهوتحلیـل دادههـا بـه گونـهای همزمـان انجـام میگیرد و از
اینرو محقق با توجه به نتای اولیه مصــاحبههای مقدماتی ،برای انتخاب نمونهها ،به سـراغ
جوانان فعال در فضــای مجازی رفته اســت .زیرا مصــاحبههای مقدماتی که از نمونههایی
متفـاوت در جـامعـه مورد بررســی انتخـاب شـــده بودنـد ،محقق را بـه این نتیجـه رســـانـد کـه
نمونههایی که متعلق به جوانان فعال در فضـای مجازی هسـتند اطالعات مفیدتری در اختیار
مـا قرار میدهنـد .بـه عبـارت دیگر ،از آنجـا کـه جوانـان ،روزانـه زمـان قـابـلتوجهی را صــرف
جسـتوجو و گشـتوگذار در فضـای مجازی میکنند و به واسـطه شـور و هیجان جوانی،
بیشـتر در معرض تأثیرپذیری از شـایعات هسـتند ،بههمین دلیل ،محقق نمونههای خود را از
میان جوانان انتخاب کرده اســت .محقق بر اســاس نمونهگیری هدفمند 24 ،نفر از جوانان
شـهر یزد را انتخاب و با آنها مصـاحبه کرده اسـت .اطالعات توصـیفی مشـارکتکنندگان در
جدول شماره ( )1قابل مشاهده است.
کسـب وثو و اعتماد از مشـاهدات ،تفسـیرها ،تحلیلها و غیره ،به معنای ارزیابی اعتبار
تحقیق اســـت و این فراینـد را برســـاخـت اجتمـاعی دانش نیز مینـامنـد (فلیـک .)1394 ،امـا
فراینـد ارزیـابی اعتبـار یـا اعتبـاربخشــی بـه دادههـا و نتـای تحقیق کیفی ،رو یـهای متفـاوت از

رویههای تحقیق کمی دارد .در مسـیر ایجاد و تقویت اعتبار تحقیق با شـروع فرایند گردآوری
دادههـا ،پژوهشــگر بـه مشـــارکـت طوتنی ،مشـــاهـده و ارتبـای مســتمر بـا میـدان تحقیق و
مشــارکتکنندگان پژوهش پرداخته اســت .از ســویی دیگر ،با توصــیف دقیق زمینه ،طرح
پژوهش ،مشـارکتکنندگان و شـرایط پژوهش با تمام جزئیات ،استخراج مفاهیم و مقوتت با
غنای فراوان و شـواهد گسـترده از متن سـخنان مشـارکتکنندگان ،تالش شـد تا غنای نتای و
معیار انتقالپذیری پژوهش را افزایش دهیم .در نهایت با تبادلنظر با همتایان ،کنترل اعضــا
با ارائۀ نتای پژوهش نزد حداقل  3مشـارکتکننده و با کسـب تأیید این نتای از سـوی آنها،
در جهـت ارتقـای معیـارهـای اعتبـارپـذیری ،قـابلیـت اطمینـان و تـأییـدپـذیری نتـای پژوهش گـام
برداشتیم تا وثو و قابلیت اعتماد پژوهش تضمین گردد.
در نهایت ،ضمن تأ کید بر همکاری داوطلبانه مشارکت کنندگان ،با رعایت مالحظات
اخالقی دیگری چون خودداری از متفاوت جلوه دادن شرایط و فریبکاری ،پرهیز از ضرر و
زیان به مشارکت کنندگان و رعایت حریم خصوصی آن ها ،صحت و عدم دستکاری در
دادهها و عدم ارائه داده های جعلی یا ساختگی و قدردانی از همکاری مشارکتکنندگان
پژوهش ،ویژگی یک پژوهش ع لمی و رفتار اخالقی را حفد و رعایت شد (حریری1385 ،؛
کرسول.)1394 ،
 .5یافتهها

بعد از صــرف زمانی طوتنی و تحلیل موشــکافانۀ گزارهها 36 ،مفهوم 21 ،مقولۀ فرعی15 ،
مقولۀ اصـلی و یک مقولۀ هسـته تحتعنوان «فروکاسـت شـایعه برسـاخت شـده اسـت .این
مقوله حاکی از شـرایط و اسـتراتژیهایی اسـت که مسـکوتشـدگی شـایعه و فروکاسـت آن را
بـازنمـایی میکنـد .در ادامـه بـا ارائـۀ جـدول کـدگـذاری ،فراینـد اســتخراج مفـاهیم ،مقولـههـای
فرعی ،مقولههای اصـلی و مقولۀ هسـته به همراه شـواهد گسـتردهای از متن بهگونهای جزئی و
دقیقتر قابل مشاهده است؛ که پم از آن با ارائۀ خط داستان ،تشری میگردد.
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جدول  .2گزارهها ،مفاهیم و مقوالت مرتبط با مقوله هسته فروکاست شایعه
مقولههای اصلی
فعالیت نامطلوب منابع خبررسانی
احتمال داغ بیاعتباری
دغدغه خبرجویی مخاطبان
نسبیاندیشی محتاطانه-شکاکانه مخاطبان
زمانمندی شایعات
آموزش سواد رسانهای
دوآلیسم اعتماد به منابع خبری
کاوشگری زمانمند
اعتبارسنجی استقرائی منابع خبری
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پیگیری اخبار از منابع موثق
بازنشر سنجیده مطالب معتبر
اپوخۀ شایعات
فروکاست موقت بازدیدهای شایعهسازان
مسکوتشدگی شایعه

مقولههای فرعی
فعالیت نامطلوب منایع رسمی خبررسانی
فقدان منابع خبری موثق
سانسور محافظهکارانۀ اخبار
احتمال داغ بیاعتباری
دغدغه خبرجویی مخاطبان
نسبیاندیشی مخاطبان
باورداشت محتاطانه-شکاکانه مخاطبان
زمانمندی شایعات
آموزش سواد رسانهای
اعتماد به منابع خبری
فقدان اعتماد به منابع خبری
کاوشگری زمانمند
اعتبارسنجی مقایسهای منابع خبری
ریشهیابی عقیدتی منابع خبری
پیگیری اخبار از منابع موثق
بازنشر سنجیده مطالب
بازنشر نکردن عجوتنۀ مطالب
اپوخۀ شایعات
فروکاست موقت بازدیدهای شایعهسازان
مسکوتشدگی شایعه

شــایعه به عنوان امری زمانمند ،زمانی در اوج قرار گرفته ،فراگیر شــده و همگان در مورد
آن صــحبت میکنند و پم از مدتی به فراموشــی ســزرده خواهد شــد .در این روایت ،فرایند
فراموشــی شــایعات و ملزومات فروکاســت شــایعهســازی ،شــایعهپراکنی و شــایعهپذیری
بازتعریف شـده اسـت .در این قسـمت عمدۀ مقوتت برسـاخت شـده و معنای اصـطالحی
آنها ،به همراه شــواهدی از گزارههای مشــارکتکنندگان و توضــیحاتی تکمیلی در جهت
بیشتر مقولههای برساختی ارائه شده است.
ِ
شفافیت ِ

 .1-5فعالیت نامطلوب منابع خبررسانی

فعالیت نامطلوب منابع خبررسـانی رسـمی و حتی ملی و سـانسـور شـدید مطالب و برخی
اخبار ،پوشـش خبری ضـعیف از مؤلفههایی اسـت که فعالیت نامطلوب منابع خبررسـانی را

نشـان میدهد .فعالیت نامطلوب منابع خبررسـانی و محرومیت از منابع خبری موثق ،منجر
اعتمـاد مخـاطبـان بـه رســـانـههـای هـدف میشــود.
بـه ســردرگمی خبری و تضــعیف
ِ

مشـارکتکنندهای سـانسـور محافظهکارانۀ اخبار را اینچنین بازتعریف نموده اسـت« :چون
احسـاس میکنن رسـانهها یامنابع معتبر خبرهای خیلی مهم را زود انتشـار نمیدهند یا برخی
اخبار را سانسور میکنند .
 .2-5داغ ننگ بیاعتباری

کـاربرانی کـه اخبـاری را از منـابع خبری خـاصــی پیگیری کرده و بـدون تحقیق و بررســی بـه
بازنشــر اخبـار به مخـاطبـان خود در دنیـای واقعی و مجـازی میپردازند ،گاهی با کذب و غیر
موثق بودن خبر ارســالی خود مواجه میشــوند .با تکرار چنین حالتی افراد اعتبار خود را نزد
مخـاطبـانشـــان در معرض تهـدیـد تلقی میکننـد و احتمـال اطال داغ بیاعتبـاری از ســوی
ً
دیگران بر خود را متصــور میشــوند .بنابراین ،کاربران در مواجهه با چنین شــرایطی ،غالبا
نسـبت به منبع خبری هدف بدبین شـده و اعتماد خود را نسـبت بدان از دسـت میدهند و یا از
انتشـار اخبار و بهویژه بازنشـر بدون تحقیق آن خودداری میکنند .مشارکتکنندهای داغ نن
بیاعتباری را اینچنین منتقل نموده است:
خیلی نـاراحـت شـــدم .بحـ اعتمـاد اینجـا مطرح میشـــه .فرض کن اگر چنـدتـا خبر اشــتبـاه رو
بفرسـتی ،سـریای بعد بخوای یه خبر درسـت بفرسـتی طرف میگه تو چندتا خبر فرسـتادی و گفتی
این خبر اشتباهه ،دفعه بعد میگن تو دیگه خبر نفرست.
 .3-5دغدغۀ خبرجویی مخاطبان

همســو با محرومیت از منابع خبری موثق و دروغگویی تعمیمیافته ،معیاری برای تشــخیص
اخبـار حقیقی از غیرحقیقی وجود نـداشــتـه و در چنین شــرایطی هر فردی بنـابر دتیـل
مشـخصـی ،رسـانۀ خاصـی را معتبرتر دانسـته و اخبار را از آن منبع پیگیری میکنند .اما ممکن
اسـت همان رسـانه هدف مورد اعتماد ،نیز به نشـر اخباری غیرموثق یا پنهانکاری از سـوی
دیگران متهم باشــد و یا پم از مدتی کاربر هدف نیز از رســانۀ انتخابی خود روی برگرداند.
ً
اما انسانها غالبا دغدغه کسب خبر از زندگی اطرافیان ،از اوضاع اقتصادی -سیاسی و حتی
وقـایعی کـه در ایران و جهـان ری میدهـد ،را دارنـد .این تمـایـل و دغـدغـه گـاهی چنـان افراطی
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پیش میرود کـه افراد ،هر نوع خبر یـا شـــایعـهای را بـاور کرده و بـه بـازنشــر آن بـه دیگران
میپردازند و بعد از مدتی که شایعه به فراموشی سزرده میشود ،احساس کمبود میکنند و به
دنبال خبری داغ و جدیدتر هسـتند ،حتی اگر دروغ و شـایعه باشـد .مشـارکتکنندهای دغدغۀ
خبرجویی مخاطبان را اینچین بازنمایی کرده است« :چون مردم خیلی زود از کنار اون چیز
رد میشن .ییگیر مییکن ،.خیلی زود براشنون ااد میهنه ک ک زود از یادشنون میره و
دمبال خبر جدیدتر هست».
 .4-5نسبیاندیشی محتاطانه-شکاکانه مخاطبان

انســانها به لحاظ باورپذیری با یکدیگر متفاوت هســتند ،بدینمعنا که برخی زودباور تلقی
میشــونـد و هر خبر یـا شـــایعـهای را بـه زودی بـاور میکننـد و برخی بـهگونـهای محتـاطـانـه و
شـکاکانه ،هر خبری را باور نمیکنند و نادرسـتی و شـایعه بودن آن را محتمل فرض میکنند.
در باورداشـتهای مبتنیبر خطای خبری ،عوامل و شـرایط مختلفی چون فقدان منابع خبری
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موثق که مورد اعتماد نبوده است و ویژگیهای شخصیتی کاربران میتواند نقش داشته باشد.
ً
درواقع کاربرانی هسـتند که شـبکههای خبری را فریبنده تصـور میکنند ،بدینمعنا که صـرفا
اخبـاری را متنـاســـب بـا اهـداف و غرایح خود منتشــر میکننـد و حتی در حـالتی افراطیتر،
ذات و ماهیت اخبار را فارغ از رســانۀ هدف ،فریبنده توصــیف میکنند .مشــارکتکنندهای
باورداشت مبتنی بر فریبندگی شبکههای خبری را اینچنین به تصویر کشیده است:
بهنظر من یکسـری شـبکهها می خوان ذهن مارو ببرن به سـمت موضـوعی که توی ذهن خودشـونه.
ممکنه یه داســتانی رو برای ما روایت بکنن ولی اون داســتان ،قســمتهایی که ممکنه منظور اونا
باشه رو بولد میکنن که ذهن ما بره اون سمت و از اصل مطلب دور بشیم.

به عبارت بهتر در برساخت مقوله مورد نظر از مفهوم نسبیاندیشی برای اشاره به
انعطافپذیری و عدم نگاه تک بعدی و صفر و صد مخاطبان به اخبار و داشتن نگاهی نسبی
و فاقد قطعیت بهره بردیم .از طرفی با توجه با عوامل زمینهساز نگاه نسبی به اخبار از دو مفهوم
محتاطانه و شکاکانه استفاده شده است .بدینصورت که با توجه به نقش محافظهکاری و
احتیای در باورپذیری به هرگونه اخبار منتشره در فضای مجازی و سایر منابع خبری ،از
نسبیاندیشی محتاطانه و مطابق با عوامل شخصیتی نظیر نگاه شکاکانه و بدبینانه به مسائل

مختلف از جمله اخبار ،از مفهوم نسبیاندیشی شکاکانه استفاده است که در نهایت مقوله
نسبیاندیشی محتاطانه-شکاکانه مخاطبان برساخت شده است.
 .5-5زمانمندی شایعات

شـایعاتی که در دنیای مجازی یا واقعی سـاخته و منتشـر میشـوند ،به سـرعت فراگیر شـده و
همگان در مورد آن صـحبت میکنند؛ اما بعد از مدتی برای مردم عادی شـده و اهمیت خود
را از دسـت میدهند ،بهگونهای که افراد در مورد آن صـحبت نمیکنند .کاربران ممکن اسـت
با پخش شـایعات و آگاهی از کذب بودن آن ،تجربه بهدسـت آورده و در مواجهه با شـایعات
بعـدی محتـاطـانـهتر برخورد کننـد و یـا همچون گـذشــتـه ،و همســو بـا دغـدغـه خبرجویی ،از
شـایعات جدید اسـتقبال کنند .بنابراین ،زمان بهعنوان مقولهای اسـت که در شـدت یا ضـعف
شـایعات و اعتماد یا بیاعتمادی به رسـانهها مداخله کرده اسـت .همانطورکه گذشـت زمان
میتوانند در کمرن شـدن شـایعات نقش داشـته باشـد ،همان گذشـت زمان همراه با مداخلۀ
برخی ش ـرایط میتواند اعتماد به رســانهای را در معرض تهدید قرار داده و یا تقویت ســازد.
مشارکتکنندهای زمانمندی شایعات را اینچنین بازتعریف نموده است:
به نظرم هر شــایعهای یه ســری بازه زمانی خا داره ،یعنی هیچ شــایعهای همینطور تو اوج باقی
نمیمونه ،یه ذره که زمان بگذره ،حات یا شـایعه جدیدتری میاد رو کار ،یا اینکه مردم یادشـون میره،
ممکن هم هست که آگاهانهتر برخورد کنن ،ولی به نظرم این زمان هست که خیلی مهمه.
 .6-5آموزش سواد رسانهای

فقدان یا ضعف سواد رسانهای ،فقدان توجه به منبع اخبار ،اشتراکگذاری هیجانی و عجوتنۀ
مطالب در دنیای مجازی از مواردی است که ضرورت آموزش سواد رسانهای و ارتقای
فرهن رسانهای را خاطرنشان میسازد .بنابراین آموزش سواد رسانهای اعم از توجه به منبع
اخبار ،خودداری از اشتراکگذاری عجوتنه و هیجانی هرگونه مطلب یا خبری و به طور کلی
ارتقای سواد انتشار ،میتواند در ُ
کم و کیف اعتماد به رسانههای خبری مداخله نموده و آن را
دچار شدت و ضعف نماید .مشارکتکنندهای آموزش سواد رسانهای را اینچنین منتقل نموده
است« :آموزش داده شود تا از خبری مطمئن نیستیم آن را برای دیگران ارسال نکنیم .
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 .7-5اقدامات شفافسازانه منابع خبری

فعالیتهای نامطلوب رسانههای خبری و محرومیت از منابع خبری موثق از عوامل
تعیینکنندۀ میزان و کیفیت اعتماد به رسانههای خبری است .زمانی که رسانهها بهگونهای
فعاتنه در مقابل شایعات و اخبار غیرموثق واکنش نشان داده و براساس شواهد ،به
شفافسازی شایعات پرداخته و خبر موثق و صحی را آشکار کنند ،میتوانند اعتماد
مخاطبان را نسبت به خود تقویت نماید .درواقع رسانهها و منابع خبری بهمدد اقدامات
ً
شفافسازانۀ خود میتوانند اعتماد مخاطبان را جلب نموده و متعاقبا با برخورداری مردم از
منبع موثقی که پوشش خبری مناسب و مطلوبی دارد ،از فراگیری شایعات در دنیای مجازی
ّ
و واقعی جلوگیری میشود .مشارکتکنندهای واکنش شفافسازانۀ رسانههای ملی معتبر را
اینچنین بازتعریف نموده است:
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

142

دوره  ،15شماره 2
تابستان 1401
پیاپی 58

«وقتی کمرن میشه که بالفاصله بعد از یه اتفا رسانههای داخلی و ارتباطات خیلی سریع افراد
جامعه رو مطلع کنند درجهت کسب واقعیت ...و نقش رسانهها خیلی مهمه .
 .8-5دوآلیسم اعتماد به منابع خبری

حال با نظر به آنچه گذشت نوعی دوگانگی در میزان و کیفیت اعتماد به رسانههای خبری
ملی یا غیرملی ،رسمی یا مجازی شکل گرفته است که اقدامات کنشگران در فضای مجازی
را تحت تأثیر قرار داده است .درواقع انسانهایی که نسبیاندیش هستند و میزانی از خطا را
در اخبار منتشره از رسانهها یا شبکههای خبری مختلف مفروض میگیرند ،به هیچ رسانهای
اعتماد کامل نداشته و همین امر میتواند در خودداری آنها در بازنشر عجوتنۀ اخبار یا
مطالب نقش داشته باشد .اما از سویی دیگر برخی نسبت به رسانهها یا رسانۀ خاصی اعتماد
بیشتری داشته و بهواسطۀ دغدغۀ خبرجویی که پیش از این ذکر آن رفت ،آمادگی پذیرش هر
نوع خبر یا شایعه ای را دارند .بنابراین پدیده دوآلیسم اعتماد به منابع خبری از یک سو ناظر
بر شدت یا ضعف اعتماد به رسانهها یا منابع خبری مختلف اعم از ملی یا غیرملی ،رسمی
یا مجازی بوده است و از سویی دیگر تفاوت در اعتبار رسانههای هدف در نزد مخاطبان
ً
است که برخی صرفا به رسانههای ملی چون شبکۀ خبر یا  20:30اعتماد داشته و برخی در
نقطۀ مقابل به رسانههای ملی اعتماد نداشته ،و به رسانههای غیرملی و فضای مجازی اعتبار

بیشتری میبخشند و حتی برخی همسو با باورداشتهای مبتنی بر فریبندگی خبر و شبکههای
خبری ،به هیچ کدام از رسانهها و منابع خبری ملی یا غیرملی ،مجازی یا رسمی اعتماد
ً
ندارند .مشارکتکنندهای اعتماد به کانالهای خبری عموما مجازی را اینچنین بازتعریف
نموده است« :باتی هفتاددرصد به درستی پیجایی که مطالب و اخبار روزو ازشون میخونم
اعتماد دارم .
 .9-5کاوشگری زمانمند

با توجه به تفاوت در میزان اعتماد به رسانههای خبری ،برخی کنشگران زمانی را برای بررسی خبر
منتشرشدهه صرف میکنند تا از صحت آن مطلع شوند .اینکه افراد از چه شیوههایی برای کسب
اطمینان از صحت اخبار استفاده میکنند ،میتواند متفاوت باشد .یکی از شیوههایی که کنشگران
برای اطمینان از صحت اخبار به کار میگیرند ،پرسوجو از دوستان یا اطرافیانی است که آنها را
دارای اطالعات کافی و مطلوب میدانند .بنابراین ،کاوشگری و کسب اطمینان از اعتبار و صحت
اخبار ،میتواند بهگونهای عامیانه دنبال شود یا بهگونهای جدیتر و دقیقتر .مشارکتکنندهای،
کاوشگری از مطلعین را اینچنین منتقل نموده است« :من ترجی میدم خودم فکر کنم و از
ً
اطرافیانم که آگاهی بیشتری دارن بزرسم ،بهخاطر اینکه واقعا نمیتونم اعتماد کنم .
 .10-5اعتبارسنجی استقرائی منابع خبری

برخی کنشــگران تنها به کاوشــگری زمانمند اکتفا میکنند ،اما برخی عالوهبر کاوشــگری
زمانمند ،بهگونهای دقیق و ریشـهای به سـنجش اعتبار منابع خبری میپردازند .بدینصـورت
که سایتهای مختلف و به اصالح معتبر را بررسی میکنند ،انواع کانالها یا پی های خبری
و حتی فعاتن آن کانال را نیز مورد شــناســایی و ارزیابی قرار میدهند .بدینمعنا که فعاتن
کانال یا پیجی در فضـای مجازی را به لحاظ عقیدتی یا وابسـتگی حزبی و غیره مورد تجسـم
قرار میدهند تا در صـورت امکان ،اغراض یا منافع پنهان در پشـت خبری منتشـره از سـوی
آنها را دریابند و به گونهای جزئی ،ریشــهای ،تطبیقی و اســتقرائی درصــدد ســنجش منابع
خبری مختلف برمیآیند .درصـورت اثبات اعتبار آنها ،به باور آن خبر از سـوی رسـانۀ مورد
اعتماد ،متمایل میشـوند .مشـارکتکنندهای اعتبارسـنجی مقایسـهای منابع خبری را اینچنین
بازتعریف نموده است:
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«ابتدا صـحت اخبار رو تأیید نمیکنم ،ولی بعد از انتشـار از چندین منبع معتبر و تطبیق آن با عقل
و شرایط روز و عدم جواب دهی منطقی تا حدودی به صحتش میشه پی برد .

در برساخت مقوله مورد نظر از مفهوم استقرائی کمک گرفتیم چراکه حاکی از فرایند حرکت
از جزس به کل است و آن را با فرایند اعتباریابی منابع خبری از سوی مخاطبان منطبق دانستیم
بهگونهای که شواهد نشان داد برخی مخاطبان از جزئیاتی نظیر شناسایی وابستگی حزبی و
عقیدتی فعاتن منابع خبری شروع میکنند تا منافع و اغراض پنهان در اخبار منتشره تا بتواند یک
منبع خبری را به لحاظ اعتبار ،صحت و قابل اعتماد بودن اخبار منتشره تأیید یا رد کنند.
 .11-5پیگیری اخبار از منابع موثق

بعد از کاوشـگری و اعتبارسـنجی اسـتقرائی منابع خبری ،کنشـگران منبعی را به عنوان منبعی
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معتبر و موثق انتخاب میکنند و آن را معیاری برای ســنجش اعتبار اخبار منتشــره از ســوی
ّ
رســـانـههـا و منـابع مختلف دیگر در نظر میگیرد .برخی رســـانـۀ ملی را بـهعنوان معیـار
ّ
اعتبارسـنجی اخبار منتشـره در فضـای مجازی یا رسـانههای غیرملی در نظر میگیرند و برخی
بالعکم .بعد از انتخاب دقیق منبع خبری معیار ،کنشــگران اخبار را تنها از آن منبع پیگیری
و گـاهی بـه انتشـــار آن اخبـار اقـدام میکننـد ،چراکـه نســبـت بـه صــحـت آن اطمینـان دارنـد.
مشارکتکنندهای پیگیری اخبار از منابع موثق را اینچنین منتقل نموده است:
صـحت اخبار رو از پیجای منبع و مرجع همچنین از پی خود فرد یا سـازمان و پی هایی که اعتماد
منو بعد از سالها جلب کردن میفهمم.
 .12-6بازنشر سنجیدۀ مطالب

کنشگران با تمام اقدامات کاوشگری و اعتبارسنجی منابع خبری ،انتخاب منبعی موثق و پیگیری
اخبار از منابع موثق ،مطالبی را بازنشر میکنند که از صحت آن اطمینان دارند .درواقع کنشگران
اخباری که از صحت آن اطمینان ندارند را پخش نمیکنند و حتی در مواقعی اخبار را میخوانند
و حتی در صورت اطمینان از خبر ،از انتشار آن به دیگران خودداری میکنند .بهعنوان مثال،
مشارکتکنندهای بازنشر نکردن اخبار در فضای مجازی را اینچنین منتقل نموده است:

ً
نه خبرها رو فقط خودم میخونم و اصـال برای کسـی ارسـال نمیکنم .خیلی کم پیش میاد اخبار رو
برای کسی بفرستم .این روزها همه خودشون در لحظه اخبار رو رصد میکنن و ازش خبر دارن.

بهطور کلی انتشــار مطالب آموزشــی و یا مطالب یا اخباری که از صــحت آن اطمینان
حاصـل شـده اسـت ،دور از انتظار نیسـت .بازنشـر سـنجیدۀ مطالب سـه حالت را در بازنشـر
ً
مطالب و اخبار بازنمایی میکند )1 :کاربران صــرفا اخباری که از صــحت آن اطمینان دارند
ً
را بازنشـر میکنند و از بازنشـر عجوتنۀ و عاطفی اخبار خودداری میکنند؛  )2کاربران صـرفا
مطالبی آموزشــی و غیر اخباری را به دیگران ارســال میکنند؛  )3کاربران هیچگونه خبری را
حتی در صورت اطمینان از موثق بودن آن ،با دیگران به اشتراک نمیگذارند .مشارکتکندهای
بازنشر اخبار موثق را اینچنین بازتعریف نموده است:

ً
معموت هیچ مطلبی را تـا مطمئن نبـاشــم پخش نمیکنم مگر اینکـه خودم مطمئن بـاشــم مطلـب
درسته یا سایت معتبر باشه.

 .13-5اپوخۀ شایعات

همسـو با آموزش سـواد رسـانهای و ارتقای سـواد انتشـار مطالب و نسـبیاندیشـی محتاطانه-
شــکاکانۀ مخاطبان ،کنشــگران از توجه و اهمیت بســیاری که برای اینفلوئنســرهای مجازی
قائل بودند و پذیرش بیچون وچرا و بازنشـر شـایعات منتشـره در فضـای مجازی خودداری
میکنند .درواقع میتوان گفت اینفلوئنسـرهای مجازی و شـایعات منتشـره در فضـای مجازی
را در اپوخـه یـا پرانتز قرار میدهنـد .مشـــارکـتکننـدهای بیتوجهی بـا شـــایعـات را اینچنین
بازتعریف نموده است:

ً
با بیتوجهی ،پیگیر نشدن ،دنبال موضوع ادامهدار نبودن .توجهمون به زندگی خودمون باشه .طبیعتا
وقتی یه شایعهای دهن به دهن نچرخه ،پخش نشه توی شبکهها و هرکسی فورواردش نکنه برای نفر
بعدی قضیه تموم میشه.

تزم به ذکر اســت که مفهوم «اپوخه در فارســی به معنای تعلیق ،بازداشــت و توقیف
است و در فلسفه بهوسیلۀ ادموند هوسرل تشری شده است .به این معنا که افراد قادر هستند
عقاید و قضــاوتهای خود را نســبت به جهان خارجی در پرانتز قرار دهند و به حالت تعلیق
درآورنـد .چنین مفهومی بـهخوبی میتوانـد فراینـد بـازانـدیشــی مخـاطبـان و توقف و تعلیق
قضـاوتشـان مبنی بر صـحت اخبار و شـایعات منتشـره در فضـای مجازی را نشـان دهد .در واقع
مخاطبان نسـبت به عقایدشـان مبنی بر صـحت اخبار منتشـره در فضـای مجازی یا توسـط
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اینفلوئنسـرهای مجازی و پذیرش بیچونوچرای آنها دچار تردید شـده و لذا اینفلوئنسـرهای
مجازی ،شـایعات منتشـره در فضـای مجازی و باورپذیری بی چون و چرای آنها را متوقف
میکنند یا به حالت تعلیق در میآورند.
 .14-5فروکاست موقت بازدیدهای شایعهسازان

مفهوم فروکاست در لغت به معنی کاستن ،کاهش یافتن و پایین آوردن است .درنتیجۀ اپوخۀ
شایعات توسط کنشگران و بیتوجهی به اینفلوئنسرهای مجازی ،به تدری تعداد بازدیدها،
تیکها و مخاطبان سلبریتیهای مجازی کاسته میشود و چنین حالتی برای فعاتن و
انفلوئنسرهای مجازی نهتنها خوشایند نبوده است ،بلکه آنها را نگران ساخته و به تبوتاب
برای جذب مخاطب و دریافت تیک و بازدید میاندازد .البته تزم به ذکر است که چنین
ً
دغدغهای برای جذب دوبارۀ مخاطب ،محبوبیت و غیره ،طبیعتا امکان تولید شایعات و
چالشهایی جدید در فضای مجازی را توسط فعاتن و اینفلوئنسرهای مجازی فراهم میسازد.
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مشارکتکنندهای فروکاست موقت بازدیدهای شایعهسازان را اینچنین منتقل نموده است:
دوباره کاربرای فضای مجازی ببینند که تب بازدید خوابیده و یک مسئله دیگه را باب میکنن و
تزریق میکنن توی فضای مجازی تا اونایی که دنبال کننده هستن از سر بگیرند.
 .15-5مسکوتشدگی شایعه

مفهوم مسکوت شدن در لغت ناظر بر ساکت شدن ،خاموش شدن و از مطلبی سخن نگفتن
و یا مطرح نکردن مطلبی اسـت .با توجه به اینکه شـایعات به تدری از مدار توجهات خارج
میشــونـد و افراد از مطرح کردن ،منتشــر کردن و صــحبـت کردن در مورد آنهـا خودداری
میکنند ،از مفهوم مســکوتشــدگی اســتفاده نمودیم .به عبارت بهتر با اقدامات ســنجیدۀ
کنشـگران ،و همسـو با مداخلۀ زمان و غیره ،شـایعات به تدری از مدار توجهات ویژۀ جامعه
در بستر فضای مجازی و دنیای واقعی زدوده شده ،کمرن شده و به حتی به فراموشی سزرده
میشـود .شـایعات اگرچه بهواسـطۀ قابلیتهای رسـانههای نوین به سـرعت فراگیر میشـوند،
ولی با سـرعتی نسـبتا ضـعیفتر از پخش ،با مداخلۀ برخی شـرایط ،اهمیت سـابق خود را از
دســـت داده و حتی ممکن اســـت شـــایعـات جـدیـدی جـایگزین شـــایعـات ســـابق شــود.
مشارکتکنندهای مسکوتشدگی شایعه را اینچنین بازتعریف نموده است:

«به دلیل ری دادن حوادث پی در پی و بیان سریع آن در فضای مجازی لذا بعد یک هفته شایعه
فروکش میکند و موضوع جدیدی وارد بح میشود .
 .6مدل پارادایمی پژوهش

پدیدۀ مرکزی برساخت شده از دل دادهها «دوآلیسم اعتماد به منابع خبری را بازنمایی
میکند که کاربران در مواجهه با آن ،به کاوشگری زمانمند ،اعتبارسنجی استقرائی منابع
خبری ،بازنشر سنجیده مطالب در فضای مجازی و اپوخۀ شایعات پرداختهاند ،که پیامدهای
مختلفی برای آنها و جامعه به همراه داشته است .در ادامه بعد از ترسیم مدل پارادایمی بر
اساس خط داستانی که شرح آن رفت؛ این فرایند بهطور دقیقتر تصری میگردد.
ّ
شرایط علی:
فعالیت نامطلوب منایع خبررسانی
شرایط زمینهای:
 احتمال داغ بیاعتباری دغدغه خبرجو ییمخاطبان
 نسبیاندیشی محتاطانۀ-شکاکانه مخاطبان
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استراتژیها:
 کاوشگری زمانمند اعتبارسنجی استقرائی منابع خبری پیگیری اخبار از منابع موثق بازنشر سنجیده مطالب معتبر-اپوخۀ شایعات

پیامدها:
فروکاست موقت بازدیدهای شایعهسازان -مسکوتشدگی شایعه

نمودار  .1مدل پارادایمی

شرایط مداخلهگر:
 زمانمندی شایعات آموزش سواد رسانهای اقدامات شفافسازانه منابعخبری
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ّ
فعالیت نامطلوب منابع خبررسانی به عنوان شرایط علی پژوهش حاضر حاکی از
ّ
محرومیت کنشگران از رسانهها یا منابع خبری موثق و فعال بهویژه از نوع رسمی و ملی بوده
است .بدینصورت که فعالیت نامطلوب رسانههای خبری رسمی و ملی ،سانسور
محافظهکارانۀ اخبار و حتی برخی برنامهها ،فقدان پوشش خبری سریع و مناسب و نظایر
اینها ،کنشگران را دچار نوعی سردرگمی خبری کرده است ،که کنشگران برای رهایی از آن و
رهایی از استرس ناشی از مواجهه با اخبار متناقح و رعبآور ،به رسانههایی رجوع میکنند
که فعالتر بوده و یا به طر مختلف توانسته است ،اعتماد آنان را جلب نماید .گاهی شایعاتی
در مورد حوادث ناخوشایند یا متمرکز بر اوضاع اقتصادی یا کسبوکار پخش شده است که
نهتنها بر روح و روان مردم تأثیرات نامطلوبی بر جای میگذارد ،بلکه ممکن است کنشگران
را به اقدامات نامناسبی نیز وادارد.
احتمال داغ بیاعتباری ،دغدغۀ خبرجویی مخاطبان و نسبیاندیشی محتاطانه-شکاکانه
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مخاطبان از شرایط زمینهای پژوهش حاضر محسوب میشوند که در شکلگیری دوآلیسم
اعتماد به منابع خبری نقش دارند .بدینصورت که احتمال داغ بیاعتباری درنتیجۀ انتشار
اخبار غیرموثق یکی از شرایطی است که کنشگران با تجربۀ آن ،در اعتماد بیچون و چرای
خود نسبت به رسانهها و منابع خبری هدف ،بازاندیشی میکنند و اعتمادشان مورد تهدید
قرار میگیرد .کمااینکه نسبیاندیشی مخاطبان و باورداشتهای مبتنیبر فریبندگی اخبار و
شبکههای خبری ،اعتماد بیچونوچرا نسبت به رسانههای خبری را تضعیف میکند و زمینۀ
اعتمادی ضعیف یا متوسط را نسبت به رسانههای خبری فراهم میسازد .اما در مقابل دغدغۀ
خبرجویی مخاطبان زمینۀ اعتماد بیچون و چرا به رسانههای مختلف را فراهم میسازد.
زمانمندی شایعات ،آموزش سواد رسانهای و اقدامات شفافسازانۀ منابع خبری از شرایط
مداخلهگر پژوهش حاضر محسوب میشوند که در تضعیف یا تشدید پدیدۀ مرکزی نقش
دارند .بدینصورت که گذشت زمان به همراه برخی شرایط چون آموزش سواد رسانهای
میتواند در کمرنگی شایعات و یا تضعیف یا تشدید اعتماد به رسانههای خبری نقش داشته
باشد .اینکه کنشگران از آموزش سواد رسانهای برخوردار شوند ،به عنوان مثال بدانند در
ً
مواجهه با اخبار و شایعات چگونه برخورد کنند ،متعاقبا از اعتماد بیچونوچرا به اخبار و

رسانههای خبری خودداری میکنند .کمااینکه اقدامات شفافسازانه منابع خبری با کاهش
سردرگمی و تنشهای روانی مخاطبان در مواجهه با اخبار غیرموثق میتواند در جلب اعتماد
به رسانۀ پیشرو نقش داشته باشد .بدینمعنا که وقتی رسانهای سریعتر از سایر منابع خبری،
اخبار را پوشش میدهد و براساس شواهد ،اخبار موثق را بدون کم و کاست ،منتشر میکند،
اعتماد مخاطبان را جلب کرده و مخاطبان بیشتری جلب میکند.
با نظر به آنچه گذشت پدیدۀ مرکزی پژوهش تحتعنوان «دوآلیسم اعتماد به منابع
ّ
خبری شکل گرفته است که از یکسو ناظر بر میزان اعتماد به رسانههای خبری ملی یا
ّ
غیرملی مجازی یا رسمی است و از سویی دیگر حاکی رسانۀ خبری هدف بوده است.
بدینمعنا که کنشگران اعتمادی از ضعیف تا شدید و بیچونو چرا را نسبت به رسانههای
مختلف خبری ملی یا غیرملی و حتی مجازی دارند که بر ّ
کمیت اعتماد متمرکز است .اما
اینکه چه رسانهای مورد اعتماد کنشگران هست نیز متفاوت است که میتواند بستگی به
ّ
عوامل و شرایط مختلفی داشته باشد .برخی رسانۀ ملی را معتبرتر دانسته و نسبت به اخبار
منتشره از سوی آن اعتماد بیشتری دارند ،درحالیکه نسبت به رسانههای غیرملی و اخبار
منتشره در فضای مجازی بدبین بوده و اعتمادی نسبت به آنها ندارد مگر اینکه همان خبر
ّ
توسط رسانۀ ملی مورد اعتماد آنان نیز مطرح شود .در نقطۀ مقابل نیز ،کنشگرانی هستند که
ّ
اعتمادی به رسانۀ ملی نداشته و یا اعتماد ضعیفی به رسانۀ ملی دارند ،بهگونهای که آن را
خبری بهموقع و شفافسازی ،عملکرد نهچندان
محافظهکار دانسته ،که حتی در پوشش
ِ
ِ
مطلوبی دارد .درحالیکه نسبت به رسانههای غیرملی و اخبار منتشره در فضای مجازی اعتماد
بیشتری داشتهاند .البته از افرادی نیز میتوان نامبرد که همسو با باورداشتهای مبتنی بر
ّ
فریبندگی اخبار و شبکههای خبری به هیچکدام از رسانههای خبری ملی یا غیرملی و رسمی
یا مجازی اعتماد چندانی ندارند.
کاوشگری زمانمند ،اعتبارسنجی استقرائی منابع خبری ،پیگیری اخبار از منابع موثق،
بازنشر سنجیدۀ منابع معتبر و اپوخۀ شایعات از استراتژیهایی است که کنشگران در مواجهه
با پدیدۀ در بستر و شرایطی که ذکر آن رفت ،بهکار میگیرند که پیامدهای مختلفی اعم از
فروکاست موقت بازدیدهای شایعهسازان و مسکوتشدگی شایعه را به دنبال داشته است.
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کنشگرانی که اعتمادی بیچونو چرا به رسانههای خبری ندارند ،قبل از باور و انتشار اخبار،
زمانی را به کاوشگری و پرسوجو درخصو

منبع خبری و صحت اخبار اختصا

میدهد

که یکی از این شیوههای کاوشگری ،پرسوجو از اطرافیان ،دوستان ،و نزدیکانی است که
احساس میشود در زمینۀ مورد نظر اطالعات دقیقتری دارند .شیوهای دیگر که دقت و زمان
بیشتری را میطلبد ،بررسی مقایسهای-تطبیقی منابع و رسانههای مختلف اعم از ملی،
ّ
غیرملی و مجازی است که ممکن است تا ریشهیابی عقیدتی فعاتن رسانه یا منبع هدف نیز
پیگیری شود و از اینرو استقرائی برساخت شده است که کندوکاو از زیربنای رسانه و فعاتن
آن شروع میشود .بعد از چنین اقداماتی ممکن است رسانهای اعتبار بیشتری در نظر
کنشگران بهدست آورد و معیاری شود برای پیگیری اخبار موثق و اثبات صحت یا کذب اخبار
منتشره از سایر خبرگزاریها .بعد از انتخاب رسانه یا منبعی معیار برای رصد اطالعات و
اخبار موثق ،کنشگران اخبار و وقایع را از چنین رسانهای دنبال میکنند و یا در صورت مواجهه
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با شایعات و اخبار غیرقابل اطمینان از سایر رسانهها و یا افراد در دنیای واقعی ،به منبع موثق
انتخابی خود رجوع میکنند تا از صحت یا کذب بودن آن مطلع شوند .حال کنشگران دو
استراتژی را در بازنشر اخبار و مطالب به کار میگیرد که تحتعنوان بازنشر سنجیدۀ مطالب
برساخت شده است .بدینصورت که برخی کاربران ،اخبار و مطالب مورد اطمینان و موثق
را به دیگران به صورت حضوری و بهویژه مجازی منتقل میکنند ،اما برخی حتی از
اشتراکگذاری اخبار و مطالبی که از صحت آن اطمینان دارند ،خودداری میکنند .برخی
ً
کاربران نیز صرفا مطالب آموزشی و کاربردی را به اشتراک میگذارند و از ارسال اخبار
خودداری میکنند .اما یکی از استراتژیهای که کاربران به کار میگیرند و بیشتر میتواند
جنبۀ پیشگیرانه از افتادن در دام شایعات را داشته باشد ،بیتوجهی به اینفلوئنسرهای مجازی
و شایعات منتشره بوده است .کاربران با چنین اقداماتی ،میتوانند به کاهش بازدیدها و
تیکهای اینفلوئنسرها یا سلبریتیهای مجازی منجر شوند ،حتی ممکن است از جذب
مخاطبان بیشتر به چنین فعاتن مجازی نیز جلوگیری کنند.
فروکاست موقت بازدیدهای شایعهسازان و مسکوتشدگی شایعه از پیامدهایی است که
درنتیجۀ اقدامات کنشگران حاصل شده است .با بیتوجهی کاربران به شایعات و شایهای

مجازی و بازنشر سنجیدۀ اخبار و مطالب معتبر و خودداری از بازنشر عجوتنۀ اخبار ،تعداد
بازدیدها و تیکهای شایعهسازان کاهش یافته است .چنین پیامدی برای شایعهسازان مجازی
نهتنها خوشایند نبوده ،بلکه آنها را به تب و تاب برای جذب دوبارۀ مخاطبان و دریافت تیک،
بازدید و کامنت میاندازد ،که چنین تبوتابی میتواند آنها را به ساخت شایعات یا
چالشهای جدیدی وا داشته و شایعۀ جدیدی ،جایگزین شایعۀ سابق شود .اما پیامد دیگری
شایعات در جریان متمرکز است ،حاکی از کاهش اهمیت شایعهای است که پیش از
که بر
ِ

این فراگیر شده و توجه همگان در دنیای مجازی و واقعی را جلب نموده بود .با کاهش اهمیت
شایعۀ فراگیرشده ،پم از مدت کوتاهی ،شایعه از مدار توجهات خارج شده و به فراموشی
سزرده میشود ،مگر اینکه که واقعهای منجر به یادآوری دوبارۀ آن شایعه شود و یا ممکن
است شایعه جدیدی جایگزین شایعۀ پیشین شود .البته اگر شرایطی که پیش از این ذکر آن
رفت ،اعم از آموزش سواد رسانهای ،اقدامات شفافسازانه منایع خبری و اقدامات بازنشر
سنجیدۀ مطالب معتبر و نظایر اینها رعایت شود ،به نظر میرسد کاربران آگاهانهتر در مقابل
اخبار منتشره در فضای مجازی و حتی دنیای واقعی رفتار کرده و اخبار غیرموثق و شایعات
چندان فراگیر نشود و یا زمانی بیشتری برای فراگیر شدن صرف شود.
 .7بحث و نتیجهگیری

امروزه با ورود به عصـر ارتباطات و اطالعات و نفوذ گسـتردۀ رسـانههای نوین در تمام جنبه
های زندگی انسـان شـاهد چالشهایی اطالعاتی نظیر سـردرگمی خبری در مواجهه با اخبار
ّ
ّ
منتشـره از رسـانههای ملی یا مجازی و غیرملی هسـتیم .در مواجهه با چنین گسـتره خبری و
ســرعت انتقال و فراگیری اخبار و اطالعات و حواشــی درســت یا نادرســت و شــایعهوار
بهواسـطۀ فضـای مجازی و اقدامات کاربران در بازنشـر شـایعات در فضـای مجازی و واقعی،
انجام پژوهش حاضـر ضـروری مینماید .مواجهه با اخبار و اطالعات غیرموثق و شـایعات
منتشـره در فضـای مجازی میتواند سـرچشـمه تصـمیمات سـرنوشـتسـاز زندگی بهویژه در
عرصــههای اقتصــادی باشــد که اغلب با پیامدهای جبرانناپذیری در صــحنه اجتماعی،
اقتصـادی ،شـخصـی و امنیتی همراه خواهد بود .بنابراین ،مطالعه حاضـر با هدف شـناسـایی
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عمیقتر فرایند مواجعه با شـایعات و فرایند فروکاسـت شـایعه با رویکرد کیفی و روش نظریه
زمینهای انجام گرفت.
براساس یافتههای پژوهش فعالیت نامطلوب منابع مختلف خبررسانی یکی از دتیل
شکلگیری پدیدهای تحت عنوان دوآلیسم اعتماد به منابع خبری است .فعالیت نامطلوب
منابع خبری بیش از همه ،ناظر بر عدم شفافسازی به موقع ،محافظهکاری و سانسور شدید
و اقدامات سایر منابع و رسانهها در پوششدهی فعاتنۀ اخبار و رخدادهاست .همین عامل
به همراه سایر شرایط زمینهای و مداخلهگر اعم از زمانمندی شایعات ،آموزش سواد رسانهای،
دغدغۀ خبرجویی ،احتمال داغ بیاعتباری ،نسبیاندیشی محتاطانه -شکاکانۀ مخاطبان
میتواند با تضعیف یا تشدید اعتماد به منابع خبری ،میتواند کاربران را در بازاندیشی در
بازنشر اخبار غیرموثق و شایعات وادارد و یا امری شرایطی مثل دغدغه خبرجویی میتواند به
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تشدید بازنشر شایعات و شایعهپذیری در دنیای مجازی دامن بزند .براساس پژوهش حاضر
ّ
فعالیت نامطلوب منابع خبری بهویژه منابع ملی ،فقدان شفافیت و سانسور شدید و
پوششدهی نامناسب اخبار و رویدادها ،بهعنوان یکی از دتیل شکلگیری دوآلیسم اعتماد و
گرایش به رسانههای غیرملی و بهویژه مجازی محسوب میشود که نسبت به سایر پژوهشها
حائز نوآوری است و بهویژه اینکه چگونگی استراتژیهای کاربران در مواجهه با اخبار و
شایعات را در جهت کاهش شایعهپذیری و شایعهپراکنی نشان میدهد .البته نتای این
پژوهش با رضائیانفرد و چولکی ( )1395در این زمینه که نبود فرهن مناسب استفاده از
نرمافزارهای ارتباطی شبکههای اجتماعی ،عدم اطالعرسانی مناسب در جامعه و رواج
شایعات در شبکههای اجتماعی رابطه وجود دارد ،همسو بوده است بدینصورت که بر نقش
فقدان سواد رسانهای و تشدید شایعهپذیری و شایعهپراکنی و لزوم آموزش سواد رسانهای در
فروکاست شایعه دست یافته است .همچنین با توجه به دغدغه خبرجویی مخاطبان و بازنشر
اخبار و شایعات داغ و غیرموثق بهمثابۀ نوعی سرگرمی میتوان گفت با پژوهشهای فلود
( )2019و فاستر ( )2004که سرگرمی و غیرقابل پیشبینی بودن اخبار را در شایعهپراکنی
کاربران مؤثر دانستهاند ،همسو بوده است .پژوهش حاضر بهواسطۀ استراتژیهای کاربران در
مواجهه با اخبار نشان میدهد که تقسیم بندی زوبیاگا و همکاران ( )2016در مورد کاربران

در تشدید شایعهپراکنی تأیید میشود اما فراتر از آن میتوان کاربران را در فروکاست شایعه نیز
بدینشرح تقسیمبندی نمود )1 :کاربران در مواجهه با اخبار به ظاهر واقعی و یا شایعات ابتدا
ّ
ّ
به اعتبارسنجی خبر و منبع خبری و مقایسه آن با سایر رسانههای خبری ملی یا غیرملی و
مجازی میپردازند؛  )2پم از اعتبارسنجی ،رسانۀ هدفی که اعتبار آن تأیید شده ،بهعنوان
رسانه معیار انتخاب میشود؛ و  )3بعد از انتخاب رسانۀ معیار ،اخبار از این رسانه پیگیری
شده و در صورت مواجهه با اخباری از سایر رسانهها از این رسانه برای صحت و کذب بودن
خبر استفاده میشود .تزم به ذکر است که این فرایند تحتتأثیر زمان و اثبات غیرموثق و غیر
معتبر بودن رسانۀ هدف یا فعاتن آن ممکن است از درجۀ اعتبار ساقط شده و مجدد چنین
فرایندی طی شود؛  )4کاربران از بازنشر اخبار حتی اخبار موثق نیز خودداری میکنند؛ )5
کاربران صرفا مطالب آموزشی را بازنشر میکنند.
اما با نظر به پدیدۀ دوآلیســم اعتماد به منابع خبری و ســایر ش ـرایط چون آموزش ســواد
رسـانهای ،اقدامات شـفافسـازانه منابع خبری ،احتمال داغ بیاعتباری و ترس از فرسـایش
ســرمایۀ اجتماعی و نســبیاندیشــی محتاطانه -شــکاکانه کاربران با بازاندیشــی در بازنشــر
هیجانی اخبار و رخدادها تالش میکنند به اعتباریابی منابع خبری و انگیزه و اهداف و حتی
وابسـتگی حزبی فعاتن رسـانه بزردازند .درواقع تالش میشـود با جسـتوجوگری ،اعتباریابی
اسـتقرایی و تطبیقی منابع و فعاتن و یا پیگیری از دوسـتان یا افراد مطلع و در پرانتز قرار دادن
شـایعات و شـایعاسـازان مجازی بهویژه آن دسـته از اینفلوئنسـرهای مجازی که برای جذب
مخاطبان از شـایعهسـازی اسـتفاده میکنند ،کمتر در دام شـایعات و پذیرش شـایعات و بازنشـر
آنها قرار گیرند .با چنین اقداماتی و ویژگی زمانی شـایعات و موقتی بودن آنها در برههای از
زمان ،به تدری شــایعات از مدار توجهات خارج شــده و شــایعهســازی ،شــایعهپراکنی و
ـذیری بیچونوچرا نیز فروکـاســتـه میشــود .البتـه برخی شــرایط همچون دغـدغـه
شـــایعـهپ ِ

خبرجویی مخاطبان سـبب میشـوند شـایعهپذیری و شـایعهپراکنی بهمثابۀ نوعی سـرگرمی در
بین کاربران دنیای مجازی ادامه داشـته باشـد و یا انگیزهها و منافع فعاتن رسـانههای مختلف
ملی یا غیرملی و اینفلوئنســرهای مجازی برای شــایعهســازی نیز به تشــدید شــایعهســازی و

جهتدهی به افکار عمومی نیز به قوت خود باقی است.
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در نهایت تزم به ذکر است که پژوهشهایی که بر مبنای پارادایم تفسیرگرایی انجام
میشوند؛ سعی در ایجاد تغییر نداشته و بیشتر به دنبال توصیف و تفسیر مسئله و پدیدۀ مورد
نظر هستند .اما با این وجود در پژوهشهای اجتماعی با تکیه بر نتای پژوهش ،پیشنهاداتی نیز
در راستای اصالح اجتماعی مطرح میشود که در اینجا به چند مورد از آنها اشاره شده است:
 )1فرهن سازی گردش مجازی و آموزش سواد رسانهای و حتی سواد باورپذیری به تمام
اقشــار جامعه بهویژه اقشــاری که زمان بیشــتری را در رســانههای نوین اعم از واتماپ،
تلگرام ،اینســتـاگرام و نظـایر اینهـا ســزری میکننـد و ســـایر اقشـــاری کـه تـأثیرپـذیرتر و
آسیبپذیرتر محسوب میشوند.
ّ
 )2اعتمادسـازی رسـانههای ملی از طریق اقدامات شـفافسـازانه بهموقع و مطلوب ،تا
ّ
ً
مخاطبان را از سـردرگمی خبری آزاد سـاخته و متعاقبا از گرایش آنها به رسـانههای غیرملی و
فضای مجازی جلوگیری کنند.
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 )3شـفافسـازی بیشـتر توسـط رسـانههای ملی و پوشـش دهی به موقع اخبار و رخدادها
بدون سانسور.
 )4اعمال نظارت بر فضـای مجازی و برخورد با شـایعهسـازان و هنجارشـکنان مجازی
بـهمنظور کـاهش چنین اقـدامـات فریبنـدهای و متعـاقبـا حفـاظـت از زودبـاوران در مقـابـل
شایعهسازان فرصتطلب و سایر فعاتن مجازی هنجارشکن.
تضاد منافع

هیچگونه تضاد منافعی از سوی نویسندگان گزارش نشده است.
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