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 چکیده
ای و اطالعاتی در معرض انواع اخبار و اطالعاِت به ظاهر واقعی  ها با زیستن در عصر رسانه امروزه انسان 

انسان ها پنهان مانده  گونۀ آن از چشم اند که ماهیت شایعه قرار گرفته  ها اغلب در مواجهه با چنین  است. 
اعتباریابی،   بدون  آن اخباری  بازنشر  و به  و  مجازی  دنیای  در  می ها  می اقعی  که  آسیب پردازند  های  تواند 

حاضر با هدف شناسایی  مقاله  رو  جهی به همراه داشته باشد. از این امنیتی، اقتصادی و اجتماعی قابل تو 
ویژه  شایعات در دنیای مجازی و فرایند فروکاست  های کاربران در مواجهه با اخبار و به تر استراتژی عمیق 
ای اشتراوس و کوربین انجام گرفته است.  ای زمینه پذیری با رویکرد کیفی و روش نظریه شایعه سازی و  شایعه 

زن در پژوهش    12مرد و    12بر  جوان یزدِی فعال در فضای مجازی مشتمل   24گیری هدفمند،  براساس نمونه 
ها به صورت  ی داده تحلیل قرار گرفته است. فرایند گردآور و ها مورد تجزیه های آن مشارکت داشته و روایت 

  ها ها در سه مرحلۀ کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شده است. یافته تحلیل آن و همزمان با تجزیه 
پدیدۀ مرکزِی دوآلیسم اعتماد به منابع خبری اعم از مّلی، غیرمّلی و مجازی است که کاربران  حاکی از  

گر در مواجهه با اخبار و شایعات،  ای و مداخله زمینه   مبنای اعتماد قوی، ضعیف یا فقدان آن و سایر شرایط بر 
بازنشر سنجیدۀ  استراتژی  از منابع موثق،  از اعتبارسنجی استقرائی منابع خبری، پیگیری اخبار  هایی اعم 

به  را  اپوخه شایعات  و  معتبر  می مطالب  در کار  ب گیرند.  آموزش سواد  ه نهایت  زمانمندی شایعات،  واسطۀ 
احتمال  رسانه  بی ای،  استراتژی داغ  و  غیره  و  نام اعتباری  موقت  های  فروکاست  چون  پیامدهایی  برده، 

 شدگی شایعه مجال بروز خواهد یافت. سازان و مسکوت بازدیدهای شایعه 
فروکاست شایعه، فضای مجازی، کاربران، رویکرد کیفی، افکار عمومی  :هاکلیدواژه
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 مقدمه.  1
های آوری اطالعات و ارتباطات، دریچه جدیدی را فراروی جهان گشوده و بر جنبهظهور فن

ــان ــان با ورود به جامعۀ  تأثیرها  مختلف زندگی فردی و اجتماعی انس ــت. انس ــته اس گذاش
اطالـعاتی، نـیازمـند تمهـیدات و امـکاـنات تزم اســت. امروزه، فـناوری اطالـعات و ارتـباـطات 

انجزئی جدایی ده و زمینهناپذیر از زندگی انـس از ایجاد فضـاهای اجتماعی جدیدی  ها ـش ـس
ارت  اد و مـه ه روابط، ابـع دون مرز ـک ایی ـب ــاـه ــت؛ فضـ ده اسـ ای اجتمـ گردـی اعی افراد را ـه

محور اطالعات  محور به جامعهصنعت قرار داده است. ما در عصر گذر از جامعه  تأثیرتحت
(. بـعد از  1393دیگر ـگذر از دنـیای فیزیکی ـبه دنـیای مـجازی هســتیم )توتیی،  عـبارت ـیا ـبه

ــبکه ــای مجازی، ش های اجتماعی بیش از پیش  فراگیری ویروس کرونا در جامعۀ ایران، فض
ســترس افراد ـجامـعه قرار گرـفت و ـکاربران ـبا اـهداف متـفاوتی اعم از آموزشــی، ـگذران  در د

فراـغت، پیگیری اخـبار مرتبط ـبا آـمار مبتالـیان، ارتـبای مـجازی ـبا ـخانواده، اقوام و دوســـتان و  
 (. 1399های نوین سود جستند )ذکایی و ویسی،  غیره از رسانه

ــ  ــای واقعی اس ــبیه فض ــای مجازی حوزه جدیدی ش ت که کاربران زیادی به آن وارد  فض
د. یکی از مهمشـــده ا ترین ویژگیاـن اربران ـب ه برخی ـک ـهای فضـــای مـجازی این اســـت ـک
ودجو، مهیا  های نامعلوم وارد آن میهویت رایط برای برخی افراد ـس وند و به همین دلیل ـش ـش

ای امن  هـسازی دامن بزنند. فـضای مجازی عرصـ ها مانند ـشایعهاـست تا به بعـضی کژ رفتاری
برای ـسودجویان اـست تا با خیالی راحت به انجام برخی کارهای ناـشایـست در آن بزردازند و  

صــورت ناخواســته درگیر برخی مســائل مانند بازنشــر شــایعات  البته بعضــی از افراد نیز به
ــبکهمی ــایعات رای  در ش ــوند. ش های اجتماعی اغلب مانند یک بمب در افکار عمومی ش

و مختص مکان یا کـشور خاـصی هم نیـستند. ـشایعه در فـضای مجازی همه  ـشوند  منفجر می
ازی را دارد و درعین ــای غیرمـج ای فضـ اکتورـه دان افزوده  ـف ای دیگری نیز ـب اکتورـه ال ـف ـح

ـشود. ـسرعت در فـضای مجازی بیـشتر اـست. تعداد فرـستندگان ـشایعه بیـشتر اـست، تعداد  می
ــت و درعین ــتر اس ــایعه نیز بیش ــتندگان همدیگر را   حال چونمخاطبان ش مخاطبان و فرس

شــود و هر کم ماجرا را هر جور که دوســت دارد، روایت بینند این موضــوع تقویت مینمی
 (.  1395کند )خطیبی،  می
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باوری و بازنشر آن در فضای  ناپذیر شایعهتوان از پیامدهای اغلب جبراندر این میان نمی
هایی در اثر این شـایعات، آسـیب و گروه مجازی و حتی واقعی چشـم پوشـید. چنانچه افراد 

دهند، ـسالمتی آنان در معرض بینند، آبرو، اعتبار یا ـسرمایه اجتماعی خود را از دـست میمی
ط  کالنتهدید قرار می ایعهگیرد و در ـس گری ـش ی  تر با کنـش یاـس باوران در جهت اغراض ـس

ت امنیت جامعه در معرض خطر  ذی ایعات، ممکن اـس ازنده ـش وی نفعاِن ـس قرار گیرد. از ـس
ربط برای خنثی کردن آثار و پیامدهای نشــر این اخبار،  ها و مؤســســات ذیســازمان  ،دیگر

نگینی متحمل میهزینه تند های مالی و انـسانی ـس ایعات، اطالعات یا اخباری هـس ـشوند. ـش
ــحت آن ــت. به همین دلیل هنگامی  تأییدها  که ص ــده اس ــترس مخاطب قرار نش که در دس

ها را تشــخیص دهد. عموم مردم در  تواند درســتی یا نادرســتی آنگیرنده پیام نمیگیرند،  می
ند و کمتر خود را برای چک کردن درـستی محتوا به هایی کمتر میبرخورد با چنین پیام اندیـش

 (.  1391اندازند )موتیی،  دردسر می
بکه ایعات مختلفامروزه فـضای مجازی و ـش ار ـش ـشده   های اجتماعی بـستری برای انتـش

عنوان کاربران فـضای مجازی روزانه با ـشایعاتی مختلفی اـست و قـشرهای مختلفی از مردم به
گذاری بر افکار عمومی دارد و پذیرش تأثیرـشوند. نظر به اینکه ـشایعه نقش مؤثر و  مواجه می

ــار آن می ــیبو انتش ــهتواند آس ــی، ها و پیامدهای مختلفی درعرص ــیاس های اجتماعی، س
ره به همراه داشــته باشــد، پم اهمیت و ضــرورت دارد تا در مورد شــایعه در  اقتصــادی و غی

ــایعه ــایعات و ش ــود. کمااینکه کاهش ش ــای مجازی تحقیقات جامعی انجام ش باوری  فض
پذیران و  های اغلب منفی شـایعههای افراد و حتی کنشتواند با خاتمه دادن به سـردرگمیمی

سط و کالن، سالمت روان جامعه، امنیت اجتماعی  پیامدهای منت  از آن در سط  خرد، متو
ــایش آن ــعیت مطلوبی حفد کند و از فرس ــرمایه اجتماعی را در وض ها جلوگیری کند. و س

ــت که مقاله    بنابراین، ــؤال کلی اس ــ  به این س ــر در پی پاس ــت تولید و    فرایندحاض فروکاس
ایعات چگونه اـستم کمااینکه در کنار ـسوال اـصلی، ـسواتت  نیز دنبال تری  فرعیبازنـشر ـش

ــود: از جمله  می ــبکهش ــایعه نقش داردم کاربران ش ــعیف ش ــرایطی در تض های  اینکه چه ش
دهندم راهکارهای اصالح وضعیت و  اجتماعی چگونه به شایعه در فضای مجازی پاس  می

 کاهش تولید و پذیرش شایعات در فضای مجازی چیستم  
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 . چارچوب مفهومی2
گذارند، زیرا مردم ارزیابی مردم از فضــای فکری جامعه اثر میهای جمعی بر درک و رســانه

ها  های خبری با فعاتن سیاسی و اجتماعی را از رسانهها یا مصاحبهمعموًت نتای  نظرسنجی
کنند، چه دیگران به صورت عمومی بیان می، مردم بیشتر به آنفرایندکنند. در این  دریافت می

های جمعی به سه شیوه بر مارپیچ کنند. رسانهچه واقعًا فکر میآنکنند تا به  اتکا و اعتماد می
که چه عقایدی مـسلط اـست  ها تـصورات افراد را راجع به اینرـسانه (1گذارند:  ـسکوت اثر می

انه  (2  ؛ دهندشـکل می  ( 3  ؛ دهندها تصـورات مربوی به عقاید رو به افزایش را شـکل میرـس
تواند در افکار ای را میکه شخص چه عقیدهاجع به ایندهند رها تـصوراتی را ـشکل میرـسانه

(. براساس این نظریه،  1381،  1که منزوی شود )سورین و تانکارد عمومی ابراز کند، بدون این
ها از فضـای عقیده اسـت. چنانچه  تصـورات آن تأثیرنظر توسـط افراد، تحتتمایل به اظهار

انه ه ویژگی تراکم، همهرـس ای فکری جامعه را جایی بودن و همها با توجه به ـس دایی، فـض ـص
عنوان عـقاـید اکثرـیت توزیع و منتشــر کنـند، افراد مـخالف و  در اختـیار بگیرـند و عـقاـیدی را ـبه

کنـند و افـکار و عـقاـیدی  گیری میـنارهدر اقلـیت را ـبه ـخاطر ترس از انزوا وادار ـبه ســکوت و ک
 سازند. همسان و مشابه را بر جامعه حاکم می

انگیزه استفاده و رضایت   نظریه  بر نیازها و  انگاشتن مخاطب،  های وی در  مندی ضمن فعال 
ها، عالیق و نقش اجتماعی مخاطبان  کند و بر آن است که ارزش ها تأکید می استفاده از رسانه 
کنند.  خواهند ببینند و بشنوند، انتخاب می م بر اساس این عوامل آنچه را می مهم است و مرد 

ترین  نظریۀ استفاده و رضایتمندی با اتخاذ رویکردی کارکردگرایانه به ارتباطات و رسانه، مهم 
داند. بنابراین، به هر میزان که  های مخاطب می ها را برآورده ساختن نیازها و انگیزه نقش رسانه 

ها را برآورده سازند، به همان میزان موجبات رضایتمندی مخاطب  این نیازها و انگیزه   ها رسانه 
می  فراهم  مخاطب،  را  افراد  که  است  این  رضایتمندی  و  استفاده  نظریۀ  اصلی  فرض  کنند. 

صورت فعال، به دنبال محتوایی هستند که بیشترین رضایت را برای آنان فراهم سازد.  وبیش به کم 
 (.  1376،  2یت بستگی به نیازها و عالیق فرد دارد )ویندال، سیگنایزر و اولسون میزان این رضا 

ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 . پیشینۀ پژوهش3
تا  گران در این راـس ط دیگر پژوهـش وابق تحقیق و کارهای علمی که توـس مت به ـس در این قـس

 شود:  صورت گرفته پرداخته می
انی دالرحـم ای  پژوهش عـب دینـت ا(  1398)  ، مظفری و محـم ل  ـب محتوای    عنوان »تحلـی

های دلفی و تحلیل محتوای عرفی انجام های ـشبکه اجتماعی تلگرام  که با روش امنیتی پیام
کید کانا های خبری به ترتیب ـشامل تـضعیف حجاب  لگرفته اـست، نـشان داد که بیـشترین تأ

پراکنی، تشـویش اذهان عمومی و بسـترسـازی برای بندوباوری، شـایعهو عفاف و تروی  بی
 م است. براندازی نر

( با عنوان »بررسـی کارکردها و پیامدهای 1398)  ، فرنام و عالیینتای  پژوهش سـزهری 
ـهای اجتـماعی در ایران )مورد مـطالـعه اســـتان اردبـیل(  ـکه ـبا روش کیفی و تکنـیک  شــبـکه

های فوکوس گروپ انجام شــده اســت ضــمن تشــری  کاردکردها و پیامدهای منفی شــبکه
ار و  رعت انتـش بکهاجتماعی چون ـس های اجتماعی اعم انتقال اطالعات، پیامدهای منفی ـش

ه ــایـع دن از  از افزایش شـ اـن ذب، نقح حریم خصــوصــی، انزوا و دور ـم ار ـک پراکنی، اخـب
های جعلی و ســواســتفاده از دیگران و غیره را نیز نشــان داده  های واقعی، افراد با هویمحیط

( ـبا عنوان »شـــناســـایی و تحلـیل  1396)  و نـظافتی  ،صـــباغی  اســـت.نـتای  تحقیق توتیی
بکهها و تهدیدفرصـت های اجتماعی در فضـای مجازی؛ مورد مطالعه، دانشـجویان  های ـش

ان داد یادگیری الکترونیک،   ت، نـش ده اـس تی  که با روش کّمی انجام ـش هید بهـش گاه ـش دانـش
ا گو و آشــنـ وـهای اجتـماعی و امـکان گـفتپرکردن اوـقات فراـغت، ســـازـماـندهی گروه  ایی ـب

هفرهـن  ا ـب ــتـه هعنوان فرصـ ای شــبـک ال ارزش ـه اعی و انتـق ای اجتـم ای غیراخالقی،  ـه ـه
عنوان ســوساســتـفاده، انتشـــار اطالـعات ـنادرســـت، اعتـیاد اینترنتی و ارتـباـطات مخرب ـبه

 های اجتماعی بر دانشجویان اثری مثبت و معنادار دارد. های شبکهتهدید
عنوان »بررسـی علل و عوامل مؤثر ( تحت1395فرد و چولکی )نتای  پژوهش رضـائیان

ــ های اجتماعی مجازی ، که با روش توصیفیدر رواج شایعه در شبکه انجام شده   یتحلیلـ
تفاده از نرم  ب اـس ان داد که بین علل و عواملی همچون نبود فرهن  مناـس ت، نـش افزارهای  اـس

وجود کاربران ناـشناخته    رـسانی مناـسب در جامعه،های اجتماعی، عدم اطالعارتباطی ـشبکه
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بکه ط  جامعه در ـش فاهی ارتباطی میان افراد در ـس های اجتماعی مجازی، وجود فرهن  ـش
 های اجتماعی مجازی رابطه وجود دارد. و رواج شایعات در شبکه

های رفتار تشـخیص شـایعه کاربران شـبکه( با عنوان »2021نتای  پژوهش دین  و همکاران )
مثبت  تأثیراری  که به روش کمی انجام ـشده اـست، نـشان داد که قطعیت و ـشدت اجتماعی در مواقع اـضطر

معـناداری بر هنـجارـهای ذهنی دارد. عالوه بر این، هنـجارـهای ذهنی، نگرش و کنترل رفـتاری ادراک شـــده، 
طور منفی رابطه  گذارند و مـشارکت بهمی  تأثیرهای اجتماعی  همگی بر رفتار تـشخیص ـشایعه کاربران رـسانه

 .کند بین هنجارهای ذهنی و نگرش را تعدیل می 
ــتراک( با عنوان »2017) 1کان و رائو نتای  پژوهش   ــایبری تهدیدکنندۀ  اش ــایعات س گذاری ش

ــامنیت داخلی در چارچوب نظارت اینترنتی دولتی: مورد کره جنوبی  ، که با روش کّمی انجام شمالی  ـ
توان بر اعتمادی  در شـایعات سـایبری میبی تأثیرشـده اسـت، نشـان داد با معرفی منطق »

ای وی از دو  گســترش پخش شــایعات در بین کاربران ممانعتی را ایجاد کرد. نتای  مقایســه
ــان می ه نگرانینظرســنجی در کره جنوبی نشـ د ـک ت دـه ارت بر اینترـن ه نـظ ای مربوی ـب ـه
تراک د اـش هروندان، باع  افزایش قـص دهـش ای مجازی ـش ت و این   گذاری مطالب در فـض اـس

ایبری از  ویژه در دوره تهدید امنیت وطن، قابلبه تأثیر ایعات ـس ت. لذا نظارت بر ـش توجه اـس
ـهای  تواـند برای تالش شــود، میـها انـجام میواســـطه دوـلتطریق نـظارت بر اینترـنت ـکه ـبه

ـگذار نـباشـــد، مگر اینـکه دوـلت ســـیاســـت نـظارت خود را ـبا هنـجارـهای  ـتأثیرامنـیت میهن  
 انی شهروندان در فضای مجازی هماهن  کند. رس اطالع

چگونگی گرایش مردم   تحلـیلوتجزـیه( در مـطالـعه خود ـبا عنوان »2016)  2زوبـیاـگا و همـکاران
های  به بررسی واکنش   وگوگفتهای اجتماعی با نگاه کردن به موضوعات  به و انتشار شایعات در رسانه
ـها کنـند. آنپردازـند و تـفاوت ـکاربران را از این حـی  مشــخص میـکاربران ـبه شـــایـعات می

اربرانی که از  ک (1د:  ن شــومعتقدند کاربران در برخورد با شــایعات به ســه دســته تقســیم می
اـیت می ات دروغ حـم ــایـع دشـ ات دروغ را رد می  (2  ؛ کنـن ــایـع ه شـ اربرانی ـک دـک  ( 3و    ؛ کنـن

 کنند. کاربرانی که با شایعات دروغ شوخی می
ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـهای  ( در پژوهش خود ـبا عنوان »شــایـعات در ســاـیت2014) 1، روبیو و ـکامزواوـکازاک
دم  ـکه ـبا روش کّمی انـجام کننـ ـها ـچت میـهای اجتـماعی: چرا مردم در مورد کمزینشــبـکه

های اجتماعی مجازی به پخش شــایعات  شــده اســت، نشــان داد که تمایل کاربران شــبکه
تبلیغاتی بیـشتر از انواع دیگر ـشایعات اـست. نتای  پژوهش وی نـشان داد افراد باهدف کـسب 

پراکنی در خـصو   جوایز و یا طرفداران بیـشتر برای ـصفحات ـشخـصی خود حاـضر به ـشایعه
 اند.  برند خا  شدهیک  

اران ای  پژوهش چـن  و همـک ا عنوان »2013)  2نـت ه( ـب ه در ـمدلی هـم گیر از انتشـــار شـــایـع
که با روش کّمی به بررســی انتشــار شــایعات در فضــای مجازی   های اجتماعی آنالین  شــبکه

ت و هرچقدر   ته اـس دت پیوند میان کاربران وابـس ایعه به ـش ار ـش ان داد که انتـش پرداختند، نـش
 پیوند قوی بین کاربران در شبکه اجتماعی بیشتر باشد احتمال انتشار شایعه بیشتر است. 

های  گیری ها و جهت ، روش بندی ت: طبقه ( با عنوان »ـشایعا 2004)   3نتای  پژوهش فاـستر 
 در  دتیل متعددی  به  نگارانه و گفتمانی انجام ـشده اـست، نـشان داد افراد آینده  که با روش قوم 

ایعه  ته  توانند می  اهداف متفاوتی  و  کنند می  ـشرکت  منفی  و  مثبت  پراکنی ـش ند.  داـش  این  در  باـش

اطالعات، سرگرمی،   دلیل  چهار  به  اجتماعی، افراد  ساختار  در  که  کند می  فاستر بیان  خصو  
 کنند. می  پراکنی شرکت شایعه  و  سازی شایعه  فرایند  در  دوستی  و  نفوذ 

ت که؛ در مطالعات داخلی بهدر مقام جمع ی  بندی تزم به ذکر اـس ترده به بررـس طور گـس
ــبکه ــایعات، پیامدها و عواقب فعالیت در ش جازی های اجتماعی معوامل مؤثر در رواج ش

ــایعات و اخبار کذب به عنوان یکی از مهم ــت و تروی  ش ــده اس ترین پیامدهای پرداخته ش
بکه-فرهنگی ب از ـش تفاده نامناـس ت.  اجتماعی اـس های اجتماعی مجازی مطرح گردیده اـس

نیز پژوهشــگرانی همچون   ارجی  ات ـخ الـع اســتر )در مـط اران 2004ـف (، چـن  و همـک
اران )2013) ا و همـک اـگ امزو )  ( و2016(، زوبـی ت2018ـک ه عـل از  ( ـب ابی گرایش برخی  ـی

محدود مورد   ه اند. با بررسـی این مطالعات متوجه گسـترکاربران به انتشـار شـایعات پرداخته
ها )صرفًا پرداختن به پیامدها و دتیل( خواهیم شد زیرا که برای دستیابی به فهمی بررسی آن

ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تواـند تفســیر دـها و دتـیل نمیســی پـیامـ رصــرف بر  ،عمیق از این ـپدـیده اجتـماعی پیچـیده
مطالعه حاضر با هدف  ،رواز این ؛ گیرندگان قرار دهدگران و تصمیمدرستی در اختیار تحلیل

ها، شـرایط  ای، نوع راهبردها و اسـتراتژیزمینه بررسـی عمیق این عرصـه به واکاوی شـروی
ــبکهمداخله ــت و   های اجتماعی مجازیگر، پیامدها و دتیل گرایش کاربران ش پرداخته اس

شده براین تحقیقات انجامعالوه  اندازی متفاوت تحلیل مناسبی ارائه دهد. سعی دارد با چشم
پراکنی در چنین حواـشی آن که از جمله ـشایعه  مـسائلهای فـضای مجازی و همگی به چالش

 باشد. ها با تحقیق مربوطه میاند که فصل مشترک آنبستری است پرداخته
 

 شناسیروش .  4
ای انجام ـشده اـست  پارادایم تفـسیری، رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه برمبنای  مطالعهاین 

ایعه  فرایندتا به فهمی عمیق از  ت ـش ایعهفروکاـس ازی، ـش ایعهـس در   ویژه  بهپذیری  پراکنی و ـش
توجهی در زندگی کنشــگران اجتماعی دارند، های نوین نفوذ قابلکه رســانه  ،عصــر حاضــر

ــلی در نظریه زمینهد ــت یابیم. دو رویکرد اص ــت از: رویکرد س ای وجود دارد که عبارت اس
ــترواس و کوربین  1گراییعینی ــازنده 2اش ، که در این پژوهش از 4چارمز  3گراییو رویکرد س

 (. 1393گرایی اشترواس و کوربین استفاده شده است )ایمان، رویکرد عینی
گیری هدفمند و با حداکثر تنوع  گیری پژوهش حاضر بر اساس نمونهدر این مسیر، نمونه

آوری تحقیق برای جمع  فرایندگیری بر اساس این ایده است که محقق در  است. این نوع نمونه
ی اطالعات، به کجا توجه کند تا بتواند به توسعه نظریه بزردازد. پاتن به سه رویکرد مصاحبه

رهیافت    (2  ؛ ای غیررسمیمکالمه  مصاحبه  ( 1اند از:  کند که عبارت یق اشاره میکیفی و عم
ای غیررسمی، کاماًل بر  مکالمه  باز استانداردشده. مصاحبه  مصاحبه   (3و    ؛ راهنمای مصاحبه

(. این راهبرد،  2015،  5ها در جریان طبیعی تعامل استوار است )پاتنتولید خودجوش سؤال
ترین ابزار نیافته موسوم است. و رای ساخت  ای است که به مصاحبهحبهبازترین رهیافت مصا

ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ها است. ای از دادههای متنی در کار میدانی برای تولید حجم وسیع و پراکندهگردآوری داده
برای دست  ،بنابراین کار  آغاز  مقولهدر  و  مفاهیم  به  رویکرد مصاحبهیابی  از  غیررسمی    ها 

کنندگان صورت گرفت که ای اولیه با چند تن از مشارکتمکالمه  هایاستفاده شد. مصاحبه
آن خلق مفاهیم، محورها و سؤاتت اولیه توسط محقق بود. بعد از این که مفاهیم و   نتیجه
یافته سؤاتت بازی اختارسهای اولیه آشکار شدند با استفاده از رویکرد مصاحبۀ نیمهمقوله

و   گردید  ج  فرایند طراحی  و  دادهمعمصاحبه  یافت.  آوری  ادامه  نظری  اشباع  مرحله  تا  ها 
نیمه  ،بنابراین و  از رویکرد مصاحبه عمیق  استفاده  را  ضمن  ساختاریافته، محقق ذهن خود 

ها باز نگه داشته است تا زوایای مبهِم مسئله اتت جدید در خالل گردآوری دادهؤبرای طرح س
 دقیقه بود. 95تا   50یز بین مورد نظر آشکار و شفاف شود. زمان هر مصاحبه ن

پژوهش حاضر در شهر یزد انجام شده است. شهر یزد و به تبع آن، استان یزد در زمینه  
آید و شرکت پیشگامان تنها یکی از دتیل های نوین ارتباطی پیشگام به حساب میتکنولوژی 

فی جوانان هم  برداری از اینترنت و فضای مجازی است. از طرپیشرو بودن یزد در زمینه بهره 
می تشکیل  را  شهر  جمعیت  از  باتیی  درصد  اینکه  لحاظ  حضور  به  لحاظ  به  هم  و  دهند 

 اند.بیشتری که در فضای مجازی دارند، جامعه هدف پژوهش را تشکیل داده 
 

 کنندگان تحقیق مشارکت  . 1جدول  

 شغل تحصیالت سن جنسیت
 کارمند دکتری  31 مرد
 موبایل فروش بخش لیسانم 23 مرد
 خدمات بخش دیزلم 21 مرد
 دانشجو ارشد کارشناسی 23 زن
 دارمزون دیزلم 35 زن

 لباس تولیدکننده دیزلم 32 مرد
 دبیر ارشد کارشناسی 29 مرد
 آزمایشگاه تکنسین ارشد کارشناسی 28 مرد
 اداری امور کارشناس کارشناسی 24 زن
 دبیر ارشد کارشناسی 27 زن
 کارمند دکتری  31 زن
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 شغل تحصیالت سن جنسیت
 آزاد سیکل 28 مرد
 ساختمانی ارشد کارشناسی 30 مرد
 دبیر  کارشناسی 26 مرد
 دار خانه دیزلم 34 زن

 کارمند کارشناسی 25 مرد
 کارمند کارشناسی 26 زن
 فروشنده دبیرستان دوم  31 زن
 طبی زالو تولیدکننده ارشد کارشناسی 25 زن

 دانشجو ارشد کارشناسی 25 مرد
 کارمند ارشد کارشناسی 31 زن
 دانشجو ارشد کارشناسی 23 زن
 دانشجو ارشد کارشناسی 28 زن

 بورس  فعال کارشناسی 28 مرد

 
هدر این روش گردآوری و   لوتجزـی هداده  تحلـی ه گوـن ا ـب ام میای  ـه ان انـج گیرد و از همزـم

ها، به ســراغ های مقدماتی، برای انتخاب نمونهرو محقق با توجه به نتای  اولیه مصــاحبهاین
ــاحبه ــت. زیرا مص ــای مجازی رفته اس هایی  های مقدماتی که از نمونهجوانان فعال در فض
قق را ـبه این نتیـجه رســـاـند ـکه  متـفاوت در ـجامـعه مورد بررســی انتـخاب شـــده بودـند، مح

هایی که متعلق به جوانان فعال در فـضای مجازی هـستند اطالعات مفیدتری در اختیار نمونه
ا قرار می ارت  ـم ه عـب د. ـب ه  از    دیگر،دهـن اـبلآنـجا ـک ه زـمان ـق ان، روزاـن توجهی را صــرف جواـن

جوانی،    کنند و به واسـطه شـور و هیجانگذار در فضـای مجازی میوجو و گشـتوجسـت
تر در معرض  تند، بهتأثیربیـش ایعات هـس های خود را از  همین دلیل، محقق نمونهپذیری از ـش

ــاس نمونه ــت. محقق بر اس نفر از جوانان   24گیری هدفمند،  میان جوانان انتخاب کرده اس
کنندگان در  شـهر یزد را انتخاب و با آنها مصـاحبه کرده اسـت. اطالعات توصـیفی مشـارکت

 قابل مشاهده است.  (1)شماره جدول  
یرها، تحلیل اهدات، تفـس ب وثو  و اعتماد از مـش ها و غیره، به معنای ارزیابی اعتبار کـس

(. اـما  1394ـنامـند )فلـیک،  را برســـاـخت اجتـماعی دانش نیز می  فرایـندتحقیق اســـت و این  
ه داده  فرایـند اربخشــی ـب ا اعتـب ار ـی ابی اعتـب هارزـی ای  تحقیق کیفی، روـی اوت از  ای متفـ ـها و نـت
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یر ایجاد و تقویت اعتبار تحقیق با ـشروع رویه گردآوری   فرایندهای تحقیق کمی دارد. در مـس
ا مـیدان تحقیق و داده ـها، پژوهشــگر ـبه مشـــارـکت طوتنی، مشـــاـهده و ارتـبای مســتمر ـب

ــارکت ــویی دیگرمش ــت. از س ــیف دقیق زمینه، طرح   ،کنندگان پژوهش پرداخته اس با توص
گان و ـشرایط پژوهش با تمام جزئیات، استخراج مفاهیم و مقوتت با کنندپژوهش، مـشارکت

ارکت خنان مـش ترده از متن ـس واهد گـس د تا غنای نتای  و  غنای فراوان و ـش کنندگان، تالش ـش
نظر با همتایان، کنترل اعضــا  پذیری پژوهش را افزایش دهیم. در نهایت با تبادلمعیار انتقال

ارکت 3ل  با ارائۀ نتای  پژوهش نزد حداق ب  مـش وی آن  تأییدکننده و با کـس ها، این نتای  از ـس
ـپذیری نـتای  پژوهش ـگام  ـتأیـیددر جـهت ارتـقای معـیارـهای اعتـبارـپذیری، ـقابلـیت اطمیـنان و  

 برداشتیم تا وثو  و قابلیت اعتماد پژوهش تضمین گردد. 
حظات  کنندگان، با رعایت مال کید بر همکاری داوطلبانه مشارکت أ ضمن ت   ، در نهایت 

دادن شرایط و فریبکاری، پرهیز از ضرر و    اخالقی دیگری چون خودداری از متفاوت جلوه 
مشارکت  به  آن زیان  خصوصی  حریم  رعایت  و  در  کنندگان  دستکاری  عدم  و  ها، صحت 

داده داده  ارائه  از همکاری مشارکت ها و عدم  قدردانی  و  یا ساختگی  کنندگان  های جعلی 
؛  1385)حریری،    شد لمی و رفتار اخالقی را حفد و رعایت  پژوهش، ویژگی یک پژوهش ع 

 (. 1394کرسول،  
 

 ها. یافته5
 15مقولۀ فرعی،   21مفهوم،    36ها،  بعد از صــرف زمانی طوتنی و تحلیل موشــکافانۀ گزاره

ته تحت لی و یک مقولۀ هـس ت. این مقولۀ اـص ده اـس اخت ـش ایعه  برـس ت ـش عنوان »فروکاـس
تراتژی رایط و اـس کوت مقوله حاکی از ـش ت که مـس ت آن را هایی اـس ایعه و فروکاـس دگی ـش ـش

ـهای اســتخراج مـفاهیم، مقوـله  فرایـندا اراـئۀ ـجدول ـکدـگذاری،  کـند. در اداـمه بـ ـبازنـمایی می
تردهفرعی، مقوله واهد گـس ته به همراه ـش لی و مقولۀ هـس ای جزئی و  گونهای از متن بههای اـص

 گردد. تر قابل مشاهده است؛ که پم از آن با ارائۀ خط داستان، تشری  میدقیق
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 فروکاست شایعه مقوله هسته ها، مفاهیم و مقوالت مرتبط با  گزاره . 2جدول  

 اصلی   هایمقوله فرعی   هایمقوله

 خبررسانی   رسمی منایع نامطلوب فعالیت
 موثق خبری   منابع فقدان خبررسانی  منابع نامطلوب فعالیت

 اخبار کارانۀمحافظه  سانسور
 اعتباری بی  داغ  احتمال اعتباری بی  داغ  احتمال
 مخاطبان خبرجویی دغدغه  مخاطبان خبرجویی دغدغه 

 مخاطبان شکاکانه- محتاطانه باورداشت مخاطبان  شکاکانه-محتاطانه  اندیشینسبی  مخاطبان  اندیشینسبی 
 شایعات  زمانمندی شایعات  زمانمندی

 ای رسانه  سواد آموزش  ای رسانه  سواد آموزش 
 خبری   منابع به اعتماد فقدان خبری  منابع به اعتماد دوآلیسم خبری   منابع به اعتماد

 زمانمند  کاوشگری  زمانمند  کاوشگری 
 خبری  منابع عقیدتی  یابیریشه خبری  منابع  استقرائی اعتبارسنجی خبری  منابع ایمقایسه  اعتبارسنجی

 موثق   منابع  از اخبار پیگیری  موثق   منابع  از اخبار پیگیری 
 مطالب عجوتنۀ  نکردن بازنشر معتبر  مطالب  سنجیده بازنشر مطالب  سنجیده بازنشر
 شایعات  اپوخۀ شایعات  اپوخۀ

 سازانشایعه هایبازدید  موقت فروکاست سازانشایعه هایبازدید  موقت فروکاست
 شایعه  شدگیمسکوت شایعه  شدگیمسکوت

 
شــایعه به عنوان امری زمانمند، زمانی در اوج قرار گرفته، فراگیر شــده و همگان در مورد 

  فرایند کنند و پم از مدتی به فراموشــی ســزرده خواهد شــد. در این روایت،  آن صــحبت می
ــایعه ــت ش ــایعات و ملزومات فروکاس ــی ش ــایعهفراموش ــازی، ش ــایعهس پذیری  پراکنی و ش

بازتعریف شـده اسـت. در این قسـمت عمدۀ مقوتت برسـاخت شـده و معنای اصـطالحی  
کنندگان و توضــیحاتی تکمیلی در جهت های مشــارکتها، به همراه شــواهدی از گزارهآن

 شده است.  های برساختی ارائهشفافیِت بیشتِر مقوله

 . فعالیت نامطلوب منابع خبررسانی1-5

فعالیت نامطلوب منابع خبررسـانی رسـمی و حتی ملی و سـانسـور شـدید مطالب و برخی  
عیف از م ش خبری ـض انی را لفهؤاخبار، پوـش ت که فعالیت نامطلوب منابع خبررـس هایی اـس
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ان می انی و محرومیت از منابع خنـش بری موثق، منجر دهد. فعالیت نامطلوب منابع خبررـس
ه ــاـن ه رسـ ـب ان  اِد مخـاطـب اعتـم ه ســردرگمی خبری و تضــعیف  دف میـب ای ـه شــود. ـه

»چون  چنین بازتعریف نموده اسـت:  کارانۀ اخبار را اینای سـانسـور محافظهکنندهمشـارکت
دهند یا برخی  ها یامنابع معتبر خبرهای خیلی مهم را زود انتـشار نمیکنن رـسانهاحـساس می

 . کنند ور میاخبار را سانس
 اعتباری داغ ننگ بی.  2-5

ـکاربرانی ـکه اخـباری را از مـنابع خبری ـخاصــی پیگیری کرده و ـبدون تحقیق و بررســی ـبه 
پردازند، گاهی با کذب و غیر بازنشــر اخـبار به مـخاطـبان خود در دنـیای واقعی و مـجازی می

حالتی افراد اعتبار خود را نزد شــوند. با تکرار چنین موثق بودن خبر ارســالی خود مواجه می
اعتـباری از ســوی  کنـند و احتـمال اطال  داغ بیشـــان در معرض تـهدـید تلقی میمـخاطـبان

ــور می ــوند. بنابرایندیگران بر خود را متص ــرایطی، غالبًا    ،ش کاربران در مواجهه با چنین ش
دهند و یا از  نـسبت به منبع خبری هدف بدبین ـشده و اعتماد خود را نـسبت بدان از دـست می

ای داغ نن  کنندهکنند. مشارکتبازنـشر بدون تحقیق آن خودداری می ویژه بهانتـشار اخبار و 
 چنین منتقل نموده است:اعتباری را اینبی

اه رو خیلی ـناراـحت شـــدم. بـح  اعتـماد اینـجا مطرح می  دـتا خبر اشــتـب شـــه. فرض کن اگر چـن
ت بفر ریای بعد بخوای یه خبر درـس تی، ـس تی طرف می بفرـس تادی و گفتی ـس گه تو چندتا خبر فرـس

 این خبر اشتباهه، دفعه بعد میگن تو دیگه خبر نفرست.

 دغدغۀ خبرجویی مخاطبان. 3-5

یافته، معیاری برای تشــخیص گویی تعمیمهمســو با محرومیت از منابع خبری موثق و دروغ
ل  ابر دتـی بـن ه و در چنین شــرایطی هر فردی  داشـــت ـن از غیرحقیقی وجود  ار حقیقی  اخـب

کنند. اما ممکن  تر دانـسته و اخبار را از آن منبع پیگیری میمـشخـصی، رـسانۀ خاـصی را معتبر
کاری از سـوی  رد اعتماد، نیز به نشـر اخباری غیرموثق یا پنهاناسـت همان رسـانه هدف مو

ــانۀ انتخابی خود روی برگرداند.   ــد و یا پم از مدتی کاربر هدف نیز از رس دیگران متهم باش
سیاسی و حتی -ها غالبًا دغدغه کسب خبر از زندگی اطرافیان، از اوضاع اقتصادی  اما انسان

ـهد، را دارـند. این تـماـیل و دـغدـغه ـگاهی چـنان افراطی دوـقایعی ـکه در ایران و جـهان ری می
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هپیش می ــایـع ا شـ ه افراد، هر نوع خبر ـی ه دیگران رود ـک ازنشــر آن ـب ه ـب اور کرده و ـب ای را ـب
کنند و به  شود، احساس کمبود میپردازند و بعد از مدتی که شایعه به فراموشی سزرده میمی

تند، حتی اگر در ارکتدنبال خبری داغ و جدیدتر هـس د. مـش ایعه باـش ای دغدغۀ  کنندهوغ و ـش
»چون مردم خیلی زود از کنار اون چیز  چین بازنمایی کرده است:خبرجویی مخاطبان را این

ره و  ک   زود از یادشنون میکن.، خیلی زود براشنون ااد  میهنه ک شن.  ییگیر  مییرد می
 دمبال خبر جدیدتر هست.«  

 نه مخاطبانشکاکا-اندیشی محتاطانهنسبی.  4-5

ــان ــتند، بدینها به لحاظ باورانس باور تلقی معنا که برخی زودپذیری با یکدیگر متفاوت هس
اـطاـنه و گوـنهکنـند و برخی ـبهای را ـبه زودی ـباور میشــوـند و هر خبر ـیا شـــایـعهمی ای محـت

کاکانه، هر خبری را باور نمی ایعه بودن آن را محتمل فرض میـش تی و ـش د. کننکنند و نادرـس
ت رایط مختلفی چون فقدان منابع خبری های مبتنیدر باورداـش بر خطای خبری، عوامل و ـش

تواند نقش داشته باشد.  می های شخصیتی کاربرانموثق که مورد اعتماد نبوده است و ویژگی
  معنا که صـرفاً کنند، بدینهای خبری را فریبنده تصـور میدرواقع کاربرانی هسـتند که شـبکه

تر، کنـند و حتی در ـحالتی افراطیمتـناســـب ـبا اـهداف و غرایح خود منتشــر میاخـباری را  
ــیف می ــانۀ هدف، فریبنده توص ــارکتذات و ماهیت اخبار را فارغ از رس ای کنندهکنند. مش

 چنین به تصویر کشیده است:های خبری را اینباورداشت مبتنی بر فریبندگی شبکه
بکههب ری ـش ونه.    ها می نظر من یکـس وعی که توی ذهن خودـش مت موـض خوان ذهن مارو ببرن به ـس

ــمت ــتان، قس ــتانی رو برای ما روایت بکنن ولی اون داس هایی که ممکنه منظور اونا ممکنه یه داس
 .بشیمکنن که ذهن ما بره اون سمت و از اصل مطلب دور  باشه رو بولد می 

نسبی مفهوم  از  نظر  مورد  مقوله  برساخت  در  بهتر  عبارت  به  به  اشاره  برای  اندیشی 
پذیری و عدم نگاه تک بعدی و صفر و صد مخاطبان به اخبار و داشتن نگاهی نسبی  انعطاف

ساز نگاه نسبی به اخبار از دو مفهوم و فاقد قطعیت بهره بردیم. از طرفی با توجه با عوامل زمینه 
استفاده شده است. بدین به نقش  محتاطانه و شکاکانه  با توجه  و  محافظهصورت که  کاری 

از  خبری،  منابع  سایر  و  مجازی  فضای  در  منتشره  اخبار  هرگونه  به  باورپذیری  در  احتیای 
اندیشی محتاطانه و مطابق با عوامل شخصیتی نظیر نگاه شکاکانه و بدبینانه به مسائل  نسبی



 

 

 

اعتماد به    ی انگار دوگانه 
 ...   ی منابع خبر 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران 
 

 
 

141 

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

ر می اخته و منتـش ایعاتی که در دنیای مجازی یا واقعی ـس ده و  ـش رعت فراگیر ـش وند، به ـس ـش
ده و اهمیت خود اما    ؛ کنندهمگان در مورد آن صـحبت می بعد از مدتی برای مردم عادی ـش

ت  حبت نمیگونهدهند، بهمیرا از دـس ت ای که افراد در مورد آن ـص کنند. کاربران ممکن اـس
گاهی از کذب بودن آن، تجربه ب ایعات و آ ایعات  هبا پخش ـش ت آورده و در مواجهه با ـش دـس

تر برخورد کنـند و ـیا همچون ـگذشـــته، و همســو ـبا دـغدـغه خبرجویی، از  بـعدی محـتاـطاـنه
تقبال کنند. بناب ایعات جدید اـس عف  عنوان مقولهزمان به  ،راینـش دت یا ـض ت که در ـش ای اـس

ایعات و اعتماد یا بی انهـش ت. هماناعتمادی به رـس ت زمان ها مداخله کرده اـس طورکه گذـش
ت زمان همراه با مداخلۀ  توانند در کممی ته باـشد، همان گذـش ایعات نقش داـش رن  ـشدن ـش

ــرایط می ــانهبرخی ش ــازد.  ای را در معرتواند اعتماد به رس ض تهدید قرار داده و یا تقویت س
 چنین بازتعریف نموده است:ای زمانمندی شایعات را اینکنندهمشارکت

ــایعه ــایعهبه نظرم هر ش ــری بازه زمانی خا  داره، یعنی هیچ ش ای همینطور تو اوج باقی ای یه س
ایعه جدیدتری میاد رو کار، یا نمی  ون میره،  مونه، یه ذره که زمان بگذره، حات یا ـش اینکه مردم یادـش

گاهانه  .تر برخورد کنن، ولی به نظرم این زمان هست که خیلی مهمهممکن هم هست که آ

 ای. آموزش سواد رسانه6-5

گذاری هیجانی و عجوتنۀ  ای، فقدان توجه به منبع اخبار، اشتراکفقدان یا ضعف سواد رسانه
مواردی   از  مجازی  دنیای  در  رسانهمطالب  سواد  آموزش  ضرورت  که  ارتقای  است  و  ای 

ای اعم از توجه به منبع سازد. بنابراین آموزش سواد رسانهای را خاطرنشان میفرهن  رسانه
گونه مطلب یا خبری و به طور کلی  گذاری عجوتنه و هیجانی هری از اشتراکاخبار، خوددار

های خبری مداخله نموده و آن را تواند در کُم و کیف اعتماد به رسانهارتقای سواد انتشار، می
چنین منتقل نموده  ای را این ای آموزش سواد رسانهکنندهدچار شدت و ضعف نماید. مشارکت

 شود تا از خبری مطمئن نیستیم آن را برای دیگران ارسال نکنیم .»آموزش داده است: 
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 سازانه منابع خبری اقدامات شفاف.  7-5

رسانهفعالیت نامطلوب  عوامل های  از  موثق  خبری  منابع  از  محرومیت  و  خبری  های 
به رسانهتعیین  اعتماد  ای  گونهبهها  های خبری است. زمانی که رسانهکنندۀ میزان و کیفیت 

بر و  داده  نشان  واکنش  غیرموثق  اخبار  و  شایعات  مقابل  در  به  فعاتنه  شواهد،  اساس 
کنندشفاف آشکار  را  صحی   و  موثق  خبر  و  پرداخته  شایعات  اعتماد  می  ،سازی  توانند 

رسانه درواقع  نماید.  تقویت  خود  به  نسبت  را  بهمخاطبان  خبری  منابع  و  اقدامات  ها  مدد 
توانند اعتماد مخاطبان را جلب نموده و متعاقبًا با برخورداری مردم از  ود میسازانۀ خشفاف

منبع موثقی که پوشش خبری مناسب و مطلوبی دارد، از فراگیری شایعات در دنیای مجازی  
های مّلی معتبر را سازانۀ رسانهای واکنش شفافکنندهشود. مشارکتو واقعی جلوگیری می

 است:  چنین بازتعریف نمودهاین
های داخلی و ارتباطات خیلی سریع افراد از یه اتفا  رسانه  شه که بالفاصله بعد رن  می »وقتی کم

 ها خیلی مهمه .نقش رسانه جامعه رو مطلع کنند درجهت کسب واقعیت ...و

 دوآلیسم اعتماد به منابع خبری .  8-5

های خبری  چه گذشت نوعی دوگانگی در میزان و کیفیت اعتماد به رسانهحال با نظر به آن
ملی یا غیرملی، رسمی یا مجازی شکل گرفته است که اقدامات کنشگران در فضای مجازی  

اندیش هستند و میزانی از خطا را  هایی که نسبیقرار داده است. درواقع انسان  تأثیررا تحت  
ای گیرند، به هیچ رسانههای خبری مختلف مفروض میها یا شبکهاز رسانه  در اخبار منتشره 

می امر  همین  و  نداشته  کامل  آناعتماد  در خودداری  یا  تواند  اخبار  بازنشر عجوتنۀ  در  ها 
ها یا رسانۀ خاصی اعتماد  مطالب نقش داشته باشد. اما از سویی دیگر برخی نسبت به رسانه

دغدغۀ خبرجویی که پیش از این ذکر آن رفت، آمادگی پذیرش هر    واسطۀهبیشتری داشته و ب
ای را دارند. بنابراین پدیده دوآلیسم اعتماد به منابع خبری از یک سو ناظر نوع خبر یا شایعه

ها یا منابع خبری مختلف اعم از ملی یا غیرملی، رسمی  بر شدت یا ضعف اعتماد به رسانه
از سویی دیگ و  بوده است  اعتبار رسانهیا مجازی  تفاوت در  نزد مخاطبان  ر  های هدف در 

اعتماد داشته و برخی در    20:30های ملی چون شبکۀ خبر یا  به رسانه  است که برخی صرفاً 
های غیرملی و فضای مجازی اعتبار  های ملی اعتماد نداشته، و به رسانهنقطۀ مقابل به رسانه
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های های مبتنی بر فریبندگی خبر و شبکهبخشند و حتی برخی همسو با باورداشتبیشتری می
رسانه از  کدام  هیچ  به  اعتماد  خبری،  یا رسمی  غیرملی، مجازی  یا  ملی  منابع خبری  و  ها 

به کانالکنندهندارند. مشارکت اعتماد  اینای  را  بازتعریف  های خبری عمومًا مجازی  چنین 
خونم  بار روزو ازشون می»باتی هفتاددرصد به درستی پیجایی که مطالب و اخنموده است:  
 اعتماد دارم . 

 کاوشگری زمانمند. 9-5

های خبری، برخی کنشگران زمانی را برای بررسی خبر  با توجه به تفاوت در میزان اعتماد به رسانه 
هایی برای کسب  کنند تا از صحت آن مطلع شوند. اینکه افراد از چه شیوه ه صرف می شده منتشر 

هایی که کنشگران  تواند متفاوت باشد. یکی از شیوه کنند، می استفاده می اطمینان از صحت اخبار  
ها را  جو از دوستان یا اطرافیانی است که آن و گیرند، پرس برای اطمینان از صحت اخبار به کار می 

کاوشگری و کسب اطمینان از اعتبار و صحت    ، دانند. بنابراین دارای اطالعات کافی و مطلوب می 
به توا اخبار، می  به گونه ند  یا  و  ای جدی گونه ای عامیانه دنبال شود  ای،  کننده . مشارکت تر دقیق تر 

این  را  از مطلعین  » کاوشگری  نموده است:  منتقل  از    من چنین  و  کنم  فکر  میدم خودم  ترجی  
 تونم اعتماد کنم . خاطر اینکه واقعًا نمی ه اطرافیانم که آگاهی بیشتری دارن بزرسم، ب 

 اعتبارسنجی استقرائی منابع خبری .  10-5

بر کاوشــگری کنند، اما برخی عالوه برخی کنشــگران تنها به کاوشــگری زمانمند اکتفا می
نجش اعتبار منابع خبری میو ریشـه دقیقای  گونهزمانمند، به صـورت  پردازند. بدینای به ـس

خبری های  ها یا پی کنند، انواع کانالهای مختلف و به اصالح معتبر را بررسی میکه سایت
ــایی و ارزیابی قرار می ــناس معنا که فعاتن  دهند. بدینو حتی فعاتن آن کانال را نیز مورد ش

کانال یا پیجی در فـضای مجازی را به لحاظ عقیدتی یا وابـستگی حزبی و غیره مورد تجـسم 
از سـوی    دهند تا در صـورت امکان، اغراض یا منافع پنهان در پشـت خبری منتشـره قرار می

ــهبه گونهو   ها را دریابندآن ــنجش منابع ای جزئی، ریش ــدد س ــتقرائی درص ای، تطبیقی و اس
ورت اثبات اعتبار آن  . آیندمیخبری مختلف بر انۀ مورد درـص وی رـس ها، به باور آن خبر از ـس

چنین ای منابع خبری را اینای اعتبارـسنجی مقایـسهکنندهـشوند. مـشارکتاعتماد، متمایل می
 ازتعریف نموده است:  ب
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کنم، ولی بعد از انتشـار از چندین منبع معتبر و تطبیق آن با عقل  »ابتدا صـحت اخبار رو تأیید نمی 
 و شرایط روز و عدم جواب دهی منطقی تا حدودی به صحتش میشه پی برد .

حرکت  که حاکی از فرایند  در برساخت مقوله مورد نظر از مفهوم استقرائی کمک گرفتیم چرا 
یابی منابع خبری از سوی مخاطبان منطبق دانستیم  از جزس به کل است و آن را با فرایند اعتبار 

و  گونه به  حزبی  وابستگی  شناسایی  نظیر  جزئیاتی  از  مخاطبان  برخی  داد  نشان  شواهد  که  ای 
اند یک  کنند تا منافع و اغراض پنهان در اخبار منتشره تا بتو عقیدتی فعاتن منابع خبری شروع می 

 منبع خبری را به لحاظ اعتبار، صحت و قابل اعتماد بودن اخبار منتشره تأیید یا رد کنند.  
 پیگیری اخبار از منابع موثق.  11-5

گران منبعی را به عنوان منبعی   تقرائی منابع خبری، کنـش نجی اـس گری و اعتبارـس بعد از کاوـش
ــنجمعتبر و موثق انتخاب می ــوی  کنند و آن را معیاری برای س ــره از س ش اعتبار اخبار منتش

ه ــاـن ابع مختلف دیگر در نظر میرسـ ا و مـن هـه ۀ مّلی را ـب ــاـن ار  گیرد. برخی رسـ عنوان معـی
گیرند و برخی  های غیرمّلی در نظر میاعتبارـسنجی اخبار منتـشره در فـضای مجازی یا رـسانه

ــگران اخبار را تنها از آن منبع پیگیری   دقیقبالعکم. بعد از انتخاب   منبع خبری معیار، کنش
کنـند، چراـکه نســـبت ـبه صـــحت آن اطمیـنان دارـند.  و ـگاهی ـبه انتشـــار آن اخـبار اـقدام می

 چنین منتقل نموده است:ای پیگیری اخبار از منابع موثق را اینکنندهمشارکت
ایی که اعتماد هود فرد یا ـسازمان و پی ـصحت اخبار رو از پیجای منبع و مرجع همچنین از پی  خ

 فهمم.ها جلب کردن می منو بعد از سال

 بازنشر سنجیدۀ مطالب. 12-6

کنشگران با تمام اقدامات کاوشگری و اعتبارسنجی منابع خبری، انتخاب منبعی موثق و پیگیری  
. درواقع کنشگران  کنند که از صحت آن اطمینان دارند اخبار از منابع موثق، مطالبی را بازنشر می 

خوانند  کنند و حتی در مواقعی اخبار را می اخباری که از صحت آن اطمینان ندارند را پخش نمی 
دیگران خودداری می  به  آن  انتشار  از  از خبر،  اطمینان  به و حتی در صورت  مثال کنند.    ، عنوان 

 چنین منتقل نموده است:  ای بازنشر نکردن اخبار در فضای مجازی را این کننده مشارکت 
کنم. خیلی کم پیش میاد اخبار رو خونم و اـصاًل برای کـسی ارـسال نمی ها رو فقط خودم می نه خبر

 کنن و ازش خبر دارن. برای کسی بفرستم. این روزها همه خودشون در لحظه اخبار رو رصد می 
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ــحت آن اطمینان طوبه ــی و یا مطالب یا اخباری که از ص ــار مطالب آموزش ر کلی انتش
ر   ه حالت را در بازنـش نجیدۀ مطالب ـس ر ـس ت. بازنـش ت، دور از انتظار نیـس ده اـس ل ـش حاـص

اخباری که از صــحت آن اطمینان دارند   کاربران صــرفاً ( 1 :کندمطالب و اخبار بازنمایی می
  ـصرفاً کاربران   (2؛  کنندجوتنۀ و عاطفی اخبار خودداری میکنند و از بازنـشر عرا بازنـشر می

گونه خبری را هیچ( کاربران  3  ؛ کنندمطالبی آموزشــی و غیر اخباری را به دیگران ارســال می
ای کندهگذارند. مشارکتحتی در صورت اطمینان از موثق بودن آن، با دیگران به اشتراک نمی

 عریف نموده است: چنین بازت بازنشر اخبار موثق را این
اشــم پخش نمی  ا مطمئن نـب اشــم مطـلب معموًت هیچ مطلبی را ـت کنم مگر اینـکه خودم مطمئن ـب

 درسته یا سایت معتبر باشه.

 . اپوخۀ شایعات13-5

انه واد رـس و با آموزش ـس بی یای و ارتقاهمـس ار مطالب و نـس واد انتـش ی محتاطانه ـس - اندیـش
شــکاکانۀ مخاطبان، کنشــگران از توجه و اهمیت بســیاری که برای اینفلوئنســرهای مجازی 

چون وچرا و بازنشـر شـایعات منتشـره در فضـای مجازی خودداری قائل بودند و پذیرش بی
رکنند. درواقع میمی ایعات منتـش رهای مجازی و ـش ای مجازی توان گفت اینفلوئنـس ه در فـض

ا پرانتز قرار می د. مشـــارـکترا در اپوـخه ـی دهدهـن ا شـــایـعات را اینای بیکنـن چنین توجهی ـب
 بازتعریف نموده است:  

دار نبودن. توجهمون به زندگی خودمون باشه. طبیعتًا  توجهی، پیگیر نشدن، دنبال موضوع ادامهبا بی 
ها و هرکسی فورواردش نکنه برای نفر وی شبکهای دهن به دهن نچرخه، پخش نشه توقتی یه شایعه

 شه.بعدی قضیه تموم می 

ــت که مفهوم  ــت و توقیف     اپوخه»تزم به ذکر اس ــی به معنای تعلیق، بازداش در فارس
به این معنا که افراد قادر هستند  . وسیلۀ ادموند هوسرل تشری  شده استهاست و در فلسفه ب
های خود را نســبت به جهان خارجی در پرانتز قرار دهند و به حالت تعلیق  عقاید و قضــاوت 

ه د. چنین مفهومی ـب د  خوبی میدرآورـن دتواـن ان و توقف و تعلیق    فرایـن اطـب دیشــی مـخ ازاـن ـب
دهد. در واقع قـضاوتـشان مبنی بر ـصحت اخبار و ـشایعات منتـشره در فـضای مجازی را نـشان  

مخاطبان نسـبت به عقایدشـان مبنی بر صـحت اخبار منتشـره در فضـای مجازی یا توسـط 
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اینفلوئنـسرهای  ها دچار تردید ـشده و لذا وچرای آنچوناینفلوئنـسرهای مجازی و پذیرش بی
ها را متوقف و باورپذیری بی چون و چرای آن  مجازی، شـایعات منتشـره در فضـای مجازی

 آورند. حالت تعلیق در می کنند یا بهمی
 سازانهای شایعهفروکاست موقت بازدید.  14-5

مفهوم فروکاست در لغت به معنی کاستن، کاهش یافتن و پایین آوردن است. درنتیجۀ اپوخۀ  
بی  و  کنشگران  توسط  بازدیدها،  شایعات  تعداد  تدری   به  اینفلوئنسرهای مجازی،  به  توجهی 

مخاطبان  تیک  و  می سلبریتی ها  کاسته  مجازی  و  های  فعاتن  برای  حالتی  چنین  و  شود 
تاب  و ها را نگران ساخته و به تب تنها خوشایند نبوده است، بلکه آن انفلوئنسرهای مجازی نه 

می  بازدید  و  تیک  دریافت  و  چنین  برای جذب مخاطب  که  است  ذکر  به  تزم  البته  اندازد. 
م دغدغه  مخاطب،  دوبارۀ  جذب  برای  و  ای  شایعات  تولید  امکان  طبیعتًا  غیره،  و  حبوبیت 
سازد.  هایی جدید در فضای مجازی را توسط فعاتن و اینفلوئنسرهای مجازی فراهم می چالش 

 چنین منتقل نموده است: سازان را این ای فروکاست موقت بازدیدهای شایعه کننده مشارکت 
بازدید خوابی ببینند که تب  و  ده و یک مسئله دیگه را باب می دوباره کاربرای فضای مجازی  کنن 

 کنن توی فضای مجازی تا اونایی که دنبال کننده هستن از سر بگیرند.تزریق می 

 شدگی شایعه. مسکوت15-5

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 

ـها خودداری شــوـند و افراد از مطرح کردن، منتشــر کردن و صــحـبت کردن در مورد آنمی
ــکوت می ــدگی  کنند، از مفهوم مس ــنجیدۀ ش ــتفاده نمودیم. به عبارت بهتر با اقدامات س اس

ایعات به تدری  از مدار توجهات ویژۀ جامعه  و با مداخلۀ زمان و غیره، ـش گران، و همـس کنـش
در بستر فضای مجازی و دنیای واقعی زدوده شده، کمرن  شده و به حتی به فراموشی سزرده 

ایعات اگرچه بهمی ود. ـش طۀ قابلیتـش انهواـس رعت فراگیر میهای رـس وند،  های نوین به ـس ـش
عیف بتا ـض رعتی نـس ابق خود را از  ولی با ـس رایط، اهمیت ـس تر از پخش، با مداخلۀ برخی ـش

دســـت داده و حتی ممکن اســـت شـــایـعات ـجدـیدی ـجایگزین شـــایـعات ســـابق شــود. 
 چنین بازتعریف نموده است:  شدگی شایعه را اینای مسکوت کنندهمشارکت
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یط عّلی:   شرا
 فعالیت نامطلوب منایع خبررسانی

زی  :پدیدۀ مرک
 دوآلیسم اعتماد به منابع خبری

تژی  :هااسترا
 کاوشگری زمانمند -
ئی منابع خبری  -  اعتبارسنجی استقرا
 پیگیری اخبار از منابع موثق -
 بازنشر سنجیده مطالب معتبر -
 اپوخۀ شایعات-
 

یط زمینه  :ایشرا
 اعتباریاحتمال داغ بی -
یی  - دغدغه خبرجو

 مخاطبان
-اندیشی محتاطانۀنسبی -

 شکاکانه مخاطبان

یط   :گرمداخلهشرا
 زمانمندی شایعات -

 ایآموزش سواد رسانه -
نه منابع اقدامات شفاف - سازا

 خبری 

 :پیامدها
نهای شایعهفروکاست موقت بازدید-  سازا

 شدگی شایعهمسکوت  -
 

حوادث پی در پی و بیان سریع آن در فضای مجازی لذا بعد یک هفته شایعه   »به دلیل ری دادن 
 شود . کند و موضوع جدیدی وارد بح  می فروکش می 

 
 . مدل پارادایمی پژوهش6

داده دل  از  شده  برساخت  مرکزی  بازنمایی  پدیدۀ  را  خبری   منابع  به  اعتماد  »دوآلیسم  ها 
منابع  می استقرائی  اعتبارسنجی  زمانمند،  کاوشگری  به  آن،  با  مواجهه  در  کاربران  که  کند 

اند، که پیامدهای خبری، بازنشر سنجیده مطالب در فضای مجازی و اپوخۀ شایعات پرداخته
ها و جامعه به همراه داشته است. در ادامه بعد از ترسیم مدل پارادایمی بر مختلفی برای آن

 گردد.تر تصری  میطور دقیقبه فرایند اساس خط داستانی که شرح آن رفت؛ این 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 . مدل پارادایمی 1نمودار  
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از   حاکی  حاضر  پژوهش  عّلی  شرایط  عنوان  به  خبررسانی  منابع  نامطلوب  فعالیت 
از نوع رسمی و مّلی بوده   ویژه  بهها یا منابع خبری موثق و فعال  محرومیت کنشگران از رسانه

بدین رسانهاست.  نامطلوب  فعالیت  که  سانسور  صورت  ملی،  و  رسمی  خبری  های 
برمحافظه اخبار و حتی برخی  نظایر  نامهکارانۀ  و  و مناسب  فقدان پوشش خبری سریع  ها، 

ها، کنشگران را دچار نوعی سردرگمی خبری کرده است، که کنشگران برای رهایی از آن و  این
کنند هایی رجوع می آور، به رسانهرهایی از استرس ناشی از مواجهه با اخبار متناقح و رعب

ت، اعتماد آنان را جلب نماید. گاهی شایعاتی  تر بوده و یا به طر  مختلف توانسته اسکه فعال
کار پخش شده است که ودر مورد حوادث ناخوشایند یا متمرکز بر اوضاع اقتصادی یا کسب

گذارد، بلکه ممکن است کنشگران  ات نامطلوبی بر جای میتأثیرتنها بر روح و روان مردم نه
 را به اقدامات نامناسبی نیز وادارد.  

شکاکانه  - اندیشی محتاطانهتباری، دغدغۀ خبرجویی مخاطبان و نسبیاعاحتمال داغ بی
گیری دوآلیسم شوند که در شکلای پژوهش حاضر محسوب میمخاطبان از شرایط زمینه

به منابع خبری نقش دارند. بدین انتشار  صورت که احتمال داغ بیاعتماد  اعتباری درنتیجۀ 
چون و چرای  ان با تجربۀ آن، در اعتماد بیاخبار غیرموثق یکی از شرایطی است که کنشگر 

کنند و اعتمادشان مورد تهدید  ها و منابع خبری هدف، بازاندیشی میخود نسبت به رسانه
بر فریبندگی اخبار و های مبتنیاندیشی مخاطبان و باورداشتگیرد. کمااینکه نسبیقرار می

کند و زمینۀ  خبری را تضعیف می هایچرا نسبت به رسانهوچونهای خبری، اعتماد بیشبکه
سازد. اما در مقابل دغدغۀ های خبری فراهم میاعتمادی ضعیف یا متوسط را نسبت به رسانه

 سازد.های مختلف را فراهم میچون و چرا به رسانهخبرجویی مخاطبان زمینۀ اعتماد بی
خبری از شرایط    سازانۀ منابعای و اقدامات شفافزمانمندی شایعات، آموزش سواد رسانه

شوند که در تضعیف یا تشدید پدیدۀ مرکزی نقش  گر پژوهش حاضر محسوب میمداخله
بدین رسانهدارند.  سواد  آموزش  چون  شرایط  برخی  همراه  به  زمان  گذشت  که  ای  صورت 

های خبری نقش داشته تواند در کمرنگی شایعات و یا تضعیف یا تشدید اعتماد به رسانهمی
کن اینکه  رسانهباشد.  سواد  آموزش  از  شوند شگران  برخوردار  در    ،ای  بدانند  مثال  عنوان  به 

وچرا به اخبار و چونمواجهه با اخبار و شایعات چگونه برخورد کنند، متعاقبًا از اعتماد بی
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سازانه منابع خبری با کاهش کمااینکه اقدامات شفاف  کنند. های خبری خودداری میرسانه
تواند در جلب اعتماد  ی مخاطبان در مواجهه با اخبار غیرموثق میهای روانسردرگمی و تنش

تر از سایر منابع خبری،  ای سریعمعنا که وقتی رسانهرو نقش داشته باشد. بدینبه رسانۀ پیش
کند،  دهد و براساس شواهد، اخبار موثق را بدون کم و کاست، منتشر میاخبار را پوشش می

 کند.مخاطبان بیشتری جلب می اعتماد مخاطبان را جلب کرده و
تحت پژوهش  مرکزی  پدیدۀ  گذشت  آنچه  به  نظر  منابع با  به  اعتماد  »دوآلیسم  عنوان 

از یک که  است  گرفته  رسانهخبری  شکل  به  اعتماد  میزان  بر  ناظر  ملّ سو  خبری  یا  های  ی 
است.  بوده  هدف  خبری  رسانۀ  حاکی  دیگر  سویی  از  و  است  رسمی  یا  مجازی  غیرمّلی 

های  و چرا را نسبت به رسانهچونمعنا که کنشگران اعتمادی از ضعیف تا شدید و بیبدین
مختلف خبری ملی یا غیرملی و حتی مجازی دارند که بر کمّیت اعتماد متمرکز است. اما  

رسانه میاینکه چه  که  است  متفاوت  نیز  هست  کنشگران  اعتماد  مورد  به  ای  بستگی  تواند 
ته باشد. برخی رسانۀ مّلی را معتبرتر دانسته و نسبت به اخبار  عوامل و شرایط مختلفی داش

رسانه به  نسبت  درحالیکه  دارند،  بیشتری  اعتماد  آن  سوی  از  اخبار  منتشره  و  غیرملی  های 
که همان خبر ها ندارد مگر اینمنتشره در فضای مجازی بدبین بوده و اعتمادی نسبت به آن

ز مطرح شود. در نقطۀ مقابل نیز، کنشگرانی هستند که  توسط رسانۀ مّلی مورد اعتماد آنان نی
یا اعتماد ضعیفی به رسانۀ مّلی دارند، به ای که آن را  گونهاعتمادی به رسانۀ ملی نداشته و 

بهمحافظه خبرِی  پوشِش  در  حتی  که  دانسته،  شفافکار  و  نهموقع  عملکرد  چندان  سازی، 
رملی و اخبار منتشره در فضای مجازی اعتماد های غیمطلوبی دارد. درحالیکه نسبت به رسانه

داشته می بیشتری  نیز  افرادی  از  البته  ناماند.  باورداشتتوان  با  همسو  که  بر برد  مبتنی  های 
های خبری ملی یا غیرمّلی و رسمی  کدام از رسانههای خبری به هیچفریبندگی اخبار و شبکه

 یا مجازی اعتماد چندانی ندارند.
از منابع موثق،  پیگیری اخبار  اعتبارسنجی استقرائی منابع خبری،  کاوشگری زمانمند، 

هایی است که کنشگران در مواجهه  بازنشر سنجیدۀ منابع معتبر و اپوخۀ شایعات از استراتژی
گیرند که پیامدهای مختلفی اعم از  کار میبا پدیدۀ در بستر و شرایطی که ذکر آن رفت، به

موقت   و مسکوت بازدیدهای شایعهفروکاست  داشته است.  سازان  دنبال  به  را  شدگی شایعه 



 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران 
 

 
 

150 
 2شماره    ، 15    دوره 

 1401   تابستان 
 58پیاپی  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

های خبری ندارند، قبل از باور و انتشار اخبار،  و چرا به رسانهچونکنشگرانی که اعتمادی بی
دهد  جو درخصو  منبع خبری و صحت اخبار اختصا  میوزمانی را به کاوشگری و پرس 

از این شیوه  از اطرافیان، دوستان، و نزدیکانی است که وپرس   های کاوشگری،که یکی  جو 
ای دیگر که دقت و زمان  تری دارند. شیوه شود در زمینۀ مورد نظر اطالعات دقیقاحساس می

می را  مقایسهبیشتری  بررسی  رسانه-ایطلبد،  و  منابع  ملی، تطبیقی  از  اعم  مختلف  های 
یدتی فعاتن رسانه یا منبع هدف نیز  یابی عقغیرمّلی و مجازی است که ممکن است تا ریشه

کاو از زیربنای رسانه و فعاتن  رو استقرائی برساخت شده است که کندوپیگیری شود و از این
می شروع  رسانهآن  است  ممکن  اقداماتی  چنین  از  بعد  نظر  شود.  در  بیشتری  اعتبار  ای 

ات صحت یا کذب اخبار  دست آورد و معیاری شود برای پیگیری اخبار موثق و اثبهکنشگران ب
از سایر   منبعی معیار برای رصد اطالعات و  یخبرگزارمنتشره  یا  انتخاب رسانه  از  بعد  ها. 

کنند و یا در صورت مواجهه  ای دنبال میاخبار موثق، کنشگران اخبار و وقایع را از چنین رسانه
نیای واقعی، به منبع موثق  ها و یا افراد در دبا شایعات و اخبار غیرقابل اطمینان از سایر رسانه

کنند تا از صحت یا کذب بودن آن مطلع شوند. حال کنشگران دو انتخابی خود رجوع می
عنوان بازنشر سنجیدۀ مطالب  گیرد که تحتاستراتژی را در بازنشر اخبار و مطالب به کار می

موثق    صورت که برخی کاربران، اخبار و مطالب مورد اطمینان وبرساخت شده است. بدین
و   حضوری  صورت  به  دیگران  به  می  ویژه  بهرا  منتقل  از  مجازی  حتی  برخی  اما  کنند، 

کنند. برخی  گذاری اخبار و مطالبی که از صحت آن اطمینان دارند، خودداری میاشتراک
صرفاً  نیز  اشتراک  کاربران  به  را  کاربردی  و  آموزشی  اخبار  می  مطالب  ارسال  از  و  گذارند 

از استراتژیکنندخودداری می اما یکی  تواند  گیرند و بیشتر میهای که کاربران به کار می. 
توجهی به اینفلوئنسرهای مجازی گیرانه از افتادن در دام شایعات را داشته باشد، بیجنبۀ پیش 

می اقداماتی،  چنین  با  کاربران  است.  بوده  منتشره  شایعات  و  و  بازدیدها  کاهش  به  توانند 
اینفلوئنستیک سلبریتیهای  یا  از جذب  رها  است  ممکن  حتی  منجر شوند،  مجازی  های 

 مخاطبان بیشتر به چنین فعاتن مجازی نیز جلوگیری کنند. 
شدگی شایعه از پیامدهایی است که سازان و مسکوت فروکاست موقت بازدیدهای شایعه 

های یتوجهی کاربران به شایعات و شادرنتیجۀ اقدامات کنشگران حاصل شده است. با بی
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مجازی و بازنشر سنجیدۀ اخبار و مطالب معتبر و خودداری از بازنشر عجوتنۀ اخبار، تعداد  
سازان مجازی  سازان کاهش یافته است. چنین پیامدی برای شایعههای شایعهبازدیدها و تیک

یک،  ها را به تب و تاب برای جذب دوبارۀ مخاطبان و دریافت تتنها خوشایند نبوده، بلکه آننه
می کامنت  و  تببازدید  چنین  که  میواندازد،  آنتابی  یا  تواند  شایعات  ساخت  به  را  ها 

های جدیدی وا داشته و شایعۀ جدیدی، جایگزین شایعۀ سابق شود. اما پیامد دیگری چالش
ای است که پیش از که بر شایعاِت در جریان متمرکز است، حاکی از کاهش اهمیت شایعه

توجه همگان در دنیای مجازی و واقعی را جلب نموده بود. با کاهش اهمیت    این فراگیر شده و 
شده، پم از مدت کوتاهی، شایعه از مدار توجهات خارج شده و به فراموشی شایعۀ فراگیر

ای منجر به یادآوری دوبارۀ آن شایعه شود و یا ممکن  که که واقعهشود، مگر اینسزرده می
عۀ پیشین شود. البته اگر شرایطی که پیش از این ذکر آن  است شایعه جدیدی جایگزین شای

سازانه منایع خبری و اقدامات بازنشر  ای، اقدامات شفافرفت، اعم از آموزش سواد رسانه
گاهانهها رعایت شود، به نظر میسنجیدۀ مطالب معتبر و نظایر این تر در مقابل  رسد کاربران آ

ای واقعی رفتار کرده و اخبار غیرموثق و شایعات  اخبار منتشره در فضای مجازی و حتی دنی
 چندان فراگیر نشود و یا زمانی بیشتری برای فراگیر شدن صرف شود. 

 
 گیری . بحث و نتیجه7

های نوین در تمام جنبه امروزه با ورود به عصـر ارتباطات و اطالعات و نفوذ گسـتردۀ رسـانه
اطالعاتی نظیر سـردرگمی خبری در مواجهه با اخبار هایی  های زندگی انسـان شـاهد چالش

های مّلی یا مجازی و غیرمّلی هسـتیم. در مواجهه با چنین گسـتره خبری و  منتشـره از رسـانه
ــایعه ــت و ش ــت یا نادرس ــی درس ــرعت انتقال و فراگیری اخبار و اطالعات و حواش وار س

ایعات  هب ر ـش ای مجازی و اقدامات کاربران در بازنـش طۀ فـض ای مجازی و واقعی، واـس در فـض
نماید. مواجهه با اخبار و اطالعات غیرموثق و شـایعات  انجام پژوهش حاضـر ضـروری می

ای مجازی می ره در فـض مهتواند منتـش رچـش ت  ـس رنوـش میمات ـس از زندگی  تـص در   ویژه  بهـس
ناپذیری در صــحنه اجتماعی،  های اقتصــادی باشــد که اغلب با پیامدهای جبرانعرصــه

ادی، شـ  ی و امنیتی همراه خواهد بود. بنابرایناقتـص ایی  مطالعه    ،خـص ناـس ر با هدف ـش حاـض
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فروکاسـت شـایعه با رویکرد کیفی و روش نظریه   فرایندمواجعه با شـایعات و   فرایندتر عمیق
 ای انجام گرفت. زمینه

یافته دتیل  براساس  از  یکی  خبررسانی  مختلف  منابع  نامطلوب  فعالیت  پژوهش  های 
پدیدهشکل نامطلوب  گیری  فعالیت  منابع خبری است.  به  اعتماد  ای تحت عنوان دوآلیسم 

کاری و سانسور شدید  سازی به موقع، محافظهمنابع خبری بیش از همه، ناظر بر عدم شفاف
دهی فعاتنۀ اخبار و رخدادهاست. همین عامل  ها در پوششو اقدامات سایر منابع و رسانه

ای، گر اعم از زمانمندی شایعات، آموزش سواد رسانهداخلهای و مبه همراه سایر شرایط زمینه
بی داغ  احتمال  خبرجویی،  نسبیدغدغۀ  محتاطانهاعتباری،  مخاطبان    -اندیشی  شکاکانۀ 

منابع خبری، میمی به  اعتماد  یا تشدید  با تضعیف  بازاندیشی در تواند  در  را  تواند کاربران 
تواند به  امری شرایطی مثل دغدغه خبرجویی می  بازنشر اخبار غیرموثق و شایعات وادارد و یا

پذیری در دنیای مجازی دامن بزند. براساس پژوهش حاضر  تشدید بازنشر شایعات و شایعه
خبری   منابع  نامطلوب  و    ویژه  بهفعالیت  شدید  سانسور  و  شفافیت  فقدان  مّلی،  منابع 

گیری دوآلیسم اعتماد و  لعنوان یکی از دتیل شکدهی نامناسب اخبار و رویدادها، بهپوشش
ها شود که نسبت به سایر پژوهشمجازی محسوب می  ویژه  بههای غیرملی و  گرایش به رسانه

و   نوآوری است  استراتژی  ویژه  بهحائز  و اینکه چگونگی  اخبار  با  مواجهه  در  کاربران  های 
شایعه کاهش  جهت  در  را  شایعهشایعات  و  میپذیری  نشان  نپراکنی  البته  این  دهد.  تای  

( در این زمینه که نبود فرهن  مناسب استفاده از  1395فرد و چولکی )پژوهش با رضائیان
شبکهنرم  ارتباطی  اطالع افزارهای  عدم  اجتماعی،  رواج  های  و  جامعه  در  مناسب  رسانی 

صورت که بر نقش  های اجتماعی رابطه وجود دارد، همسو بوده است بدینشایعات در شبکه
ای در  پراکنی و لزوم آموزش سواد رسانهپذیری و شایعهای و تشدید شایعهسانهفقدان سواد ر

فروکاست شایعه دست یافته است. همچنین با توجه به دغدغه خبرجویی مخاطبان و بازنشر  
به و غیرموثق  داغ  نوعی سرگرمی میاخبار و شایعات  پژوهشمثابۀ  با  فلود  توان گفت  های 

پراکنی  بینی بودن اخبار را در شایعهسرگرمی و غیرقابل پیش ( که  2004( و فاستر )2019)
های کاربران در  واسطۀ استراتژیهاند، همسو بوده است. پژوهش حاضر بثر دانستهؤکاربران م

( در مورد کاربران  2016دهد که تقسیم بندی زوبیاگا و همکاران )مواجهه با اخبار نشان می
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توان کاربران را در فروکاست شایعه نیز  فراتر از آن می  اماد  شومی  تأییدپراکنی  در تشدید شایعه
کاربران در مواجهه با اخبار به ظاهر واقعی و یا شایعات ابتدا    (1  : بندی نمودتقسیمشرح  بدین

های خبری مّلی یا غیرمّلی و  سنجی خبر و منبع خبری و مقایسه آن با سایر رسانهبه اعتبار
عنوان  شده، به  تأییدسنجی، رسانۀ هدفی که اعتبار آن  پم از اعتبار  (2  ؛ پردازندمجازی می

بعد از انتخاب رسانۀ معیار، اخبار از این رسانه پیگیری   (3و    ؛ شود معیار انتخاب می  رسانه
ها از این رسانه برای صحت و کذب بودن  شده و در صورت مواجهه با اخباری از سایر رسانه

زمان و اثبات غیرموثق و غیر   تأثیرتحت  فرایندشود. تزم به ذکر است که این  خبر استفاده می
آن ممکن است از درجۀ اعتبار ساقط شده و مجدد چنین    معتبر بودن رسانۀ هدف یا فعاتن

  ( 5  ؛ کنندکاربران از بازنشر اخبار حتی اخبار موثق نیز خودداری می  (4  ؛ ی طی شودفرایند
 کنند.کاربران صرفا مطالب آموزشی را بازنشر می

آلیســم اعتماد به منابع خبری و ســایر شــرایط چون آموزش ســواد اما با نظر به پدیدۀ دو
اعتباری و ترس از فرسـایش  سـازانه منابع خبری، احتمال داغ بیفای، اقدامات شـفاانهرسـ 

شــکاکانه کاربران با بازاندیشــی در بازنشــر    -اندیشــی محتاطانهســرمایۀ اجتماعی و نســبی
کنند به اعتباریابی منابع خبری و انگیزه و اهداف و حتی هیجانی اخبار و رخدادها تالش می

گری، اعتباریابی  وجوجـستـشود با اتن رـسانه بزردازند. درواقع تالش میوابـستگی حزبی فع
تان یا افراد مطلع و در پرانتز قرار دادن  تقرایی و تطبیقی منابع و فعاتن و یا پیگیری از دوـس اـس

آن دسـته از اینفلوئنسـرهای مجازی که برای جذب   ویژه بهشـایعات و شـایعاسـازان مجازی  
کنند، کمتر در دام ـشایعات و پذیرش ـشایعات و بازنـشر  اـستفاده می  ـسازیمخاطبان از ـشایعه

ای از  ها در برههو ویژگی زمانی ـشایعات و موقتی بودن آن یها قرار گیرند. با چنین اقداماتآن
ــایعه ــده و ش ــایعات از مدار توجهات خارج ش ــایعهزمان، به تدری  ش ــازی، ش پراکنی و  س

شــود. البـته برخی شــرایط همچون دـغدـغه  وـکاســـته میوچرا نیز فرچونـپذیرِی بیشـــایـعه
بب می ایعهخبرجویی مخاطبان ـس وند ـش ایعهـش رگرمی در  پراکنی بهپذیری و ـش مثابۀ نوعی ـس

های مختلف ها و منافع فعاتن رـسانهبین کاربران دنیای مجازی ادامه داـشته باـشد و یا انگیزه 
ســازی و  ســازی نیز به تشــدید شــایعهملی یا غیرملی و اینفلوئنســرهای مجازی برای شــایعه

 دهی به افکار عمومی نیز به قوت خود باقی است.  جهت
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پژوهش  که  است  ذکر  به  تزم  نهایت  تفسیر در  پارادایم  مبنای  بر  که  انجام  هایی  گرایی 
شوند؛ سعی در ایجاد تغییر نداشته و بیشتر به دنبال توصیف و تفسیر مسئله و پدیدۀ مورد  می 

های اجتماعی با تکیه بر نتای  پژوهش، پیشنهاداتی نیز  ما با این وجود در پژوهش نظر هستند. ا 
 ها اشاره شده است: شود که در اینجا به چند مورد از آن در راستای اصالح اجتماعی مطرح می 

پذیری به تمام ای و حتی سواد باورسازی گردش مجازی و آموزش سواد رسانهفرهن (  1
ــار جامعه   ــانه ویژه بهاقش ــتری را در رس ــاری که زمان بیش ،  اپواتمهای نوین اعم از اقش

ایر این اگرام و نـظ ا ســزری میتلگرام، اینســـت ه  ـه ــاری ـک ــایر اقشـ د و سـ أثیرکنـن ذیرتر و  ـت ـپ
 د. شون پذیرتر محسوب میآسیب
موقع و مطلوب، تا سـازانه بههای مّلی از طریق اقدامات شـفافاعتمادسـازی رسـانه( 2

های غیرمّلی و  ها به رـسانهاز گرایش آن مخاطبان را از ـسردرگمی خبری آزاد ـساخته و متعاقباً 
 فضای مجازی جلوگیری کنند. 

فاف( 3 انهـش ط رـس تر توـس ازی بیـش ش دهی به موقع اخبار وـس رخدادها    های ملی و پوـش
 بدون سانسور. 

سـازان و هنجارشـکنان مجازی  اعمال نظارت بر فضـای مجازی و برخورد با شـایعه ( 4
ه دهـب ات فریبـن داـم اـق اهش چنین  ل منظور ـک اـب اوران در مـق ت از زودـب اـظ ا حـف اقـب ای و متـع

 طلب و سایر فعاتن مجازی هنجارشکن. سازان فرصتشایعه
 

 تضاد منافع
 ز سوی نویسندگان گزارش نشده است. گونه تضاد منافعی اهیچ
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  برگرفته از
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