




 

 1 

 وع کروناياخبار نادرست در زمان ش
 
 ، دانشگاه هاروارديگذار استي، دانشکده سيعموم يگذار استياست، و سيقات رسانه، سي، مرکز تحقيدکتر زاده، پژوهشگر فوقيثم عليم
 فيشر  يوتر، دانشگاه صنعتيعلوم کامپ يکارشناس  يفر، دانشجويد عطا ناقديس

 ، دانشگاه تهرانيشناسد جامعهارشيکارشناس  ي، دانشجوين قطبيمحمدحس
 ، دانشگاه تهرانيشناس، استاد جامعهين کالنتر يعبدالحس

 

 خالصه:
 يدر کشورها يگذاران و افکار عموماستيس يموجب نگران ياجتماع يهاانتشار گسترده اخبار نادرست در رسانه

وع ياز ش يبا ابراز نگران ياهيانيب در  يوع کرونا در جهان، سازمان بهداشت جهانيپس از ش يمختلف شده است. اندک
د. در ينام« کينفودميا»با کرونا در نظر گرفت و  يمواز ير يگک همهياخبار نادرست در مورد کرونا، آن را به عنوان 

تر منتشرشده است مورد يتوئ ياجتماع مرتبط با کرونا که در رسانه ين پژوهش اطالعات و اخبار نادرست فارسيا
 ن پژوهش عبارتند از:يه است. اهداف ال قرار گرفتيتحل

 تر منتشر شده است؛ياس اطالعات نادرست مرتبط با کرونا که در توئين حجم و مقييتع ●
 کرونا؛  يها در انتشار اطالعات نادرست فارسن نقش آنييمختلف کاربران و تع يهاگروه  ييشناسا ●
 کرونا؛  ياطالعات نادرست فارس انتشار  يدر مورد الگو يت اجتماعيسرا يساختار  يهاهيآزمون نظر  ●
 کرونا.  يخودکار اخبار نادرست فارس ييشناسا ين برايماش ير يادگيامکان استفاده از  يبررس ●

منتشرشده  ۹۹خرداد  يتا انتها ۹۸بهمن  يتر در بازه زمانيها و توئتيساابتدا اطالعات و اخبار نادرست کرونا که در وب
اند. شده يآور شده جمعيش طراحياز پ يک متدولوژ يو بر اساس  يرت دستها به صوات مربوط به آنياست و جزئ

اطالعات نادرست که  يت حاويتوئ ۱۸۸ها و تيسااخبار نادرست منتشرشده در وب ۱۶۹۷ن مرحله تعداد يدر ا
ن دسته از گاه داده اطالعات و اخبار نادرست با آ ين پايشدند. از اشتراک ا يياند شناسابار بازنشر شده ۳۰۰حداقل 

درصد  ۰.۴۰۴اند مشخص شد که تنها بار بازنشر شده ۳۰۰ش از يا بينک يک ليحداقل  يتر چالش که حاويدادگان توئ
ع اطالعات نادرست ين، به لحاظ توز يچناند. هما اطالعات نادرست مرتبط با کرونا بودهياخبار  يها حاوتين توئياز ا

ار يبس ين و پهلوين کاربران گروه منافقيل انتشار اطالعات  نادرست ب، احتما ياسيمختلف س يهان گروهيکرونا ب
ن يمنافق يهاتيتوئ ٪۰.۱۲و  ٪۰.۱۵ب يترتکه به  يان بوده است. در واقع، در حاليگراطلبان و اصولشتر از اصالحيب

بوده  ٪۰.۰۰۷ان تنها يگران اصوليو ب ٪۰.۰۸طلبان ن اصالحيزان بين مياست، ا اطالعات نادرست بوده يحاو يو پهلو
 است.

مختلف دوستان(  يها)تعداد گروه ياثرگذار در انتشار اطالعات نادرست، تنوع ساختار  يلحاظ عوامل ساختار به
ن ياند. در ان دو کاربر( اثرگذار بودهيکاربران )تعداد دوستان مشترک ب  ياجتماع يشدگهين اثر و بعد از آن تعبيشتر يب

 توان رد کرد.ير تعداد دوستان را نمبخش، امکان صفر بودن اث

خودکار اخبار  ييشناسا يانسان برا ير برايقابل تفس يهاکنندهينيبشيبر پ ين مبتنيماش ير يادگيک مدل يدر انتها 
 ييشناسا ين برايماش ير يادگي يل باالياز پتانس ين مدل حاکيه ايج اولينادرست کرونا توسعه داده شده است. نتا

 ٪۹۵ش از يکرد بها عملتمام داده يآموزش مدل بر رو يکه تاکنون و برمبنا  يدرست است، به طور ع اخبار نايسر 
 شتر است.يب يهاازمند تستيده و نيان نرسين بخش هنوز به پايدست آمده است. البته ابه



 

 2 

 ـ مقدمه۱

 يدر کشورها ير عمومگذاران و افکااستيس يموجب نگران ياجتماع يهاانتشار گسترده اخبار نادرست در رسانه
عواقب  از افراد جامعه به واسطه مصرف اخبار نادرست و يبخش يها گمراهين نگرانيمختلف شده است. در مرکز ا

وع اخبار ياز ش يرانبا ابراز نگ ياهيانيدر ب يوع کرونا در جهان، سازمان بهداشت جهانيپس از ش يآن قرار دارد. اندک
ز از يران نيد. ايامن« کينفودميا»با کرونا در نظر گرفت و  يمواز ير يگک همهيه عنوان نادرست در مورد کرونا، آن را ب

م. يد مختلف آن بودران شاهد انتشار اخبار نادرست در مورد ابعايظهور کرونا در ا ين قاعده مستثنا نبود و از ابتدايا
ها، اجهه با آنرفتار کاربران در مو يبررسز يکشور، و ن  يمجاز ين اخبار در فضاياس ايبه منظور شناخت محدوده و مق

 م:يپرداز ير ميز  يهان پژوهش به سواليدر ا

 ران چه بوده  است؟يا يمجاز ياس انتشار اخبار نادرست کرونا در فضايمحدوده و مق .1
ست و نستاگرام، و تلگرام نادرست بوده ايتر، ايمنتشرشده در توئ ياز اخبار کرونا يچه درصد ○

 بوده است؟ها چه مشخصات آن
 د شده است؟ يتول ياخبار نادرست توسط چه کسان ○

i. اند؟داشته يها نقش مهما باتيآ 
ii. اند؟به صورت هماهنگ مشغول انتشار اخبار نادرست بوده يا گروهيآ 

 اند؟ از کاربران با اخبار نادرست تعامل داشته يچه درصد ○
i. ؟ عه متمرکز شده استاز جام يرمجموعه خاصيا تعامل گسترده با اخبار نادرست در ز يآ 
ii. ست؟يرمجموعه چين ز يا يهاياگر بله، ويژگ 

 ح دهند؟يتوانند رفتار کاربران در بازنشر اخبار نادرست را توضيم يچه عوامل .2
 يعوامل رفتار  ○

i. اندکه قبال اخبار نادرست منتشر کرده  يتعداد دوستان 
ii. انداز دوستان که قبال اخبار نادرست منتشر کرده ييهاتعداد گروه 
iii. اندکه قبال اخبار نادرست منتشر کرده  يزان عمق رابطه با دوستانيم 

  يعوامل شناخت ○
i. رهيلم بودن، و غيا فيعکس  يمحتوا: موضوع، تعداد کلمات، حاو 
ii. رهيت، استرس، و غي، عصبانيجان: احساسات مثبت و منفيه 
iii. رهي، و غي، وفادار يخوار اخالق: عدالت، غم 
iv. مان انتشار ُپستمختلف مرتبط با ز  يهازمان: شاخص 
v. کاربر منتشرکننده خبر  ياسيس ير يگجهت 

 اتيـ مرور ادب۲

 يهانهير زميشه در سايشود در واقع ر يشناخته م 1قات اطالعات نادرستينام تحقکه امروزه به   يايلد مطالعاتيف
نه و يها و زمعهيه شاها مطالعآنن ين و اثرگذارتر يتر د به حرات بتوان گفت که مهميگذشته دارد که شا  يقاتيتحق

د نشده است و ممکن ييآن هنوز تا ياست که درست يعه خبر ي(. شاPendleton 1998هاست )ش آنيدايسازوکار پ
ع مهم يقات آن است که اخبار وقاين تحقيج اين نتايتر شدهرفتهياز پذ يکي(. Rosnow 1988است نادرست باشد )

                                                 
1 Misinformation Studies 
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عات( منتشر ي)گردش شا ياو محاوره يررسميغ يگذار ق اشتراکير ر از طيگين افراد پيب ييار بااليبا سرعت بس
، ۲۱و آغاز قرن  ۲۰در اواخر قرن  ياجتماع يهانترنت و رسانهيش ايدايار قبل از پيگر، بسيشود. به عبارت ديم

 Richardsonبرده بودند )مثال:  يعات پيافراد در انتشار گسترده اخبار و شا ياجتماع يهان به نقش شبکهيمحقق
et al 1979 .) 

 يمار يک بي ير يگها، خصوصا در مواقع بحران مانند همهتيو رفع عدم قطع يُپر کردن خال اطالعات يامروزه افراد برا
چه موجب (. در واقع آنGolebiewski & Boyd 2019روند )يم ياجتماع يهانترنت و رسانهيخاص، به سراغ ا

 يهان و نقش رسانهيآنال ير نادرست شده است، گسترش آن در فضاعات و اخبايد توجه به انتشار شايموج جد
مطالعه اطالعات نادرست  يبرا ياديز  يهان تالشير محققياخ يهاد و انتشار آن است. در ساليدر تول ياجتماع

نه د و انتشار عامداي(، تولDel Vicario et al 2016توطئه ) يهايپردازهي(، نظر Starbird et al 2014ن )يآنال
(، و Lazer et al 2018و  Vosoughi et al 2018(، اخبار نادرست )Starbird et al 2019اطالعات نادرست )

خودکار  ييشناسا يبرا ييهاقات بر توسعه روشين تحقياز ا يادياند. تمرکز قسمت ز ر موضوعات مرتبط داشتهيسا
ز در يانتشار اخبار نادرست ن يه علل و چگونگنيقات در زميتحق ياطالعات نادرست بوده است. اما به صورت مواز

 قات عبارتند از:ين مجموعه از تحقيبر داده( ا ي)مبتن يج تجربين نتايتر ان بوده است. مهميجر 

ن ياخبار نادرست بوده )ب يحاو ياجتماع يهاشده توسط کاربران رسانهدهيد ياز مجتوا يکم  يار يدرصد بس ●
 Grinbergاند )از کاربران با اخبار نادرست تعامل داشته ٪۱حدود  ن تنهايچندرصد( است. هم ۶تا  ۰.۱۵

et al 2019  وAllen et al 2020) 
 Grinberg etشتر است )يسال ب ۶۵ يکار و افراد باالاحتمال بازنشر اخبار نادرست توسط افراد محافظه ●

al 2019) 
د در اغلب مواقع کوتاه است، اما در گذارنيا خبر نادرست را به اشتراک ميعه يک شايکه   يره افراديزنج ●

 (Vosoughi et al 2018ار بزرگ بوده است )يز بسيموارد ن يبرخ
 (Del Vicario et al 2016عات دارد )يدر نحوه انتشار شا يادير ز يافراد تاث يساختار شبکه اجتماع ●
( و Vosoughi et al 2018تر از اطالعات درست )قيتر و عمعياخبار مربوط به اطالعات نادرست سر  ●

 شوند ي( منتشر مStarbirt et al 2014ها )هيبيتکذ
 ي( و وجود و اثر حباب اطالعاتEcker et al 2020ها )هيبيجه معکوس تکذيده نتيچون وجود پد يموارد ●

 چنان محل مناقشه هستند.( بر انتشار اطالعات نادرست همGuess et al 2018و اتاق پژواک )

به خصوص  يغرب يکشورها  يهاها بر اساس دادهبا تمام آنيقات آن است که تقر ين تحقيرد ات در موينکته حائز اهم
 ين ابزارهايچنر کشور محل بحث است. هميها به ساآن ير يپذمياند و لذا تعمکا انجام شدهياالت متحده آمر يا

، و يسين، به خصوص انگليتال  يهازبان يهايژگيز بر اساس وياخبار نادرست ن ييشناسا يشده برادادهتوسعه
 يره( کشور مورد بررسي، و غياسيمداران، احزاب مختلف ساستيها، خبرنگاران، ستيسا)وب ياستم رسانهياکوس

اد در يز  ياهويرعم هيست. عليها نر کشورها و زبانيقابل استفاده در سا يسازيچ وجه بدون بوميبوده و به ه
بر  يمند مبتنران، متاسفانه هنوز مطالعه روشيا يبر يسا يدرست در فضاخصوص وجود و خطرات انتشار اخبار نا

 يمنتشره در فضا ياز محتوا يم چه درصديدانين خصوص در کشور انجام نشده است. به عنوان مثال، نميداده در ا
ها ند و انتشار آ يدر تول يشتر يسهم ب يا چه افراديدر موضوعات مختلف اطالعات نادرست بوده است،  يمجاز
خودکار و زودهنگام اخبار نادرست چقدر  ييشناسا ين برايماش ير يادگي يهاا دقت استفاده از روشياند، داشته
 است.
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بر داده در   يمند و مبتنران، فقر مطالعات روشيت اطالعات نادرست در ايق وضعيت شناخت دقيت به اهميبا عنا
 يبرا ييهاه پاسخن پژوهش به دنبال ارائيدرست در مورد آن، در اکرونا و انتشار اخبار نا  يمار يب ير يگکشور، و همه

از حجم و  قيت شناخت دقيم. با توجه به اهمين حوزه هستيگذاران ااستين و سياز سواالت مهم محقق يبرخ
بل قا يم پاسخيکنيم يران، ابتدا سعيا يبر يسا يمحدوده اطالعات نادرست منتشرشده در خصوص کرونا در فضا

 :مير ارائه دهيپرسش ز  يها براتيساو وب ياجتماع يهارسانه يهابر داده يمبتن اتکا و

 ده است؟ران چه بويا يمجاز ياس انتشار اخبار نادرست کرونا در فضاي: محدوده و مق۱سوال 

 يالحاظ محتوچه به ميکا و انگلستان، انتظار دار يشده در آمر ن قسمت، با توجه به مطالعات مشابه انجاميدر ا
ران يا يبر يسا يعات نادرست در فضااز اطال يار کمير، شاهد درصد بسيلحاظ تعداد کاربران درگمنتشرشده و چه به

 يهاوهن گر يکنواخت بين درصد کم از محتوا و کاربران به طور يا اين است که آيا يم. اما چالش مهم بعديباش
گر،  يبارت دعشتر است. به يچند گروه خاص از کاربران ب ايک ين يآن ب يا فراوانيع شده است، يمختلف کاربران توز 

ره(، و يو غ ل، قدرت حافظه،يتحل يي)توانا يره(، شناختيت، نژاد، و غي)سن، جنس يشناستيجمع يهايژگيکدام و
 يهايويژگ يلياست. تحل يرانين کاربران ايکننده احتمال تعامل با اطالعات نادرست در بينيبشيپ ياسيس يدئولوژ يا

بوده و از محدوده  يشناساستاندارد روان يهانامها استفاده ار پرسشي يشگاهيقات آزمايتحق يمستلزم اجرا يشناخت
 Pennycook etد به يقات اطالعات نادرست رجوع کنين نوع تحقياز ا ييهامثال ين پژوهش خارج است )برايا

al 2018، Pennycook & Rand 2019  وPennycook et al 2020.)  با توجه به عدم در دسترس بودن
ها برآورد آن يق برايدق يدلمز عدم وجود يها، و نآن يابيجهت باز  يکاربران، نبود داده کمک  يشناستيجمع يهاداده
ن ياگذار کرده و در او يقات آتين موارد را به تحقين، ايماش ير يادگي يهابا استفاده از روش يفارس يهاداده ياز رو

 م:يدهير پاسخ ميال ز پژوهش به سو

 يهاک از گروهيامن کاربران کديا تعامل با اطالعات نادرست کرونا در بيانتشار  ي: فراوان۲سوال 
 شتر است؟يران بيا ياسيس

گر نقش دارد، يدکيت رفتار کاربران به يکه در سرا  يگر از عوامليد يکي، يشناستيو جمع يعالوه بر عوامل شناخت
 2ير افراد موجود در شبکه اجتماعير رفتار سايق آن است، تاثياز مصاد يکيا نادرست( ي)درست که بازنشر اطالعات 

ک فرد يان يا آشناياز دوستان  يکيچه ند. به عنوان مثال، چنانيگويم 3يت اجتماعيهاست، که بعضا به آن سراآن
ات يابد. نظر ييش ميتوسط فرد افزا ک خبر کند، احتمال بروز رفتار مشابهيا انتشار يک محصول يد ياقدام به خر 

است،  4يت اجتماعيسرا يات ساختار يها نظر ن آنيتر از مهم يکيباره ارائه شده است که نيدر ا يمختلف و متفاوت
، ي( تنوع ساختار ۳ده، يچيت پي( سرا۲ت ساده، ي( سرا۱شوند: يم شناخته يه به عنوان موارد اصلينظر  ۴که در آن 

شبکه است که  يات در تعداد، تنوع، و عمق رابطه با آن دسته از اعضاين نظر ي. تفاوت ايتماعاج يشدگهي( تعب۴و 
 يک عضو شبکه اگو برايت ساده وجود تنها يه سرايکه بر اساس نظر   ياند. در حالرا انجام داده يک عمل اجتماعي

(، Centola & Macy 2007ن عضو )يده وجود چنديچيت پي(، سراWatts 2002است ) يکاف  يت اجتماعيسرا
ل، يکاران، فام)دوستان، هم يمختلف اجتماع ن گروهي( وجود اعضا از چندUgander et al 2012) يتنوع ساختار 

در شبکه  ي( اجتماعيتماس)ها يشدگهيتعب ي( درجهAral & Walker 2014) ياجتماع يشدگهيره(، و تعبيو غ

                                                 
2 Social Network Peer Effect 
3 Social Contagion 
4 Structural Theories of Social Contagion 
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 يمختلف يکاربردها  يات بر روين نظر يکه ايدانند. در حاليم يت اجتماعيرخداد سرا يکاربر را شروط کاف  ياجتماع
 يبرا Aral & Nicolaides 2017د به ياند )به عنوان مثال رجوع کند کردهيتول يج متفاوتياند و نتاآزمون شده

ات مربوط به انتشار اطالع يهاداده يورزش کردن(، بر اساس دانش ما هنوز بر رو يت اجتماعيکاربرد آن در سرا
 ن پژوهش عبارت است از:ين سوال اين سومياند. بنابرامورد آزمون قرار نگرفته ياجتماع يهانادرست در رسانه

انتشار اطالعات  يدهنده الگوحيتوض يت اجتماعيسرا يات ساختار يک از نظر ي: کدام ۳سوال 
 ران است؟يا يبر يسا ينادرست کرونا در فضا

ر. يا خياخبار نادرست را دارند  ييشناسا يين توانايماش ير يادگي يهاا مدلين است که آيا يسوال جالب و مهم بعد
عات و يشا يين در شناسايماش ير يادگي يهاتميالگور  يت نسبياز موفق يکا و اروپا حاکين در آمر يشيقات پيتحق

 Shao et al 2016اخبار نادرست نوظهور دارد ) ييها در شناساکرد قابل قبول آنو عدم عمل يمياخبار نادرست قد
 يهارسانه يهاها توسط پلتفرمتمين الگور يا يت در مورد کاربرد واقعي(. نکته حائز اهمZubiaga et al 2018و 

ستم يک سيرند. هر چند توسعه يگيمورد استفاده قرار م يبا نظر خبره انسان يبيآن است که به صورت ترک ياجتماع
و انجام  يکمک  يهاداده يآور اد جهت جمعيمستلزم صرف زمان ز  ير يادگيبر  يص اطالعات نادرست مبتنيتشخ
ه ساده يک مدل پاي يسازادهيو پ يک طراحين پژوهش با استفاده از يمختلف و در طول زمان است، در ا يهاتست

 م:يران هستيا يبر يسا يدر فضا ييهاستمين سيکرد چنعمل ين براييک حد پايدر صدد ارائه 

ها آموزش نکيت و آدرس لين ساده که صرفا بر اساس متن توئيماش ير يادگيل ک مديا ي: آ۴سوال 
 کند؟  ييتواند اطالعات نادرست کرونا را شناسايداده شده م

 

 يشناسـ روش۳

 هاـ داده۱ـ۳

ها است. آن ين پژوهش بر رويا يمتدولوژ  يسازادهيدادگان چالش و پ ين پژوهش استفاده از تماميا ييهدف نها
 يهاتيتر استفاده شده است. تعداد توئييتو يها( صرفا از داده۱۳۹۹ور يشهر  ۲۸گزارش )  يش فعليرايواما در 

ت ينه تعداد توئينه، و کميشيها، و متوسط، بتين توئيفرد منتشرکننده اموجود در دادگان، تعداد کاربران منحصربه
 است. ارائه شده ۱منتشرشده توسط کاربران در جدول 

 
 پژوهش يش فعليرايف دادگان مورد استفاده در ويص: تو۱جدول 

 تعداد کاربر تعداد ُپست پلتفرم
متوسط تعداد پست 

 توسط هر کاربر
نه تعداد پست يشيب

 توسط هر کاربر
نه تعداد پست يکم

 توسط هر کاربر
 1 5551 16.43 253402 4165177 تريتوئ
 
 
 اخبار نادرست ييـ شناسا۲ـ۳

و  يياند و مسئول شناسادهيشده آموزش دين گزارش طراحيسندگان ايکه توسط نو  ياب بر اساس کدبوکيدو ارز 
افت يدستمزد در  ياب بر اساس نرخ توافقيمرتبط با کرونا هستند )هر دو ارز  يکننده فارسثبت اخبار نادرست و گمراه
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تر، و تلگرام انجام ينترنت، توئيگسترده در ا  يو بر اساس جستجو ين مرحله به صورت دستيکنند(. ايکرده و م
 ص اخبار نادرست عبارت است از:يار تشخيشود. معيم

 معتبر در خصوص اخبار نادرست يهاها و مقاالت منتشرشده در رسانههيبيتکذ ●
 کننده بودن خبر بر اساس منابع معتبرا گمراهيبر نادرست  ياب مبنيتوافق دو ارز  ●

خ يعنوان تار بهمن به 26اعالم شد، شنبه  يصورت رسمران بهيان مورد کرونا در يبهمن اول 30ن که يبا توجه به ا
رنا، يا يهاين شدند. اخبار منتشر شده در خبرگزار يياخبار، تع يانيخ پايتار  يز براير ماه نيت 31شنبه شروع و سه

 ي، که حاويسيبيسنا، تابناک و بيم، مهر، اين، تسنيما، خبرآناليسنا، فارس، باشگاه خبرنگاران جوان، صداوسيا
ه يس اوليتابيبودند به عنوان د« عهي، دروغ، شايب، جعليتکذ»مرتبط با  يهادواژهياز کل يکيو « کرونا» يدواژهيکل

انجام شده است که  يها به صورتين خبرگزار يد. انتخاب ايرسيهزار خبر م 13استخراج شدند که شمار آن به حدود 
شده  ير يبه کار جلوگ يشدن بار زمانو اضافه يم از تعدد اخبار تکرار ها در آن حفظ شده باشد و ههم تنوع نگرش

 باشد.

ن موارد توسط يشد که بر اساس آن، ا يک کدبوک طراحياخبار نادرست،  يگذار اخبار و برچسب يشروع بررس يبرا
، يت اصليروا خ انتشار خبر،ينک خبر نادرست، عنوان خبر، تار يابان استخراج و ثبت شدند: منبع، پلتفرم، ليارز 

ن نسخه کدبوک يها، و خالصه خبر. آخر دواژهيرسان، منشا خبر، کلاميزه، کشور، پيح انگيزه، توضيت، انگيح روايتوض
 د.يد مشاهده کنيتوان ين گزارش ميوست ايرا در پ

ه آن خبر نادرست مربوط ب يه و جستجويبياخبار تکذ ييکدبوک و استخراج اخبار، شناسا  يپس از طراح يگام بعد
 يهاا شبکهيمختلف  يهاتيسااست که در وب يا پستيت يينجا هر خبر، توياست )منظور از خبر نادرست در ا

اخبار  يب که ابتدا تمامين ترتيست(. بديمحدود ن يرسم يهااند و صرفا به اخبار رسانهمنتشر شده ياجتماع
ه همانطور که گفته يبيشان جدا شدند. اخبار تکذانياز م يرتکرار يغ يهيبيه خوانده شدند و اخبار تکذاستخراج شد

نستاگرام/تلگرام، اخبار يتر/اييگر )مصاحبه، پست تويک خبر دي، ناظر به يرسم يک خبرگزار يهستند که  يشد، اخبار 
منتشر کرده است  يدانيم يا پس از بررسيک کارشناس معتبر يا ي يک مقام رسميگر و الخ(، از قول يد يهايخبرگزار 

ت با مسئول يز اولوين چند مسئول باشد نيکه اختالف نظر ب  يگر را فاقد اعتبار دانسته است. در موارديآن خبر دو 
ان ارائه کند که ياز مبتال ينده مجلس آمار يگر، اگر نمايباالتر است. به عبارت د يا مسئول با ردهيم آن حوزه يمستق

نده مجلس يوزارت بهداشت است و آمار نما يبا سخنگو تيوزارت بهداشت آن را نادرست بداند، مرجع يسخنگو
 يوع اظهار کند ولياز وزارت بهداشت درباره نرخ ش يايا اگر مسئول محليبرچسب اطالعات غلط خواهد خورد؛ 

ه يبيتکذ 862ه، يهزار خبر اول 13ان ياست. از م يت با مسئول کشور يآن را نادرست بداند، مرجع يمسئول کشور 
انجام شده و سپس توسط  يکارشناس  يها ابتدا توسط دو دانشجوهيبين تکذيا يشدند. جداساز يسازجدا يرتکرار يغ
 د قرار گرفته است. ييارشد مورد تا يکارشناس  يک دانشجوي

افتن ي ينستاگرام( برايتر، تلگرام، اييمختلف )گوگل، تو يهاه، جستجو در پلتفرميبيشدن اخبار تکذپس از مشخص
کوچک   ياخبار شهرها يرسد و خصوصَا برايجه نميشه به نتين تالش البته هميشود. ايآغاز م مربوطه يخبر جعل
اند منتشر شده يونيز يتلو يهاز در بخشياز اخبار ن يشود. برخيافت نمي يماکو(، خبر جعل يهايينانوا يلي)مثال تعط
افت ي ينک خبر جعلياش موجود باشد، لهيبيز اگرچه تکذين اخبار نيا ياند، برانداشته يمجاز يدر فضا يو بازتاب

د يرد آن است که خبر منتشر شده بايار مورد توجه قرار گيد بسيبا يافتن اخبار جعليکه در   يشود. نکته مهمينم
ک خانواده ينه يمثال، خبر قرنط يتوان به آن برچسب خبر نادرست زد؛ برايه باشد وگرنه نميبيکامال متناظر با خبر تکذ

در استان  يرانيک خانواده اينه يز مربوط به قرنطيک خبر پرسروصدا نيب شده است، يعراق تکذ ياليدر استان د يرانيا
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در کرکوک را  يرانينه خانواده ايل تفاوت دو استان، اخبار مربوط به قرنطيچرخد. به دليدست مبهکرکوک دست
 يار ياز اخبار نادرست، منتشرکنندگان بس يت که برخن اسيگر ايقابل توجه د يزد. نکته يتوان برچسب خبر جعلينم

ط، ين شرايآن خبر نادرست منتشر شده است. در ا يحاو يا پست تلگراميت ييها و صدها تواند و مثال دهداشته
نک ينشدند و تنها ل يبرخوردار بودند بررس يد کميکه از بازد  ييهاها و پستتييشرفت کار، تويحفظ سرعت پ يبرا

اد يکه اخبار نادرست منتشره ز   يک باال ثبت شده است. ضمنا، در موارديت/الييتويد/فوروارد/ر يدرست با بازداخبار نا
انتخاب شده  يعنوان خبر نادرست اصلداشته است به يتر ا منشا سرشناسيکه زودتر منتشر شده   يباشند، خبر 
ک خبر هم در يمثال، ممکن است  يبرا ، پر شده است.ين خبر نادرست اصليز بر اساس ايلد پلتفرم نياست و ف

در تلگرام  يگاه خبر يک پاين خبر نادرست، کانال يا يار منتشر شده باشد، اما منبع اصليتر، بسييتلگرام و هم در تو
شوند. با توجه به يه پلتفرمها ذکر نميپر خواهد شد و بق« تلگرام»نه ين خبر، با گز يا يلد پلتفرم براين، فيباشد. بنابرا

 يز توسط دو دانشجوين بخش از کار نيه در پلتفرمها جستجو شدند. ايبيتکذ 862مورد از  401ت زمان، تنها يدمحدو
 د شده است.ييو تا ينيارشد بازب يکارشناس  يک دانشجويت توسط يانجام شده است و در نها يکارشناس

و  يبنده شده باشد، چرا که با جملهافتي ياز است که حتما خبر نادرست اصليزه و منشا خبر، نيانگ يلدهايف يبرا
ن، يترس باشد. بنابرا يا حتيب نظام و ي، تخر ياست داخليتواند سيک خبر مي يزهياستفاده از کلمات متفاوت، انگ

ل خبر بتوان حدس زد ياست و هرچند که از شما يلد ضرور ين دو فيشدن امشخص يبرا يافتن خبر نادرست اصلي
دا نشده باشد، همواره نامعلوم برچسب ياش پکه پست مربوطه  يزه خبر يبوده است، اما انگزه انتشار خبر چه يکه انگ

توان منشا خبر را مشخص کرد. مثال يم يافتن خبر نادرست اصلياز موارد، بدون  يزده شده است. البته در معدود
ا خبر يندارد،  نده مجلس صحتيفالن نما يهاگفته است که صحبت  ياوزارت بهداشت در مصاحبه يسخنگو

افت نشود، مصرح است که منشا ياگر خبر نادرست  ين موارد، حتيمنتشرشده در فالن رسانه نادرست است. در ا
 و منشا خبر دوم، رسانه است.  يخبر اول، انفراد

در  که  ييهاتييتر انجام شد. اول، توييدر تو يافتن اخبار جعلي يز برايگر نيپس از انجام مراحل باال، دو گام د
م. يقرار داد يت اول را مورد بررسييتو 1500م و يت مرتب کردييتويب تعداد ر ياند را به ترتموضوع کرونا زده شده

ت، ييتو 211م. يخورد را مشخص کرديآن برچسب خبر نادرست م ي، محتوايقبل يهايکه با توجه بررس  يتييهر تو
ت ييتو 350ن يز مرتب شدند و از بينک بودند نيک لي يکه حاو  ييهاتييبرچسب خبر نادرست خوردند. دوم، تو

 ت برچسب خبر نادرست خوردند.ييتو 160شده، حدود يبررس

 کنندهـ کاربران منتشرکننده و تعامل۳ـ۳

نستاگرام( يتر، تلگرام، و ايها )توئنک موجود در ُپستيکاربران منتشرکننده اخبار نادرست، ابتدا ل  ييشناسا يبرا
 يکه حاو  ييهاشوند. در انتها، ُپستيل ميخود تبد يشده به حالت اصلکوتاه  يهانکيسپس لشود. ياستخراج م

دربردارنده اخبار  يهاتيشده در قسمت الف باشند به عنوان توئياخبار نادرست شناسا يهانکياز ل يکيحداقل 
شود. در يبر نادرست در نظر گرفته مبه عنوان منتشرکننده خ ُپست آن يسندهينادرست در نظر گرفته شده و کاربر نو

ا پاسخ يت(، نقل قول )کوت(، يتوئياخبار نادرست را بازنشر )ر  يحاو يهاتيکه توئ  يتر، کاربرانيتوئ يهامورد داده
 شوند.  يکننده با اخبار نادرست در نظر گرفته م( داده باشند به عنوان کاربران تعامليپالي)ر 

 تريکاربران توئ  مختلف يهاگروه  ييـ شناسا۴ـ۳

جاد کرده يها را ات آنيتوئيتر، شبکه ر يمختلف کاربران توئ يهاگروه  ييشناسا ين، برايشيقات پيج تحقيبر اساس نتا
 يبندتم خوشهيالگور  ي(، که در واقع نوعCommunity Detectionانجمن ) ييتم شناسايک الگور يو با استفاده از 
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ل متن و يم. در انتها، با استفاده از تحليکنيم ييمختلف را شناسا يهاروهاست، گ ياشبکه يهاداده يمناسب برا
ن مرحله يا يز از خروجيو هماهنگ ن يت گروهيا عدم وجود فعاليم. وجود يکنيم يگذار را نام يهانظر خبره گروه
 است. ييقابل شناسا

 يـ استخراج عوامل رفتار ۵ـ۳

که   يافراد) يق تماس اجتماعياز طر  يا شرکت در تجمعات مردميالعات مانند انتشار اط يجمع ياز رفتارها يار يبس 
ت يسرا»ده ين پديبه ا يشناسان اجتماعشناسان و روانکنند. جامعهيدا ميوع پيم( شيدار  يها روابط اجتماعبا آن

 يهااسر تعداد و تنوع تميتاث يت اجتماعيق در سراين مباحث مورد تحقيتر از مهم يکيند. يگويم« ياجتماع
ار مورد را ن پژوهش هر چهين مورد ارائه شده است که در ايدر ا يه اصلينظر  ۴ک رفتار است. يرش يبر پذ ياجتماع
 م:يکنيرفتار کاربران در انتشار اخبار نادرست تست م يهاداده يبر رو

  که خبر نادرست منتشر کرده باشد  يک تماس اجتماعيوجود  (:Simple Contagionت ساده )يسرا .1
 جاد شود.يل انتشار آن خبر نادرست در کاربر اياست تا تما يکاف

تشار از ان يناش ينه اجتماعيبودن و هز  يسکيل ر يدلبه (:Complex Contagionده )يچيت پيسرا .2
ست تا ک خبر نادرست را منتشر کرده باشند الزم ايکه   يک تماس اجتماعيش از ياخبار نادرست، وجود ب

 جاد شود.يادرست در کاربر ال انتشار آن خبر نيتما
الزم است، اما تعداد  يک تماس اجتماعيش از يب (:Structural Diversity) يتنوع ساختار  .3

از روابط  يشتر ينوع بت يعنيها مهم است )آن يست، بلکه تنوع ساختار ينفسه مهم نيف ياجتماع يهاتماس
 رد(.يبر بگره را در ي، و غي، دوستان، خانوادگيفرد اعم از شغل ياجتماع

 يست، بلکه درجهيتعداد و تنوع مهم ن (:Social Embeddedness) ياجتماع يشدگهيتعب .4
 يکي. ( مهم استEgo Networkکاربر )  ياجتماع يهادر شبکه تماس ي( اجتماعيتماس)ها يشدگهيتعب

ن يبن دو کاربر شمارش تعداد دوستان مشترک يب ياجتماع يشدگهيمحاسبه درجه تعب يهااز روش
 ياجتماع يشدگهيشتر باشد، درجه تعبين صورت که هر چه تعداد دوستان مشترک دو کاربر بيهاست. بدآن

 شتر است.يآن دو کاربر ب

 يم. سپس برايکنيم يياند شناساکه اخبار و اطالعات نادرست را بازنشر کرده  يات فوق، ابتدا کاربرانيجهت آزمون نظر 
ن يم )ايکنيشوند را استخراج ميها دنبال )فالو( مکه توسط آن  يست کاربرانيلشده، ييک از کاربران شناسايهر 

، و درجه 5مختلف دوستان يهام(. در ادامه، تعداد دوستان، تعداد گروهيناميم يکاربران را دوستان کاربر اصل
که نيکاربر عبارت است از اهر   ير وابسته براين متغيچنم. هميکنيهر کاربر محاسبه م يرا برا ياجتماع يشدگهيتعب
هر  يزان اثرگذار يبرآورد م يان، براير. در پايا خيا بازنشر کرده است يک خبر نادرست را منتشر يا آن کاربر حداقل يآ
 .ميکنياستفاده م يخط ونيفوق از رگرس يک از پارامترهاي

 6ياختالط يرهايـ متغ۶ـ۳

ز ممکن ين يگر يد يرهايوستان، و تعداد دوستان مشترک، متغمختلف د يهاعالوه بر تعداد دوستان، تعداد گروه
نان از عدم ياطم ين روش برايا اطالعات نادرست موثر باشند. بهتر يا بازنشر اخبار يم کاربران در نشر ياست در تصم

                                                 
کنیم. سپس خود آن کاربر را حذف کرده و ( هر کاربر را ایجاد میEgoوستان، ابتدا شبکه اگوی )های مختلف دبرای شمارش تعداد گروه 5

 کنیم.یممانده را شمارش ( شبکه باقیConnected Componentهای متصل )تعداد مولفه
6 Confounding Variables 
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است،  يدفتصا يهاشيند، استفاده از آزمايگويم ياختالط يرهايها متغنرها، که در آمار به آير متغيسا ينيآفر نقش
 يها، روشيامشاهده يهادارد، وجود ندارد. در مورد داده يات مشاهدهين پژوهش، که ماهيکه امکان آن در ا

کنترل   يبرا 7ياش دوجملهين پژوهش از روش نمره گرايوجود دارد. در ا ياختالط يرهايکنترل اثر متغ  يبرا يمختلف
 ياختالط يرهاين منظور متغي(. بدRosenbum and Robin 1983م )يکنياستفاده م ياختالط يرهاياثر متغ
 يرند. برايگين پژوهش مورد استفاده قرار ميممکن در ا ياختالط يرهايبه عنوان متغ ۲شده در جدول دادهنشان

 م.يکنياستفاده م Rدر  twangخانه روش مذکور از کتاب يسازادهيپ

 ياختالط يرهايست متغي: ل۲جدول 
 حيتوض ريمتغ شماره

 منتشرشده توسط کاربر يهاتيمجموع تعداد توئ تيتعداد توئ ۱
 شده توسط کاربرمجموع تعداد کاربران منشن تعداد منشن ۲
 منتشرشده توسط کاربر يهاتيتوئيمجموع تعداد ر  تيتوئيتعداد ر  ۳
 هر کاربر بر حسب روز يهاتين توئيمتوسط زمان ب تيتواتر فعال ۴
 هر کاربر يد فالوئرهاتعدا تعداد فالوئر ۵
 هر کاربر يهاتعداد دوست تعداد دوست ۶
 شده توسط کاربرکيال يهاتعداد پست کيتعداد ال ۷
 بر حسب تعداد روز يعمر حساب کاربر  عمر حساب ۸
 فرد يل در حساب کاربر يا عدم وجود عکس پروفايوجود  ليعکس پروفا ۹

 

 نيماش ير يادگير نادرست با استفاده از اخبا يحاو يهاتييخودکار تو ييـ شناسا۷ـ۳

دار بر اساس  URL يهاتييتو يبندتر صورت گرفته است، دستهييتو يهاداده يکه رو  ييهاگر پژوهشيبخش د
که حداقل   ييهاتيين منظور، ابتدا تويا ين است. برايماش ير يادگي يهاخبر با استفاده از روش يا نادرستي يدرست

اخبار نادرست  يهانکيل يلتر شدند. در ادامه، بر اساس مجموعه داده گردآور يار رفته بود، فها به کدر آن URLک ي
URLکه   ييهاتييشدند و آن تو يها بررسURL د، به مجموعه داده مذکور تطابق داشتن ياز سطرها يکيشان با

استخراج شد   يژگيو يعدادت تييهر تو يشدند. در ادامه برا يگذار اخبار نادرست برچسب يحاو يهاتييعنوان تو
 استفاده شده است. يبنددسته يها برايژگيکه از آن و

رد. دسته يگيکننده قرار متييکاربر تو  يهايژگيت و وييمتن تو يهايژگيو يشده در دو دسته کلاستخراج يهايژگيو
از   ييهايژگيسته دوم، ود يهايژگيخود قابل استخراج است. و يت به خوديياست که از متن تو ييهايژگياول و

 .که در مجموعه داده از او وجود دارد استخراج شده است  ييهاتييکاربر است که با توجه به تمام تو

 

 نيماش ير يادگيآموزش مدل  يشده برااستخراج يهايژگيوست ي: ل۳جدول 
 يژگيشرح و يژگينوع و يژگينام و شماره
 تييتو يهاکيتعداد ال تييمتن تو هاکيتعداد ال ۱
 تييتو يهاتعداد پاسخ تييمتن تو هاتعداد پاسخ ۲
 تييتو يهاتييتويتعداد ر  تييمتن تو هاتييتويتعداد ر  ۳
 تييزمان انتشار تو تييمتن تو زمان ۴
 .ت منتشر شده استيياز روز که در آن تو يساعت تييمتن تو ساعت ۵
 .منتشر شده استت در آن يياز هفته که تو يروز تييمتن تو روز هفته ۶

                                                 
7 Multinomial Propensity Score 
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 تييتعداد کلمات تو تييمتن تو تعداد کلمات ۷
 تييتو يتعداد کاراکترها تييمتن تو طول متن ۸
 تييبه کاررفته در تو يهاتعداد هشتگ تييمتن تو هاتعداد هشتگ ۹
 تييشده در توانجام يهاتعداد منشن تييمتن تو هاتعداد منشن ۱۰
 تييبه کار رفته در تو يهاد تگتعدا تييمتن تو هاتعداد تگ ۱۱
 تييبه کاررفته در تو يهاURLتعداد  تييمتن تو هاURLتعداد  ۱۲
 تييبه کاررفته در تو يهايموجيتعداد ا تييمتن تو هايموجيتعداد ا ۱۳
 تييبه کاررفته در تو يم نگارشيتعداد عال تييمتن تو يم نگارشيتعداد عال ۱۴
 موجود کاربر يکتاي يهاتيياد توتعد کاربر هاتييتعداد تو ۱۵
 .ت زده استيين ساعت روز که کاربر در آن تويانگيم کاربر ن ساعتيانگيم ۱۶
 .ت را در آن زده استيين تويشتر يکه کاربر ب  يساعت کاربر مد ساعت ۱۷
 .که کاربر در ساعت قسمت قبل زده است  يتيين تعداد تويشتر يب کاربر ت در مد ساعتييتعداد تو ۱۸
 پست در هر پست کاربر يهاتييتوين تعداد ر يانگيم کاربر تييتوين ر يانگيم ۱۹
 ک در هر پست کاربرين تعداد اليانگيم کاربر کين اليانگيم ۲۰
 .ش استفاده کرده استيهاتييکه کاربر در تو  ييکتاي يهاتعداد هشتگ کاربر کتاي يهاتعداد هشتگ ۲۱
 ها در هر پست کاربرتعداد هشتگن يانگيم کاربر هان هشتگيانگيم ۲۲
 .ش انجام داده استيهاتييکه کاربر در تو  ييکتاي يهاتعداد منشن کاربر کتاي يهاتعداد منشن ۲۳
 ن تعداد منشن در هر پست کاربريانگيم کاربر هان منشنيانگيم ۲۴
 .ام داده استش انجيهاتييکه کاربر در تو  ييکتاي يهاتعداد تگ کاربر کتاي يهاتعداد تگ ۲۵
 ن تعداد تگ در هر پست کاربريانگيم کاربر هان تگيانگيم ۲۶
 کاربر  يهاتييتو ين تعداد کاراکترهايانگيم کاربر ن طوليانگيم ۲۷
 کاربر  يهاتييتو يهان تعداد کلمهيانگيم کاربر هان کلمهيانگيم ۲۸
 کاربر  يهاتييتو يهان تعداد پاسخيانگيم کاربر هان پاسخيانگيم ۲۹
 کاربر  يهاتييبه کاررفته در تو يکتاي يهاURL يتعداد کاربر کتاي يهاURLتعداد  ۳۰
 کاربر  يهاتييتو يهاURLن تعداد يانگيم کاربر هاURLن يانگيم ۳۱
 کاربر  يهاتييبه کاررفته در تو يکتاي يهايموجيتعداد ا کاربر کتاي يهايموجيتعداد ا ۳۲
 کاربر  يهاتييبه کار رفته در تو يهايموجين تعداد ايانگيم برکار  هايموجين ايانگيم ۳۳
 کاربر  يهاتييبه کاررفته در تو يکتاي يم نگارشيتعداد عال کاربر کتاي يم نگارشيتعداد عال ۳۴
 کاربر  يهاتييبه کار رفته در تو يم نگارشين تعداد عاليانگيم کاربر يم نگارشين عاليانگيم ۳۵
 .ا تهران ذکر شده استيران يها اکه مکان شخص در آن  ييهاتييمجموع تو برکار  رانيمجموع ا ۳۶
 .ا تهران ذکر شده استيران يها اکه مکان شخص در آن  ييهاتيين تويانگيم کاربر رانين ايانگيم ۳۷
 .ت را در آن زده استيين تويشتر ياز هفته که کاربر ب يروز کاربر مد روز هفته ۳۸
 .که کاربر در روز هفته قسمت قبل زده است  يتيين تعداد تويشتر يب کاربر مد هفتهت در ييتعداد تو ۳۹

 

سه  يير کلمات در فضايمربوط به تصو يهايژگيت در نظر گرفته شده است، وييمتن تو يکه برا  ييهايژگيگر وياز د
ود است، به هر کدام از ها محدتييجا که تعداد کلمات تواست. از آن Word2Vecتم يبا استفاده از الگور  يبعد
 Word2Vec يژگيت حداکثر نود وييشود که در مجموع هر تويت سه عدد نسبت داده مييکلمه اول هر تو  يس

 دارد.

 جيـ نتا۴

 يمجاز يف اطالعات نادرست کرونا در فضايـ توص۱ـ۴

عات نادرست که اطال يت حاويتوئ ۱۸۸ها و تيسااخبار نادرست منتشرشده در وب ۱۶۹۷ن مرحله تعداد يدر ا
طور که همان. دهدينشان م منشا اخبار نادرست را عيتوز  ۱شکل شدند.  يياند شناسابار بازنشر شده ۳۰۰حداقل 

 ها داشته اند.ان منتشرکنندگان اخبار نادرست، رسانهين نرخ را در ميشتر يبشود، يمالحظه م
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 ع اخبار نادرست کرونا بر اساس منشا خبري: توز ۱شکل 

ها با اختالف از تيساقابل مشاهده است. وب ۲شکل که اخبار نادرست در آن منتشر شده اند در   ييهاع پلتفرميتوز 
ک مورد ين، تنها يق آنها بوده است. همچنين انتشار اخبار نادرست از طر يشتر يهستند که ب يتر و تلگرام، پلتفرمييتو

 اگرام باشد.نستيانتشار آن، ا يافت شد که پلتفرم اصليخبر نادرست 

 
 ع اخبار نادرست کرونا بر اساس پلتفرمي: توز ۲شکل 

ها زهيزان انگين ميشتر ير و ترس بيسا ينه هاي. گز دهديرا نشان مها از انتشار اخبار نادرست زهيانگ يبنددسته ۳شکل 
 اند.را شامل شده
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 زه انتشار خبريع اخبار نادرست کرونا بر اساس انگي: توز ۳شکل 

 تريشار اطالعات نادرست کرونا در توئـ انت۲ـ۴

نک يک ليحداقل  يتر چالش که حاويگاه داده اطالعات و اخبار نادرست با آن دسته از دادگان توئين پاياز اشتراک ا
ا اطالعات نادرست ياخبار  يها حاوتين توئيدرصد از ا ۰.۴۰۴اند مشخص شد که تنها بار بازنشر شده ۳۰۰ش از يا بي

 يحاو يهاتينک، و توئيک ليحداقل  يحاو يهاتيها، توئتيع تعداد کل توئيتوز  ۴شکل اند. نا بودهمرتبط با کرو
از  يزيار ناچيشود، اطالعات نادرست درصد بسيطور که مشاهده مدهد. همانياطالعات نادرست کرونا را نشان م

 يحاو يهاتياز مجموع کل توئ ٪۱از نک بوده است. به طور مشخص، کمتر يل يحاو يهاتيها و توئتيمجموع توئ
 نک دربردارنده اطالعات نادرست بوده است.يل



 

 13 

 

اطالعات  يت حاويتوئينک اخبار نادرست، و تعداد ر يل يحاو يهاتيروزه تعداد توئ ۷ن متحرک يانگينمودار م: ۴شکل 
 نادرست 

 مختلف ياسيس يهاگروه  ييـ شناسا۳ـ۴

گرا از روش طلب و اصولاصالح ياسيس ير يگجهت يکاربران دارا  ييشناسا يان شد، برايب ۳طور که در بخش همان
مختلف  يهاخوشه ييشناسا ين برايتم لوويشود. پس از اعمال الگور يت استفاده ميتوئيل شبکه ر يبر تحل يمبتن

ن يشتر يب بر اساس يکاربر   يهاک از خوشهيت هر يد. هويآيدست مبه ۵مطابق شکل  يخوشه اصل ۷کاربران، تعداد 
شده در هر دادهارجاع يهاتيسات شده، کاربران مهم، و وبيتوئيشده، کاربران ر ها، کاربران منشنکلمات، هشتگ

 ي(، پهلويطلبان )بنفش(، عموم )آبگرا )سبز(، اصالحن اساس، کاربران اصولياست. بر ا ييها قابل شناساک از گروهي
هستند. تعداد کاربران،  يياستارت )زرد( قابل شناسايره(، و ر يت يفان حلقه )آب)قرمز(، عر  ي(، رجويو براندازان )نارنج

نشان داده  4ها در جدول ک از انواع گروهيمنتشرشده توسط هر  يهاتينه توئيه، و کميشنين، بيانگيمجموع، م
 شده است.
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 يخوشه اصل ۷مختلف کاربران، تعداد  يهاخوشه يياشناس ين برايتم لوويتر. پس از اعمال الگور يت کاربران توئيتوئي: شبکه ر ۵شکل 
شده، کاربران ها، کاربران منشنن کلمات، هشتگيشتر يبر اساس ب يکاربر   يهاک از خوشهيت هر يد. هويآيدست ممطابق شکل به

گرا ن اساس، کاربران اصولياست. بر ا ييها قابل شناساک از گروهيشده در هر دادهارجاع يهاتيساو وبت شده، کاربران مهم، يتوئير 
استارت )زرد( قابل يره(، و ر يت ي)قرمز(، عرفان حلقه )آب ي(، رجويو براندازان )نارنج ي(، پهلويطلبان )بنفش(، عموم )آب)سبز(، اصالح

 هستند. ييشناسا

 مختلف کاربران يهاها بر اساس گروهتيف توئي: توص1جدول 
تعداد  گروه

 تيوئت
تعداد 

 کاربر
ت هر يمتوسط توئ

 کاربر
ت هر ينه توئيکم

 کاربر
ت هر ينه توئيشيب

 کاربر
 ۲۹۶ ۱ ۲۵.۴۲ ۴۵ ۱۱۴۴ دولت
 ۱۵۵ ۱ ۹.۴۵ ۷۷ ۷۲۸ مجلس

 ۲،۰۷۶ ۱ ۱۵.۶۵ ۶۱،۷۲۲ ۹۶۶،۴۰۶ طلبکاربران اصالح
 ۵،۵۵۱ ۱ ۲۰.۱۵ ۴۹،۸۷۶ ۱،۰۰۵،۰۱۷ گراکاربران اصول

 ۳،۰۹۱ ۲ ۴۱۳.۲۳ ۳۱ ۱۲،۸۱۰ (ي)داخل يخبر  يهارسانه
 يخبر  يهارسانه
 (ي)خارج

۲۲،۴۲۶ ۱۸ ۱،۲۴۵.۸۹ ۳ ۳،۰۸۵ 

 ۵۱ ۱ ۱۲.۳ ۴۰ ۴۹۲ هايتيسلبر 
 ۱،۶۶۷ ۱ ۶.۸۸ ۱۲۷،۹۵۶ ۸۸۰،۸۲۲ عموم

 

 تريمختلف کاربران توئ يهاک گروهيـ انتشار اطالعات نادرست کرونا به تفک۴ـ۴

 يهاتيتعداد توئ ۷کاربران و شکل   ياسيمختلف س يهامنتشرشده توسط گروه يهاتيع تعداد توئيتوز  ۶شکل 
 يحاو يهاتين، نسبت وجود توئيچنهم دهد.ياطالعات نادرست مرتبط با کرونا در طول زمان را نشان م يحاو

ع يشود که به لحاظ توز يارائه شده است. مالحظه م ۵در جدول  ياسيمختلف س يهان گروهياطالعات نادرست ب
ن ين کاربران گروه منافقي، احتمال انتشار اطالعات  نادرست بياسيمختلف س يهان گروهيکرونا ب  اطالعات نادرست

 ٪۰.۱۲و  ٪۰.۱۵ب يترتکه به  يان بوده است. در واقع، در حاليگراطلبان و اصولشتر از اصالحيار بيبس يو پهلو
ن يو ب ٪۰.۰۸طلبان ن اصالحيب زانين مياست، ا اطالعات نادرست بوده يحاو ين و پهلويمنافق يهاتيتوئ

 بوده است. ٪۰.۰۰۷ان تنها يگرااصول
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 مختلف ياسيس يهامنتشرشده توسط گروه يهاتيروزه تعداد توئ ۷ن متحرک يانگي: نمودار م۶شکل 

 

 
 مختلف ياسيس يهااطالعات نادرست توسط گروه يحاو يهاتيروزه تعداد توئ ۷ن متحرک يانگي: نمودار م۷شکل 

 ياسيمختلف س يهان گروهيانتشار اخبار نادرست ب ي: پراکندگ۵جدول 
 نادرست يمحتوا يحاو يهاتيينسبت تو ياسيگروه س شماره

 ٪۰.۰۰۷ انيگرااصول ۱
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 ٪۰.۰۸ طلباناصالح ۲
 ٪۰.۱۲ يپهلو ۳
 ٪۰.۱۵ نيمنافق ۴
 ٪۰.۰۰۳ استارتير  ۵
 ٪۰.۰۲ عرفان حلقه ۶

 

 ادرستانتشار اخبار ن يالگو يـ بررس۴ـ۴

ن بخش، يم. در ايپرداز يانتشار م يمختلف الگوها يهاهيجهت آزمون فرض ونيرگرسب ين بخش به برآورد ضرايدر ا
مختلف دوستان، و درجه  يهاتعداد دوستان، تعداد گروه ياز پارامترها يکي يب برآوردشده برايهر چه ضر 

بازنشر اخبار نادرست  يم کاربران برايآن پارامتر در تصم شتر يب يدهنده اثرگذار بزرگتر باشد نشان ياجتماع يشدگهيتعب
 يهاشود تعداد گروهيطور که مالحظه مدهد. همانيرا نشان م ۱معادله  يب برآوردشده برايضرا ۶است. جدول 

 يا، خط۱.۶تر داشته است )آلفا = يا اطالعات نادرست در توئيا بازنشر اخبار يرا در نشر  ين اثرگذار يشتر يدوستان ب
مهم بوده است )آلفا  يلحاظ آمار ز عامل موثر و بهين ياجتماع يشدگهي(. تعبp-value  =۰.۰۰۲، ۰.۰۴استاندارد = 

ا بازنشر ي(. اما فرض صفر بودن اثر تعداد دوستان بر نشر p-value  =۰.۰۳، ۰.۰۸استاندارد =  ي، خطا۱.۱= 
ن اساس، ي(. بر اp-value  =۰.۰۶، ۰.۰۴استاندارد =  ي، خطا۰.۲توان رد کرد )آلفا = ياطالعات نادرست کرونا را نم

تنوع  يهاهيد نظر ين پژوهش مويشده در ااستفاده يها و متدولوژ ، دادهيت اجتماعيسرا يه ساختار ينظر  ۳ن ياز ب
 است. ياجتماع يشدگهيو تعب يساختار 

 ت نادرسترگذار در انتشار اطالعايعوامل تاث يبررس يون برايج رگرسي: نتا۶جدول 

-P استاندارد يخطا ب برآوردشدهيضر  ريمتغ
Value 

 ۰.۰۶ ۰.۰۴ ۰.۲ تعداد دوستان
 ۰.۰۰۲ ۰.۰۴ ۱.۶ دوستان يهاتعداد گروه

 ۰.۰۳ ۰.۰۸ ۱.۱ ياجتماع يشدگهيتعب

 اخبار نادرست يحاو يهاتييخودکار تو ييج شناسايـ نتا۵ـ۴

ها در نظر گرفته شد و تالش شد که بر تييل مجموعه داده تواخبار، ک ينيبشيو پ يبنددسته يکرد اول برايدر رو
 ير يادگياز  يمختلف يهاتمين پژوهش، الگور يدر ا شوند. ييشده، اخبار نادرست شناسااستخراج يهايژگياساس و

تم يج به عنوان الگور يبا توجه به نتا XGBoostتم يت الگور يشدند که در نها يها بررستييتو يبنددسته ين برايماش
، ييانجام شده است. در مدل نها k  =5با  kfold Cross Validationمدل بر اساس  يابيانتخاب شد. ارز  يينها
ن يا يه به دست آمده برايج اوليبوده است. نتا ۵ز يها ندرخت استفاده شده است. حداکثر عمق درخت ۲۱۳از 

 است. ۷جدول  تم به شرحيالگور 

 خودکار اخبار نادرست ييشناسا ين براياشم ير يادگيکرد مدل : عمل۷جدول 
 F1 Score Precision Recall Accuracy تميالگور 

XGBoost ۹۶.۴۵٪ ۹۵.۸۱٪ ۹۷.۱۰٪ ۹۹.۹۷٪ 

را  يگر يد يکردهاي، رويبندکرد فوق در دستهيتوان عالوه بر رويشدن از طرح، متيو در صورت حما يدر مراحل آت
ن مرحله با توجه به يکرد که در ا  ينيبشيو پ يعات گذشته بررسيس شانده بر اسايعات آيشا ينيبشيمانند پ
 .به آن پرداخته نشد يت زمانيمحدود
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 يبندـ جمع۵

 ن پژوهش عبارتند از:يا ين دستاوردهايتر مهم
شده  يآور ک جمعيستماتيت از اخبار نادرست کرونا که به صورت منسجم و سيفيو باک يغن ياجاد دادهيا ●

 است.
 ياستيس يهان دخالتيکشور و تدو  يمجاز يت اخبار نادرست کرونا در فضايوضع يکم    ير يگازهامکان اند ●

 بر داده.  يمبتن
گذاران استياند، ساز کاربران با اخبار نادرست تعامل داشته ييج نشان دهد درصد بااليبه عنوان مثال، اگر نتا

ا اگر مشخص يست در سراسر کشور قرار دهند. زودهنگام و حذف اخبار نادر  ييد تمرکز خود را بر شناسايبا
 ييشناسا يبرا يبوم يد ابزارهايها و تولن باتيزه صاحبان ايانگ يياند، شناساداشته يها نقش مهمشود بات

 رد.يت قرار گيد در اولويها بابات
 يبررس يبرا يعلوم داده و علوم اجتماع يهاب مهارتيدادن نحوه درست ترکنشان يمناسب برا ييارائه الگو ●

 دهيچيپ يهادهيپد

از  يرغم اظهار نگرانيکشور هستند. عل  يمجاز يگران فضاگذاران و پژوهشاستين پژوهش سيا يمخاطب اصل
ن حوزه انجام شده يدر ا يقات مدون کميکشور، تحق  يمجاز يکننده در فضاوع اخبار نادرست و گمراهيد و شيتول

ن يش ناشناخته است. ايران کمابيا يمجاز ياخبار نادرست در فضا د و مصرفيتول ياست. در واقع حجم نسب
ن يز اين ياجتماع يهان کاربران رسانهيچندتر است. هميروس کرونا شديت در خصوص موارد نوظهور مانند ويوضع

دست  وع اخبار نادرست بهيزان شياز م يکم    يطرف، برآورديب يق عمليک تحقيامکان را خواهند داشت تا با مطالعه 
 آورند.
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 وستيپ
 

  ۱۹ديکننده کوواخبار گمراه يکدگذار   يراهنما

 يد در فضايجد يروس کرونايکه در رابطه با و  ياکنندهمختلف اخبار نادرست و گمراه يهايو ثبت ويژگ ينحوه کدگذار ن سند يا
روز ات کارشناسان بهيد و تجربيجد يازهاين سند به مرور زمان و با توجه به نيکند. ايف مياند را توصران منتشر شدهيا يمجاز

 خواهد شد.

 حيتوض يويژگ

 يساده عدد يياکد شناس کد

الگ، گزارش ت، وبيساک خبر نادرست در آن منتشر شده است )وبيکه گزارش   يآدرس منبع
 ک نهاد، ...(ي، مقاله، گزارش يخبر 

 ره.ينستاگرام، تلگرام، و غيتر، ايت، توئيساوب پلتفرم

نشده  افتيآن  يبرا ينکيچ صورت در دسترس نباشد و لي: اگر خبر نادرست به ه 0 نکيوجود ل
 باشد.

 ينک آن موجود است، وليندکس شده است و ليک سامانه اي: اگر خبر قبال توسط  1
 سنده حذف شده باشد.يتوسط نو يمطلب اصل

 در دسترس باشد. ينک خبر نادرست، به درستي: اگر ل 2

 .يمجاز ينک خبر نادرست منتشرشده در فضايل آدرس

 خبر نادرست منتشرشده. يتر اصليت عنوان

 .يخ انتشار خبر نادرست اصليتار  مانز 
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 که خبر نادرست مربوط به آن است  يايموضوع اصل يت اصليروا

 نه انتخاب شوديک گز ينکته: فقط 

 ها:نهيگز 
مقابله  ينشده برااثبات يهاهيها و رودرمان نادرست ـ يهاير يگشيدرمان و پ ·

تکس، استفاده از ين واديدن الکل، نوشياز، نوشير و پيب سيبا کرونا )مثال ترک
 ک قرص خاص(.ي
آن  يروس )مثال نرخ کشتار(، نحوه اثرگذار يو ياصل يهايويژگ روس ـيت ويماه ·

 ت آن.يا نحوه انتشار و سراي، يمختلف سن يهابر گروه
روس منتشر يه ويکه در مورد منشا اول  يانشدهاخبار ثابت ي: تمامروسيمنشا و ·

 ک.يولوژ يبا حمله بجز موارد مرتبط اند، بهشده
ها يتيسلبر  يا اخبار ابتالين موارد ابتال يها در مورد اوليزنگمانه  ت افراد ـيوضع ·

ک مسئول ي يدرباره دروغ بودن خبر ابتال يزنمداران )مثال گمانهاستيو س
 ران کرده است(.يکه کرونا را وارد ا  ين فرديا اوليخاص، 

 يهااستيها و سنشده در مورد واکنشتا اثباياخبار نادرست  واکنش دولت ـ ·
وع يکردن ش  يک شهر خاص، مخفينه کامل يدولت در مقابله با کرونا )مثال قرنط

 مارستان خاص(.يک بيکرونا، محاصره 
ص مبتالشدن به کرونا )مثال ينشده تشخاثبات يهاروش ص ـيه تشخيرو ·

 قه(.يک دقي يداشتن نفس برانگه
ک بودن کرونا  و يولوژ يکه در مورد حمله ب  ياخبار  يتمام ک ـيولوژ يحمله ب ·

ل، و ...( مطرح يه، اسرائيکا، روسين، آمر يک کشور خاص )چيآن توسط  يطراح
 شده است.

 رد.يگيچه که در موارد باال قرار نمهر آن ر ـيسا ·

نه حمله ي. مثال اگر گز يلد قبليت انتخاب شده در فيشتر در خصوص روايات بيارائه جزئ تيح روايتوض
ات آن نوشته يا چند جمله در مورد جزئيک ين قسمت يک انتخاب شده، در ايولوژ يب
شده است و در سال  يکا ثبت تجار يدر آمر  ۲۰۰۷روس در سال ين ويا»شود. مثال: يم

 «.ن منتقل شده استيدر چ يشگاهيبه آزما ۲۰۱۵

 آن است. يکه خبر نادرست منتشرشده درباره  يکشور  کشور

 .۰صورت نير اي، در غ1ها مشاهده شده است رسانامياز پ يکياگر خبر در  سانر اميپ
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 دکننده خبر نادرست چه بوده است.يزه توليانگ زهيانگ

 ها:نهيگز 
 نداشته است. يختن ترس در اذهان عموميجز برانگ يهدف ترس ـ ·
د ق فروش دارو و موار ياز طر  يکه به دنبال کسب سود اقتصاد  ياخبار  سود ـ ·

 افراد هستند. يا شخصي يبه اطالعات مال يا دسترسي ير يگشيپ
مدار استيا سيا گروه يک فرد ي، ياسيکه با اهداف س  ياخبار  ـ ياست داخليس ·

 يهاينياند )مثال چرا هدف گرفته يداخل ياسيان سيا جر يا حزب ير يگميا تصمي
، يمعه پزشکر صمت، سپاه، جايجمهور، وز سيون قم، رئيمسلمان قم، روحان

.)... 
را هدف  يک کشور خارجي، ياسيکه با اهداف س  ياخبار ـ  ياست خارجيس ·

 اند.گرفته
دادن ت نشانيکفايب نظام و بيکه به وضوح درصدد تخر   ياخبار  ب نظام ـيتخر  ·

 سوز نبودن مسئوالن کشور است.ا دليرحم بودن يب يمسئوالن و القا
ک ي يعه ابتال به کرونايرد )مثال شايگيقرار نم که در موارد فوق  يهر خبر  ر ـيسا ·

 گر(.يا باز يست يفوتبال
 ست.يمشخص ن يزه انتشار خبر جعليکه انگ  يزماننامعلوم ـ  ·

. مثال يلد قبليشده در فزه انتخابيشتر در مورد انگيات بيجزئ يا چند جمله حاويک ي زهيح انگيتوض
درمان و  يکشور وارد شده اما فقط برا  کرونا کشف و به  يدارو»ب نظام: يدر مورد تخر 

 «شود.يمحافظت از مسئوالن استفاده م

 چه بوده است. يد خبر نادرست اصليمنشا تول منشا خبر

 ها:نهيگز 
ک ي)مثال  يمشخص سازمان يک فرد خاص بدون وابستگي ـ يانفراد    ·

 لنسر(يا فر يا دانشجو يا محقق يپزشک 
 ران )مثال عربستان(يه ايعل يخارج ک کشور ي يجنگ روان کشور ـ    ·
 ييقابل شناسا يتجار  يهاشرکت شرکت ـ    ·
 ويو راد يونيز يتلو يهاها، خبرنگارها، شبکهيانواع خبرگزار  رسانه ـ    ·
ک يشده که شناخته ياسيس يهاتيشخص ـ ياسيس يهاتيشخص    ·

د يسع کنند )مثاليم يندگيا نمايت يخاص را حما ياسيا فرد سيان يجر 
 ، ...(يميد ابراهيتاجزاده، فر  ي، مصطفيليجل

 ست.يمشخص ن يکه منشا خبر جعل  يزماننامعلوم ـ     ·

ا يا شرکت ي. مثال نام اشخاص يلد قبليشده در فنه انتخابيشتر در مورد گز يح بيتوض ح منشا خبريتوض
 کشور

 خبر باشند. شده در مطرح يگر موضوعات اصلانيدواژه که بيچند کل هادواژهيکل
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 خالصه خبر نادرست منتشرشده به زبان ساده در چند جمله. خالصه خبر

  

 وز:يک نيانواع ف

ا علت يدکننده خبر يتول يواقع زهيفارغ از انگ يعنيکه چه عمدا و چه سهوا تماما نادرست هستند.   ي: اخبار اخبار نادرستـ ۱
 انتشار آن، نادرست هستند.

 :کنندهاخبار گمراهـ ۲

 از اطالعات درست و نادرست هستند. يبيکه ترک  ي: اخبار نادرستمهياخبار ن    ·

 ينهير از زميغبه يگر يد ينهيکه درست هستند، اما مربوط به موضوع و زم  ي: اخبار شدهييزدانهياخبار زم    ·
ک محقق ي ير يگکا در مورد دستيآمر  يمقام اطالعات يرانسخن يحاو ييدئويادعاشده در خبر هستند. مثال و

کرده است منتشر يم يکار هم يشگاهيآزما يهاروسيد ويتول ين برايدر چ يشگاهيدانشگاه هاروارد که با آزما
روس کرونا نبود و مربوط به يدرست بود، اما در مورد و يسخنران يسخنران و محتوا يدئو و صدايشد. اصل و

 در گذشته بود. ياپرونده

ا ويدئو، يمختلف متن  يهاش کردن قسمتيوپکه با جابجا کردن و پس  يبار : اخشدهشيوپاخبار پس    ·
 شوند.يننده ميا بيخواننده  يباعث گمراه

 






