
 

 

 :؟آن را به اشتراک گذاشته است یچه کس

اعتماد  دیبا ییچه خبرهابه  یاجتماع یاه  رسانهاینکه در  در مورد  ریگی تصمیم 

 رد ک

 

   ده یچک

  های داستانمردم    نکه یبا توجه به ا.  اند شده ری  خب  منابع  تبدیل به  ایفزاینده   طوربه   یاجتماع   هایرسانه   هایپلتفرم 

  کی   مسئله  نیتفاوت دارند. ا  یسنت   هایرسانه ، با  کنند میافشا    یجعل  اخبار  ازجمله،  هارسانه افراد و    در مورد  یمختلف 

ا  یاساس   سؤال  ؟ دهد میسوق    یاجتماع  هایرسانه اخبار در  به  اعتماد  مردم را به سمت    یزی: چه چکند می   جادیرا 

(  1بگذارد: )  تأثیر   یاجتماع  هایرسانه نظرات اخبار در  بر    تواند می که    که دو نشانه وجود دارد   دهد می نشان    قاتی تحق

مطالعه    نی. اکند می که داستان را گزارش    یخبر  رسانه  ( اعتبار2)  گذاردمی   اشتراک  را به  ی که داستان  یاعتماد به شخص

را    یاجتماع  هایرسانه   هایپستکه    ییکایآمر  ساالنبزرگ از    ر یاخ  ی نظرسنج  کی با    زمانهم   را   شیعوامل مورد آزما

 ایمعتبر    ی منبع خبر   ک ی  کاریدست   دهندگانپاسخو    کنند می   سازیشبیه   اعتمادغیرقابل  ی عموم  چهره   ک یتوسط  

  های رسانه در  را  با مقاله    سهیدر مقا  داستان  گذاریاشتراک به    هایافته   نی. اکنند می را گزارش    ی جعل  یخبر   منبع  کی

مطالعهدهد می قرار    تأثیر تحت    ی خبر  هایرسانه  تأثیر گزارش    با  یاجتماع ،  محققان   یبرا  توجهیقابل   یامدهایپ  ،. 

  تأثیر و  یاجتماع  هایرسانه در   اخبار   بهمردم    اعتمادبی ایارز  یدرک چگونگ   ی برا تالش که در   شهروندان و ناشران دارد 

   . هستند  یاخبار جعل یاحتمال

 

   یجعل اخبار ؛هابررسی  شیآزما اعتماد؛  ؛یمنبع خبر  ؛یاجتماع هایرسانه: هاکلیدواژه 



  مقدمه

  هایرسانه از    استفاده گسترده   ،توجهقابل   مسئله   ک یدر حال تحول است.    سرعتبه اخبار و اطالعات    افت یدر  هایشیوه 

  و هستند    ی چاپ  هایرسانه   ا ی  یاز منبع سنت  ی متفاوت  اریبس  منبع  یاست. رسانه اجتماع  یمنبع خبر   عنوانبه   یاجتماع

درک   که درحالی .  کنند می   یابیارز   یاجتماع  هایرسانه   قیرا از طر که مردم چگونه اخبار گسترده  ست یمشخص ن هنوز

برخوردار بوده    ایویژه   تیاز اهم  هارسانه محققان و    یبرا،  گذاردمی   تأثیردر اعتماد مردم به اخبار    یچه عوامل   نکهیا

  .مهم است  اریبس  شوند می پخش    نترنتیدر ا  یاجتماع  هایرسانه   قیکه از طر  یجعل  یدرباره خبرها  ینگران  ویژهبه،  است

  هاییسایت  .داده است  رییرا تغ  اخبار  افتیدرگسترده است و نحوه    متحدهایاالتدر    یاجتماع  هایرسانه   ی دسترس   زانیم

در    یاپروژه مطالعه    ک ی  جی. نتاهستند   عموم   ی برا   اخبار  پرطرفداراز منابع    ایفزاینده   طوربه   تر ییتو  ایبوک    س یمانند ف

 کنندمی   افت یدر  یاجتماع  هایرسانه اخبار را در    هاآن  گویند می  هاآمریکایی   ٪75نشان داد    2017در سال  رسانه  حوزه  

 The Media Insight)هستند    هاقومیت ، نژادها و  ، سطح درآمد سن  در   ی مهم  یمنبع خبر  یاجتماع  هایرسانه و  

Project 2017a.)  خبرنامه    کی  ایروزنامه    کیدر    تیجهات با عضو  یاریاز بس  ترییتو  ایبوک    سیف  دریافت اخبار از

  ی عموم   هایشخصیت پست ها و نظرات    ق یاز طر  را   اخبار، مردم اغلب  یاجتماع  هایرسانه. در  متفاوت است  ی ونیزیتلو

ها و منابع    داستاناز    ایگسترده   ف یافراد غالباً در معرض ط.  بینند می   انی، خانواده و آشناو افراد مشهور در کنار دوستان

وجود    ی، اغلب اختالفات واضحنیبر ا  عالوه .  د ینیاز منابع آشنا و ناآشنا را بب  ی بیو ممکن است ترک  قرار دارند   یخبر

  . کند   زیاز هم متما  غات یتبل  ای  ی ، سرگرمتاس ی، س ، مانند اخباریاجتماع  هایپلتفرم   در ندارد که انواع مختلف محتوا را  

مردم از اخبار در    یابیو ارز  اعتماد  بر  ی : چه عواملکند می   جادیرا ا  قیسؤال مهم تحق  کی اطالعات    از   د یجد منظر    نیا

   ؟گذاردمی تأثیر   یاجتماع هایرسانه

رو به کاهش بوده    ریاخ  یهادر سال  هارسانه   مهم است. اعتماد به   اریو عموم مردم بس  هارسانه ،  محققان  یسؤال برا   نیا

را در    شتر یب  ی اطالعاتبه منابع    ترآسان   ی دسترس   ی اجتماع  هایرسانه   که درحالی (  2016  ایرسانه   نش یاست )پروژه ب

، کنند می   یابیخاص را ارز  هایداستان  ایچگونه افراد منابع    نکه یا  دهد می نشان    قاتی . تحقدهند می مردم قرار    اریاخت

   Wilson and Sherrell  1993.  Pornpitakpan)  می گذارد  تأثیرافراد    یچگونه اطالعات بر نگرش و رفتارها



 تواند می   دهد میسوق    یاجتماع  هایرسانه به اخبار در    اعتمادافراد را به سمت    یچه عوامل  نکه ی، درک ادرنتیجه (.  2004

  یی را شکل داده و راهکارها  یعموم  افکار  که  فراهم کند   یاجتماع  هایرسانهانتشار اخبار در    یدر مورد چگونگ   ینشیب

   .دهد  شنهادیکاهش انتشار اطالعات غلط پ  یرا برا

با طرح    ی مل  ندگان ینمااز    ینظرسنج  ک یمطالعه شامل    نی ، اگذشته   قاتی تحق  برتکیه سؤال و    نیا  ی بررس   منظوربه 

  داستانبر درک افراد از آن    یاجتماع  هایرسانه اخبار در    یدو جنبه اصل اینکه چگونه    زمانهم   شیآزما  یبرا   یشیآزما

  قی تحق  نیهمچن  .دهد می که گزارش    ایرسانه (  2و )  گذاردمی که داستان را به اشتراک    ی ( شخص1: )گذاردمی   تأثیر 

  لی را تعد  یاجتماع هایرسانهبه اخبار در  ربخ منبع نگرش  ا یاثرات اشتراک  ید یعوامل کل ریسا ایکه آ کند می  یبررس 

  ی اجتماع  هایرسانه مردم در  توسط  اخبار    یابیدرک نحوه ارز   ی برا  مهمی  ی امدهایپ  یمطالعه دارا  یهایافته .  کنند می 

   .است گذاردمی  تأثیر ی بر دانش و افکار عموم ی اطالعات نیچن و چگونه 

 

  اتیو فرض  کارهای پیشین یبررس

مانند ارتش )پروژه    ییکایآمر  ینهادها  ریبا سا  سهیاست و در مقا  یافتهکاهش   ریاخ  یدر سالها  هارسانه به    یعموم  اعتماد

)پروژه    باید کرد اعتماد    اریکه به رسانه بس  گویند می   ٪ 17، تنها  مثالعنوان به نسبتاً کم است.    (2016  ای رسانه   نشیب

ب اکثرزمانهم (.  2017  نشیرسانه  روز در ط  نیچند   را  اخبار  دنید  ای  دنی، شنخواندن  هاآمریکایی   تی،    فی بار در 

   (.2017 ایرسانه  نش ی)پروژه ب کنند میگزارش  هاپلتفرم  /هادستگاهو   ی از منابع خبر ایگسترده 

با   هاآن و نحوه ارتباط    ایرسانه  اندازچشم و    کنند می آنچه مردم به آن توجه    امربر  نیا  رای به اخبار مهم است ز  اعتماد

 Chaffeeمعتبر هستند ) هاآن ازنظراعتماد کنند که  یمنابع ای هاداستان دارند به  لی. مردم تماگذاردمی  تأثیر اخبار

and McLeod   1973  ؛Johnson and Kaye  2000  ؛Knobloch  همکاران  Tsfati and؛  2003.  شو 

Cappella   2003  گذارد  ب  تأثیراخبار    ر یو تفس  افتیدر   یبر چگونگ   تواند می(. سطح اعتماد(Tsfati  2003به هم .) ن ی 

  هاییراه   ق یو احتماالً از طر  کنند می را پرداخت    ی خبر  هایهزینه   زیاداحتمالبه ،  که به اخبار اعتماد دارند   ی ، کسانبیترت

   (.The Media Insight Project 2016) اخبار هستند  ری، درگگرانیاطالعات با د گذاریاشتراک  بهمانند 



مختلف اغلب   عوامل  ن یا  .شودمیرا شامل    ی مرتبط است و انواع مختلف  هارسانه اعتبار    براست که غالباً    ی، مفهوماعتماد

 Kohring and)  است یرسانه خبر  ک ی  ای  یسازمان خبر   ک ی،  نگارروزنامه   قیاز اعتماد به مجموعه حقا  یب یشامل ترک

Matthes  2007)  ؛Golan  2010  ؛Williams  2012  ؛Coleman  با  تواند می   نیهمچن  .(2012  شو همکاران 

و    یطراح  ،تالیج ید  ط یمح  کی (. در  Bl  obau  2014)ارتباط داشته باشد    ینگارروزنامه   ستمیو س   روش اعتماد به  

؛  Flanagin and Metzger   2007بگذارد )   تأثیربر اعتبار    تواند می   تیمنبع منسوب به سا  جایبه   سایتوبظاهر  

Dochterman 2010  .)برا  ی زهایچ  یبه معنا  تواند می   "اعتماد"مفهوم    ازآنجاکه باشد   یمختلف    و   افراد مختلف 

محققان   توسط  )  نشدهتعریف   قیدق  طوربه اغلب    دانشمندان   (،Fisher   2016؛  Metzger et al.   2003است 

، تعصب مانند دقت، کامل بودن، انصاف  یعوامل  شامل  که  اند کردهتهیه   هارسانه اعتبار    یابیارز  ی برا  چندبعدی  هایمقیاس 

  Flanagin and Metzger؛  West   1994؛  Meyer   1988؛  McGrath   1986و    Gaziano)  باشد می و اعتماد  

   (. 2016 نشی؛ پروژه رسانه بMetzger  2007 ؛2000

  کی  یابیارز  هنگاماکتشافات    ای  هانشانه از افراد به    یاریبس  که  ،است  چندبعدیمفهوم    کی اعتماد به اخبار    کهدرحالی 

  های موقعیت و    هامتنپردازش اطالعات در    یبرا   یکه افراد از موارد مختلف   اند داده   صیمحققان تشخ  .کنند می اعتماد    خبر

پردازش   ریدرگ  شدتبه مردم    یوقت،  مثالعنوانبه .  کنند می استفاده    مختلف دقت  با  را  اطالعات  و  اطالعات هستند 

پردازش   هایاستراتژی   ن ی. چنکنند می استفاده    انبر یو از م  گیرند می قرار    موردتوجه مواقع کمتر    ی بعض  در   ،کنند می 

  Chaiken)است    شدهداده شرح    Likelihood  ر یتفس  مدل  ای  کیستمیس   - یمانند مدل اکتشاف  هاییمدل   در   ایدوگانه 

   (.د یمراجعه کن Evans 2008به  ی بررس  ی ؛ براPetty and Cacioppo  1986؛ 1980

بسنیآنال  صورتبه اطالعات    یابیارز  هنگام و    ی اری،  اکتشافات  از  افراد  ؛  Fogg  2003)  کنند می استفاده    هانشانه از 

Sillence  ؛  2007  شو همکارانSunder  2008  ؛Hilligoss and Rieh    2008  ؛Metzger  ؛ 2010  شو همکاران 

Metzger and Flanagin   2013  ؛Go  ؛  2014  شو همکارانMetzger and Flanagin   2015  ؛Kang    و

  هایرسانه در    اخبار از    توانند می  ی ابیهنگام ارز  افراد از    گروه که دو    دهد می نشان    ی(. مطالعات قبل 2011  شهمکاران

  ی اصل   منبعافرادی که  (  2و )  گذاردمی که اطالعات را به اشتراک    افرادی  (1از: )  اند عبارتکه  استفاده کنند    یاجتماع



ا کنند می   گزارش را    داستان است  ن یا  ه یدو فرض  یمبنا   ی احتمال  یهانشانه   نی.    شی آزما  زمانهم   طوربه   که   مطالعه 

بر    عوامل مختلف  تأثیر مربوط به نحوه    ی اضاف  ق یسؤال تحق  نی چند   ی اکتشافامکان استفاده    ی شی، و طرح آزماشوند می 

رهبران  "د که  ننشان داد  یبه مدت طوالن  قاتی ، تحقبتداا  . دهد می  یاجتماع  هایرسانه و تعامل با اخبار را در    اعتماد

   Weimann and Brosius؛  Katz   1957؛  Lazarsfeld et al.   1948)  دهند مینگرش افراد را شکل    "افکار

انتظار دارند که مشابه    ایاعتماد دارند    هاآن را که به    یاطالعاتافراد  غالباً    .(Nisbet and Kotcher ،  2009؛  1994

به اطالعات داشته    یشتریدارند اعتماد ب  لیتما  هاآن و    (1995  همکارانشو    Huckfeldt)   کنند می ، جستجو  باشند   آن

گذاشته    ایده رهبر    ک یتوسط    که وقتی   باشند  اشتراک  همکاران  Metzger)  شود می به  و   Messing  ؛2010  شو 

Westwod  2014  ؛Ma  2014  شو همکاران  Turcotte  مدل    قیطر  از  تواند می نفوذ نخبگان    .(2015  شو همکاران

سپس از رهبران افکار تا عموم مردم  تا رهبران افکار    هارسانهابتدا از    هاایده که در آن اطالعات و    ایدومرحله   انیجر

 Brosius and؛  Lazarsfeld 1955و    Katz؛  1948  شهمکاران   و  Lazarsfeld)  شود  ی اتیعمل  ،یابند می   انیجر

Weimann   1996  در آنال  ط یمح(.  نخبه  نیرسانه  افکار  رهبران  جر  توانند می ،  از    با   ایدومرحله   انیدر  استفاده 

؛  Velasquez  2012)  کنند   تی فعالخود    روان یآن با پ  گذاریاشتراک و به    ی جمع  هایرسانهتوسط    ایجادشدهاطالعات  

Choi 2015کند می را فراهم  1 هی فرض نه یزم هایافته  نی(. ا (H1.)   

(H1  در صورت وجود، مردم احتماالً به :)که    یعموم   تیشخص  کی توجه به    بدون   یاجتماع  هایرسانهداستان در    ک ی

 . شوند می  ریاعتماد کرده و درگ  ،اعتماد دارند  آن به 

  Sherrell و   Wilson)به  کند می را برجسته    اطالعات  یابی ارز  و  بیمنبع در ترغ  کیاعتبار    تأثیر   کارهای پیشین،  وماد

استفاده    ینشان دادن چگونگ   یبرا   یمختلف   هایروش از    یمطالعات قبل.  (د ینگاه کن  Pornpitakpan   2004؛  1993

؛  Greer   2003)  کند می استفاده    نترنت یا  ق یاز طر  نیخبر آنال  کی  یابینشانه ارز  ک ی  عنوان به   ی خبر  منبع از  مردم  

Sundar.  2007  ؛Go    ؛  2014و همکارانTandoc      .)Metzger  ی ک ی"که    ند ( گزارش داد 2010)  شو همکاران  

اعتماد منبع    ای  تیاعتبار سا  رایباست    ذکرشدهاعتبار که توسط گروه تمرکز    یابیارز  یبرا  جیرا  های  یریپذ   اکتشافاز  

ن  یداستاندر    شدهارائه   شی آزما  ک ی،  بیترت  ن یبه هم  « .گیردمی قرار    مورداستفاده  نشان   BuzzFeed  ا ی  ورکر یویاز 



که    دهد می   نشان   ق یتحقهمچنین  .  گذاردمی   تأثیر (  2016  شو همکاران  Funtافراد )   احساساتبر    منبع   نیا  دهد می 

در    ی نظرسنج  کی ،  نیبر ا  عالوه   (.Sunder  2013و    Leeاست )  یاجتماع  هایرسانه نشانه بالقوه در    ک ی  ی منبع خبر

نسبت   هاآن   هایدیدگاه در    یر یچشمگ   تأثیر  که  گویند می را    یخبر   منبع  حاًیکه مردم صر  دهد مینشان    2016سال  

 The)دارد   گذارند می که داستان را به اشتراک   یشخص  یاجتماع  یتهاینسبت به سا  یاجتماع   هایرسانه به اخبار در  

Media Insight Project  2016دهند می ارائه  را  2 هیو اساس فرض  هیپا هایافته  نی(. ا (H2.)   

(H2در صورت وجود :)  منبع    از  که  شوند می   ریاعتماد کرده و درگ  یاجتماع  هایرسانهداستان در    کی، مردم احتماالً به

منبع    ک ی، مانند  از اشتراک کننده  نظر صرف   ی به معناو    شودمی   ه ی ته  ی جعل  ی منبع خبرنسبت به    ی معتبر   یخبر

   .شودمی معتبر ظاهر  است که  ی واقع  یخبر

و رسانه ممکن   ام ی، پمنبع  ن یبواضح    زاتیبه تما  ی از اعتماد که متک  ی سنت  هایبرداشت،  تالی جید  ی خبر   ی فضا  ک ی  در

  ار یبس  هاآن از    ک یهر    رات یتأث  ی ابی( و امکان ارزSundar   2015؛  2003  و همکارانش   Metzgerباشد )  یاست ناکاف

اخبار و منبع    گذاریاشتراک   به  برایتعامل    یچگونگ   یبا بررس   ی قاتی تحق  نیچن  جاد یدر ا  ی سع  مطالعه  نیمهم است. ا

  منبع و اعتماد هر دو سهامدار  تأثیر  زمانهم  طوربه  یشیآزما  طرح .است تأثیرگذار یاجتماع هایرسانه گزارش خبر در 

  :دهد می را  ( RQ2)  2 ق یتحق سؤال  ( وRQ1) 1 ق یسؤال تحق شیو اجازه آزما کند می   شیرا آزماگزارش 

(RQ1چه چ :)به  در حالت معمول   اعتماد  ، سطحدارد  ی شتریب  تأثیر ، سطح  یمقاله خبر   ک یاعتماد و تعامل با    بر   ی زی

  یجعل   یمنبع خبر   کی   ایمعتبر    ی منبع خبر  ک یمقاله به    نیا  ایآ   نکهیا  ای،  گذاردمی که مقاله را به اشتراک    یکس

   ؟ منسوب شده است 

(RQ2آ :)تعامل دارد؟ گریکد یاثرات اشتراک کننده و منبع گزارش خبر با  ای   

، اثرات مانند خاص  طور به.  متفاوت باشد   تواند می بسته به اطالعات    هانشانه   تأثیر که    دهد می نشان    قاتی ، تحقسرانجام

. متفاوت باشد   یاجتماع  رسانهبا    ییدخالت افراد در موضوع و آشنا  ایبه عالقه    بسته  تواند می منبع    ای  گذارنده  اشتراک

در احتمال عدم توجه افراد    مؤثرپنج عامل    را با  هاسایتوب  اعتبار مردم از   ی ابیارز  یچگونگ   ر یتفس-یبرجستگ   ه ینظر

، شناخت ( سواد کاربر5وب؛ و )  ونیکنوانس  با  ( تجربه4( کار کاربر؛ )3کاربر؛ )  زهی( انگ 2( موضوع؛ )1: )کند می مشخص  



داستان و کاهش    کیبا    شتریمنجر به عالقه و تعامل ب  تواند می   ی موضوع  یسالمت  (.Fogg   2003)   یری ادگیو سبک  

 تواند می موضوع    ک ی  در  یر ی، درگ(. در همان زمانCiuk and Yost   2016؛  Fogg   2003)آن شود    یهانشانه   تأثیر

،  یقالب خبر   ایبا هر رسانه    ییآشنا  (.2011  شو همکاران  Kangمنبع سوق دهد )   یهانشانهاز    شتریب  یمردم را به آگاه

 ای مانند اشتراک    ییهانشانهکه افراد از    دهد می   شیاحتمال را افزا  نیا  ،یاجتماع  هایرسانه خبر در    افتیدر   لیاز قب

(.    Hocevar 2014؛  Johnson and Kaye   2014؛  Tversky and Kahneman   2975)   منبع استفاده کنند 

   :آوردمی ( را فراهم  RQ3)  3 قیسؤال تحق  یمبنا هایافته  نیا

(RQ3آ تعامل است  که  منبع  ایاثرات اشتراک    ای(:  اعتماد و  خبر در    افتیدر  طورمعمولبه   ایتوجه به موضوع    با  بر 

 ؟ شودمی لیتعد  یاجتماع هایرسانه

 

  هاروش و  هاداده   

کامل    هایمصاحبه که شامل  است  2016دسامبر   6 تا نوامبر  9از  شدهانجام  یشیمایپ شیمطالعه از آزما ن یا یهاداده 

با استفاده از    نیآنال  صورتبه   هاداده .  است  هااسپانیاییو    تبارآفریقایی   ییکایآمر  هاینمونه   ازجمله،  سالبزرگ  1489با  

  تیجمع  ندهیاست که نما  شدهآوری جمع   NORCبر احتمال    ی، پانل مبتن AmeriSpeakVR  پانل  آوریجمع   یهاروش 

اول  متحدهایاالت  یخانوارها استخدام  مرحله  در  نمونه    ک یبا    ی تصادف  طوربه .  U. S  هایخانواده ،  پانل  از   هی است. 

از فر  احتمال  که  شدند   برداری نمونه   شدهشناخته   های کننده مصاحبه و سپس    را دارد  NORC  ینمونه مل   میانتخاب 

از    3  ی تجمع  AAPOR  پاسخ  نرخ  و   ٪34.8  لیتکم  زانیم  ینظرسنج  نی. ااند گرفته تماس    هاآن   با  یتلفن  ییکایآمر

 طراحی است.  تأثیر شامل   ، ٪ 95 نانیدر سطح اطم  ٪3.5 خطا برداری نمونه  یکل  هحاشی. را داشته است 10.8٪

ارائه    نند یبوک بب  سیبه آنچه ممکن است در ف  ه یشبرا    یماده خبر  کی  ک یاز نزد  دهندگانپاسخ،  یبررس   نیا  ی ط  در

منبع  که داستان و    ی، اما شخصدند ید  را  ی خبر  یمحتوا   همان  کنندگانشرکت (. همه  د ی مراجعه کن  وستی)به پدادند  

  کنندگانشرکت  ،دند. بعد از خواندن پست و داستانمتفاوت بو  ی تصادف طوربه هر دو  را به اشتراک گذاشته است یاصل

 .پاسخ دادند  اطالعات ورد داستان و اعتماد به آندر م سؤاالت ی سر ک یبه 



مخاطب   هر  .دهد می را نشان    2نوع    ابتیدر مورد خطر ابتال به د  یبوک داستان بهداشت  سی در ف  شدهسازیشبیه  پست

دیده    د یرا به اشتراک بگذار  یدر مورد سالمت   اطالعات  که ممکن است  یعموم  تیاز هشت شخص  یکیپست را از    نیا

 Oprah Winfrey  ،Jillian Michaels  ،Lester Holt  ،Surgeon  Vivek H. Murthy    ،Sanjay:  است

Gupta    ،Oz   ،Gwyneth Paltrow  ای  Kayla Itines.  نانیاطم  یرا برا  یعموم  هایچهرهاز    یمجموعه متنوع  ما  

ا  با  دهندگان پاسخ  ییاز آشنا از  نفر  ا  ن یحداقل چند  به  اعتماد  از    شیب  هاآن ،  ی عنی)  م یانتخاب کردافراد    نیافراد و 

از هشت چهره را    ک یهر    نانیاطم   تیقابل  دهندهپاسخ،  ینظرسنج  ل یاعتماد خواهند کرد(. در اوا  این افراد به    گرانید

  نیا دهندگانپاسخهمچنین . کرده است  یابیارز اعتمادقابل  اریبس تا اعتمادغیرقابل اریاز بس اعم  نقطهچهار  اس یدر مق

چهره    کیپست از    دن ید  یبرا  یتصادف  طوربه از افراد    یمی. ن نیستند آشنا    اشخاص  آنبگویند با  که    را داشتند   انتخاب

بودند   یمعرف  اعتماد قابل را    که آن  یعموم از شخص  دنی د  یبرا  هاآناز    یمین  شدند   نییتع  کرده  آن را  که    یپست 

و    "...   د یکن  یرا بررس   نیا"آمده است:    یپست از چهره عموم  نیا  در  .معرفی کرده بودند تعیین شدند   اعتمادغیرقابل

دهد: چرا   بیفر  شمارا  اس یکه مق  د یاجازه نده":  نند یبب  را  یبهداشت   هایمراقبت مقاله    عنوان  توانند می  دهندگانپاسخ

همراه    یاس یمواضع س   و   ی قو   کی دئولوژیکه با ا  م یرا انتخاب کرد  ی ما موضوع.  ”د یهست  ابتیهنوز در معرض خطر د  شما

اعتقادات   که هنگامی  ویژه به قرار دهد،   تأثیررا تحت    مقاله اعتماد مردم به آن    تواند می داستان   کی  ی محتوا  رایز  ستین

  یخبر   سیسرویک  بود و در    شدهنوشته   دایاستاد دانشگاه فلور  کیابتدا توسط    در   مقاله   نی کند. ا  رد  ای  تیمحکم را تقو

Associated Press (AP)  اشد   ع ی توز بس  ن ی.  در   AP  ی شخص  تیسا  ازجمله   یخبر   هایسایتوب از    یاریمقاله 

 افت ی  رییتغ  ینام ساختگ   کیبه    byline  حالباایناست.    شدهداده نشان    شدهسازیشبیه ، که در پست  است  منتشرشده

  لی دل  بهبگذارد. فقط پنج بند اول    تأثیرنگرش    یرو   تواند میکه    شود   یری آن جلوگ  سندهینوشناختن    لیتا از پتانس

  ی موضوع   را یز  م یانتخاب کرد  سالمتیبه راجع    ایمقاله . ما  بود  شدهداده نشان    دهندگانپاسخبه    یو مکان  یمالحظات زمان

به   اعتماداست که در آن  یو آن موضوع گذارند می را به اشتراک آن اخبار  یاجتماع هایرسانه در مردم اغلب که  است

   اطالعات مهم است.



  ی تصادف  طوربه از افراد    یمین  ،حالبااینداشتند.    یکسانی  یمقاله بهداشت  دهندگانپاسخ، همه  پست  ی رو  کیاز کل  بعد 

  ی میند و ن نمنتشر ک  ی، خبر  هایآژانس   ترین شدهشناخته و    ترینبزرگ از    ی کی،  AP  با عنوانرا    ایمقاله مأمور شدند  

  یلی خبر داستان تخ   منبع  ک ی، که  "DailyNewsReview.com" را با عنوان    ایمقاله تا دند  داده ش  اختصاص  گرید

 کنند.منتشر  ، است

 )درصد هر گروه(.   وتحلیلتجزیه در    مورداستفاده دهندگانپاسخآن دسته از   ی برا ی فی . آمار توص1جدول 

  منبع  اشتراک  

 مجموع  ی داستان )اعتماد(  AP اعتماد  اعتماد  
 سن 
18 –24 

18 20 18 20 19 

30-44 29 30 25 32 29 

45 –59 29 24 27 27 27 
 25 22 30 26 24 60عالوهبه

 51 51 53 49 54 زن  تیجنس

 49 49 47 51 46 مرد 

 6 6 6 5 6 پلمید  بدون  التیتحص

 hs 29 28 26 31 29  کالج

 31 32 31 30 32 کالج   بعضاً

 34 31 38 36 32 باالتر   ای  یکارشناس

 35 35 35 31 37 دالر   35000از    کمتر  درآمد

 31 31 32 33 30 دالر  74،999  -دالر    35،000

 34 35 33 35 33 شتریب  ایدالر    75000

 46 48 44 53 41 د یسف  تیو قوم  نژاد

 25 25 26 17 31 ییکایآمر  ییقایآفر

 25 23 26 25 24 ییای اسپان

 4 3 5 5 3 گرید

 58 55 64 55 60 دموکرات حزب    ییشناسا

 14 15 13 14 14 خواه جمهوری 

 27 30 23 30 25 گرید

N 653 469 434 688 1122 

 

  مشاهده قابل بوک    س یدر ف  شدهسازیشبیه مقاله و در پست    یدر باالو    شده، نام خبرنامه برجسته  ط یدر هر دو شرا

  عنوانبه به مطبوعات    هاآن اعتماد    مورد   در   دهندگانپاسخ، از تمام  یعموم  هایچهره   شیقبل از آزما  ی ابیارز  است. مشابه



. شده است  دهیپرس است ،  و ...    وز یاس ن  ی ب  ی، س تایمزنیویورک به    هاآن که درباره اعتماد    سؤاالت   از  ی سر  ک یاز    یبخش

است که    شدهطراحی   ایگونه به   ، صفحه وبستین  ی واقع یآژانس خبر   ک ی  DailyNewsReview.com  کهدرحالی 

  از نظرسنجیکه خارج    یشخص  یاخبار غالباً برا  یجعل  سایتوب ، که چگونه  و معتبر است  یواقع   ی منبع خبر  ک ی  ییگو

 .شودمی ظاهر است 

اشتراک کننده    کی)  پست  به اشتراک گذارنده(  1: )کند می   شیرا آزما  کاریدست دو    زمانهم   طوربه   ی شیآزما  طرح

)اعتمادغیرقابل   ا یمعتبر    به نخ و  خبر2(  منبع  نمونه    ی تیجمع  ع یتوز  1جدول  .  (یداستان  منبع   کی   ای  AP)   ی ( 

  .دهد می را نشان   وتحلیلتجزیه در   مورداستفاده

مردم    دهد می نشان    یقبل  قاتیکه تحق  طورهمان  دهد می   شی ( را افزانانیاطم  تی)قابل  یاعتبار داخل  یتجرب  کاریدست

،  Vraga؛  Metzger   2007) گزارش دهند    یاجتماع  هایرسانه در    اخباراز    قیدق  طوربه ادراک خود را    توانند میاغلب  

Bode  ،and Troller-Renfree   2016 .)  اعتبار خارجندهینمونه بزرگ و نما  ک یاز    استفاده (  سازیعمومی )  ی، 

 .کند می  تیتقو ترکیفی   یکردهایرو بارا  که قبالً کاوش شده است  یمیمفاه یبرا  شتریب ی تجرب  یبانیو ارائه پشت جینتا

 

 معیارها 

   یدیوابسته کل یرهایمتغ 

از پست    پس ماجرا  از  یاجتماع  هایرسانهاز خواندن  مورد    دهندگانپاسخ،  و    یضمن  اقداماتدر  داستان  به  اعتماد 

   .سؤال شد  با آن  یاحتمال ی ریدرگ نیهمچن

 

   اعتماد

 نی . اکنند می   فیتوصبه اطالعات    اعتمادبی ایارز  منظور به مقاله را    ه یانیچهار بچگونه  شد که    دهیپرس   دهندگانپاسخ  از

 نی ا  افتنی  ،  "دادمی را ارائه    یمتنوع   هایدیدگاه   "،  "است    درست   آمدهدستبه   هایواقعیت"اظهارات عبارت بودند از:  

،  طرفیبی ،  مانند صحت  یمیمفاه  ی قبل  مطالعات.  "باشد   اعتمادقابل اطالعات    رسد می به نظر    " و" مهم آسان بود  اطالعات



تا   م یرا اصالح کرد  ی میقد   هایمقیاس و ما    دارد اعتماد به اخبار ارتباط    با   که   اند یافته را    نان یاطم  ت یو قابل  یدسترس 

مورد  دهندگانپاسخدر مورد    هاآن در    یابیارز  در    Meyer)  بهتر عمل کنند   ترکاربردی  یاجتماع  هایرسانهاخبار 

 اندعبارتپاسخ  هایگزینه  ،سؤالهر  ی(. برا 2016 نش ی؛ پروژه رسانه بFlanagin and Metzger  2000؛ 1988

  ی ل ی( ، نه خ3  با  شده   ی )کدگذار  خوب ، نسبتاً  (4  با   شده   یخوب )کدگذار  ی لی( ، خ5  با   شده  ی خوب )کدگذار   ار یاز: بس

 1اعتماد از   اس یمق ک ی جاد یا ی برا ر ی(. چهار متغ1 با شده  ی )کدگذار ست ی( و اصالً خوب ن2 با  شده ی خوب )کدگذار

 ت ی قابل.  است  84/0و انحراف معیار    38/3، میانگین    3.33  همیان   . معیار دارای بودند   شده  جمعمتوسط    طوربه   5تا  

   است. 2.6  ویژه  اس یو مق 89/0 اس یمق  Cronbach ی آلفا نانیاطم

 

 تعامل 

اشتراک کننده    ای، منبع  مقاله  با  ا یشد که آ  سؤال   دهندگانپاسخ، از  یاجتماع  هایرسانهاز مشاهده پست و مقاله در    پس

تعامل مردم با اخبار در   هایروش از  ی عیوس  ف یبه ط یابیدست منظور به  موردتوجه . موارد شدند  ر یروش درگ نیچند  به

، خانواده  دوستانبا  چگونه  مقاله را    ن یا  "   ند یخواسته شد که بگو  دهندگان پاسخ  از   است.  شدهطراحی   یاجتماع  هایرسانه

  "،  " [The Associated Press    /DailyNewsReview.comاز ]  یخبر  یهشدارها  افت یدر  ی برا"  ،"همکاران  ای

 / Associated Press] پیشنهاد    " ،  "یاجتماع  رسانه[ در  DailyNewsReview.com]مطبوعات    دنبال کردن 

DailyNewsReview.com  ]که مقاله را به اشتراک گذاشته    یشخص کردن  دنبال    "و"همکاران  ای، خانواده  به دوستان

که احتمال    دهد می نشان    یقبل  قاتی تحق  رایهمراه هستند ز  ک یبا اعتماد نزد  اخبار  تعامل با.  گذارند می به اشتراک    "است

استفاده    هاآن که اغلب از    کنند می   دایو معتبر پ  اعتمادقابل  یکه از منابع خبر   باخبرهاییافراد    د داروجود    یشتریب

  وند  شد   ی کدگذار  1با  ،  بله گفتند که    ی، کسانهر مورد  ی(. برا2016  نشی)پروژه رسانه بتعامل برقرار کنند    کنند می 

  ری متغ  1تا    0از    تعامل  اس یمق  کی  جادیا  برایمتوسط    طوربه د. پنج مورد  نشد   یکدگذار  0با  گفتند    چیهکه    یکسان

 اس یمق  نیاز ا  Cronbach  یآلفا  نانیاطم  تی. قابلاست  0.32و انحراف استاندارد    0.25  میانگین. معیار دارای  است

  است. 2.20 ژه یو  ریو مقاد 0.79



   یمستقل تجرب  یرهایمتغ

   گذارنده  اشتراک

صحبت از    ی وقت" ،  یده شد پرس و    نشان داده شد   ی عموم  تیاز هشت شخص   ی ستیل  دهندگانپاسخ، به  شیاز آزما  قبل

سپس    ؟یافت  توانمی از افراد را    کی هر    اعتماد  یتقابل  چقدر  ،شودمی   یستیو بهز  سالمتیبه اخبار و اطالعات مربوط  

  "و"اعتمادغیرقابل   یتا حدود  " ،  "اعتمادقابل  یتا حدود"،  "اعتمادقابل  اریبس"  هایپاسخکه شامل    معیاری در    هاآن

 ت ی مأمور  ی تصادف  طوربه   دهندگانپاسخبه    .دادند   از یامت  " ستمیشخص آشنا ن  نیمن با ا"  نه یبا گز  "   اعتمادغیرقابل   اریبس

تا  ای  اریگفتند بس  که  یشخص  ای  اعتمادقابل   یتا حدود   ای  اری گفتند بس  هاآن که   یپست از طرف شخص  نیاداده شد تا  

گفتند   هاآن که    ببیند   یرا از شخص  ستپاگر مخاطب    شودمی  یکدگذار  1با    ر ی. متغنند یبب  است  اعتمادغیرقابل  یحدود

  که به او اعتماد ندارند.  ببینند  ی پست را از شخص اگر گردد می  یکدگذار  0با  اعتماد دارند و  آنبه 

 

  منبع

  اعتمادقابل را    AP  خوانند می که    سؤالی کنند که چگونه در    ی ابیخواسته شد تا ارز  دهندگانپاسخ، از  شیاز آزما  قبل

  Associated Press، چگونه  رسد می   ی ستیو بهز  ی مورد سالمت   در نوبت به گزارش اخبار و اطالعات    ی وقت" ،  یافتند 

منبع آشنا   ن یمن با ا ای  ،اعتمادغیرقابل  اری، بساعتمادغیرقابل ی ، تا حدود اعتمادقابل ی ، تا حدوداعتمادقابل اریبس  ...   را

  Buzzfeedو    وز یاس ن  یب  ی، س تایمزنیویورک   یکسانی در موردسؤال    دهندگانپاسخز  . ا«کنید می مقیاس دهی    ستمین

بعداً  شد   دهی پرس   یح یترج  هایجلوه   یبرا   لیپتانسکاهش    منظوربه  نشر  یداستان.  از   ای  "تدپرس یآسوش "  اتیکه 

"DailyNewsReview.com "   یدهندگانپاسخ.  اختصاص داده شد   یتصادف   طوربه   دهندگانپاسخبه    بود   منتشرشده 

  درمنبع    معیاراز    نان یاطم  یبرا است  ناآشنا    ای  اعتمادغیرقابل  AP  ن یکردند اما گفتند که ا  افت یرا در  APکه مقاله  

  یکسان   یبرا   ریمتغ   نی. اخارج شد   ز یاز آنال  به آن اعتماد دارند   دهندگانپاسخکه    ی منبع ناشناخته با منبع  کی  یمقایسه 

  ای مقاله را همانند  مقاله    نیکه ا  یو کسانکدگذاری کرد    1با  آمده است و به آن اعتماد کردند    APاز  را که    ایمقاله که  

   کرد. یکدگذار  0دیدند با ،آمده است یداستان ی از رسانه خبرکه 



  هاکاریدست  یبررس

در مورد نحوه    ی حیسؤال صر  دهندگانپاسخ، از  مقالهبا    تعاملاعتماد به داستان و    یاز سؤال درباره اقدامات ضمن  پس

  ی برا  کاریدست  یهابررسی  عنوانبه سؤاالت  نی. اپرسیدند  قرار داده است   تأثیرتحت  که  هاآن اعتماد  منبع اشتراک و 

  ی ( و منبع خبر اعتمادبی   منبع کی با    سهی)در مقا  اعتمادقابل  اشتراک گذارنده  ک ی  گویند می مردم احتماالً    نکهیا  تائید 

  .یابد می ش یافزااست ( یمنبع ساختگ  ک یبا  سه یمعتبر )در مقا

 

   بر اعتماد اشتراک گذارنده  تأثیر

شما ...   شودمیاست، باعث    شدهگذاشتهبه اشتراک  را    مقاله که    ن نام کسی د ید   یوقت"،  شد  دهیپرس   دهندگانپاسخ  از

کمتر به    بلکه   شتر یب  تنهانه ، و  کنید به اطالعات اعتماد    ی تا حدود  زیاداحتمالبه ،  کنید به اطالعات اعتماد    زیاداحتمالبه 

.  "کمتر است  اریبس  اطالعات  احتمال اعتماد به آن  ای  کنید کمتر به اطالعات اعتماد    یحدود  تا  ،کنید اطالعات اعتماد  

  . کدگذاری شد   کرد(   د یبه اطالعات اعتماد خواه  شتر یب  یلی)خ  5  به   )بسیار کمتر به اطالعات اعتماد دارند(   1از    هاپاسخ

 

   منبع بر اعتماد تأثیر

را   مقاله  [The associated Press    /DailyNewsReview.com]  د ید ید  یوقت "،  شد  دهیپرس   دهندگانپاسخ  از

به اطالعات    شتریب  یحدود  تا  ،د یبه اطالعات اعتماد کن  زیاداحتمالبه شما ...    شودمیباعث    نیا  ای، آه استمنتشر کرد 

احتمال    ا ی  کنید کمتر به اطالعات اعتماد    ی ، تا حدودکنید اعتماد    اطالعات کمتر به    بلکه  شتر یب  تنهانه ، و  کنید اعتماد  

به اطالعات  شتر یب ی لی)خ 5 به  )احتماالً اعتماد به اطالعات کمتر است( 1از  هاپاسخ .کمتر است اریبس هاآن اعتماد به 

   .شد  یکدگذار  کرد( د یاعتماد خواه

 

 

 



  بالقوه  کننده تعدیل   یرهایمتغ

   به موضوع عالقه

  ای مقاله ، که موضوع  یستیو بهز  یسالمتموضوعات    ازجملهچند موضوع  به  که    ند یخواسته شد که بگو  دهندگانپاسخ  زا

  ار یبس"( ،  5  با شده    ی )کدگذار  "مند عالقه   اریبس"  هاپاسخ.  بودند   مند عالقه   است   شدهدادهنشان    شیآزمابود که در  

شده    ی)کدگذار  "مند عالقه   یفقط کم" ( ،  3  با  شده  ی)کدگذار  "مند عالقه نسبتاً  "( ،  4  باشده    ی)کدگذار  "مند عالقه 

   .بودند  (1 با شده  ی )کدگذار "ستین مند عالقه اصالً "( و 2 با

 

   دیکن افتیدر  یاجتماع هایرسانهاخبار را در  طورمعمولبه

  ای  کنند می   افت یدر  یاجتماع  هایرسانه را در    یی هفته خبرها  ک یدر    طورمعمول به   ایسؤال شد که آ  دهندگانپاسخ  از

 0  چنین نبوده باکه گفتند  یو کسان   1ا ، باند کرده  افت یدر یاجتماع هایرسانه از که گفتند اخبار خود را   یکسان .ریخ

  .اند شده  یکدگذار

 

 کنترل  یرهایمتغ

   سن

 

   .است شده یکدگذارپیوسته   ریمتغ کی عنوانبه 

 

  التی تحص

   .ی شده استکدگذار دکترا  ای ایحرفه مدرک   یبرا 14تا    معمول تحصیالت  یبرا 1از   نسبی ریمتغ کی عنوانبه 

 

 



  درآمد

 200000درآمد خانواده    یبرا  18  تا  سالدالر در    5000درآمد خانوار کمتر از    یبرا  1از    نسبی  ریمتغ  کی  عنوانبه 

  .است  شدهگرفته نظر  شتر یب ایدالر 

 

   تیجنس

   شده است. یزن کدگذار ی برا 1و   مذکر  یبرا 0

 

   تی و قوم نژاد

  ی رهای. متغشدند   بندیطبقه   گرید  ای،  ییای، اسپانییایاسپان  ریغ  پوستسیاه،  غیر اسپانیایی  د یعنوان سف  اب  دهندگانپاسخ

   .ند استفاده شد  ره یو غ گروه مرجع عنوانبه  ییایاسپان ری غ د یسف و ییای، اسپانییایاسپان وسفید سیاه  یبرا یساختگ 

 

   یاسیس حزب

 . استفاده شد  گروه مرجع  عنوانبه  دموکرات  با و مستقل خواهجمهوری ، دموکرات ی برا یساختگ  ی رهایمتغ از

 

   یو بررس  لیتحل 

،  کند   ل یموارد را تعد   ن یا  تواند می عامل بالقوه که    ن یخبر و چند   نیا  نگرش به   با  ی اثر دو درمان تجرب  وتحلیل تجزیه 

اجرا   گذارندهمنبع و اشتراک    کاریدست   یابیارز  یرا برا   طرفهیک   یها  ANCOVA، ما  ابتدا  .گیردمی قرار    موردبررسی

برا  MANCOVA  ک ی ،  سپس  .کنیممی  اجرا  وابسته  ر یمتغدو    ی را  تعامل خود  اعتماد و  امکان    که   ، کنیممی ،  ما  به 

را به    رهایمتغ  نیا  یاز همبستگ   ییباال  زان یم  MANCOVA .می کن  شیآزما  زمانهم   طوربه را    ریاثر هر دو متغ   دهد می 

  سطح   با  شدهاصالح   Bonferronicor  کی وابسته با    ر یدر هر متغ  یریگ یپ  ی ها  ANCOVA  خود اختصاص داده است.

شده    پذیرامکان  MANCOVA  قیطر  از  است که  ناپذیرامکان  می اثرات مستق  وتحلیلتجزیه   یبرا  a=0.025  تیاهم



و خبرنامه    هنخب   اشتراک گذارندگان / عدم اعتماد به    اعتماد  است:  یشگاهیآزما  یاصل  ریدو متغ   ی مدل دارا  نیاست. ا

را شامل    ی مربوط به عالقه مخاطبان به اخبار بهداشت  یرهایمتغ  ن یمدل همچن  نیا  منبع.   عنوانبه   ی غاتیو تبل  یالیخ

،  ، جنس، درآمد سن  هایکنترل   را همانند اخبار    یاجتماع  هایرسانه در    طورمعمولبه   دهندگانپاسخ  ایآ  نکه یا  و   شودمی 

، تعامل  و منبع  اشتراک گذارنده  م یمستق  رات یتأث  ی بررس   . بعد ازکنند می ت دنبال  اس یو س   ت ی، نژاد و قومالتیتحص

 هستید   یعالقه به اخبار بهداشت  ایکه آ  کنیم می   ی ، بررس . در آخرکنیممی را کشف    و منبع گذارنده اشتراک  ن یببالقوه  

  هایمدل   یبا اجرا   گذارندهاشتراک    ای  منبع  راتیتأث  .کنید می  افتیدر  یاجتماع  هایرسانهدر  را  خبر    طورمعمولبه   ای

که  ،  مبحث، عالقه به منبع موضوع   ندهبه اشتراک گذار  : عالقهشودمی   لیتعد   ریاز چهار تعامل ز  کیهر    یجداگانه برا

اخبار مربوط به    طورمعمول به   و   کند می   افت یرا در  یاجتماع  هایرسانه   گذارندهاخبار مربوط به اشتراک    طورمعمولبه 

  .است شدهانجام  Stataدر  هاوتحلیلتجزیه . تمام کند می  افتیرا در یاجتماع هایرسانه منبع 

 

  ج ینتا

،  گذاردمی   تأثیر   یاجتماع  هایرسانه اخبار در    با  ار ی( بر اعتماد و تعامل بسH1)  گذارنده   که اشتراک  دهد می نشان    هایافته 

  اریبس  تأثیر  یدارا  اشتراک گذارنده(.  H2)  گذاردمی   تأثیر  بر تعامل   توجهیقابل  طوربه منبع گزارش تنها    کهدرحالی 

  ( RQ2اعتماد ) تأثیر ی براو منبع  گذارنده و اشتراک   دارد (RQ1اعتماد و تعامل )  منبع  نسبت به تری مداوم و  تربزرگ 

منبع    ای  اشتراک گذارنده   بر  یاجتماع   هایرسانه در    اخبار  با گرفتن   ییآشنا  بلکه   یشادموضوع    تنهانه .  تعامل ندارند 

   (.RQ3)  گذاردمی  تأثیر 

آزما  یاثربخش   هاکاری دست  یبررس  روش  دو  در  کند می   تائید را    یتجرب  ش یهر    تأثیر ،  طرفهیک   ANCOVA  کی . 

 است مهم  اریبس مقاله   به آن حیداستان در اعتماد صر ی عموم هایشخصیت

 

 ب ی ترت  نیهم  به  .دهد می   شیمردم به داستان اعتماد کنند افزا  نکهیاحتمال ا  اعتمادقابلنخبه    کی  که   دهد می و نشان   

مقاله  تأثیر،   به  اعتماد  بر  گزارش داستان  در   منبع 



ANCOVA   اعتماد قابل گفتن مقاله    یمنبع معتبر شانس مردم را برا  کی که    دهد می   نشان  واست    شدهبیان   طرفه یک  

   .دهد می   شیافزا ی جعل یمنبع خبر  ک یبا  سه یمقا در

چهره    کیتوسط    اگر  اعتماد خواهند کرد  هاآن به    شتری( که مردم بH1)  کند می  تائید   شدت به   MANCOVA  جینتا

شود  یعموم گذاشته  اشتراک  به  گذارندهبه    اعتماد.  معتبر  متغ  زیادی   تأثیر   اشتراک   دارد وابسته    ی رهایبر 

  2.6اعتماد    ارزش   نیانگ یبر م  اشتراک گذارنده  تأثیر .  

 (.  د ینیرا بب 3)جدول است (  RQ1)  تعاملارزش  نیانگ یم   یمنبع برا از  شتریبرابر ب 1.5منبع و   تأثیراز  شتریبرابر ب

 . MANCOVA  یمدل اصل  جی. نتا2جدول 

 g2 یجزئ df1 df2 F ر یمتغ
 0.04 *** 20.61 1009 2 گذارنده   اشتراک

 0.01 ** 5.62 1009 2 منبع

  رسانهاخبار در    افتیدر

 ی اجتماع

2 1009 12.32 *** 0.02 

 0.02 *** 5.18 2018 8 به موضوع   عالقه

 0.07 1.06 2018 138 سن 

 0.01 * 4.26 1009 2 زن

 0.03 *** 2.25 2018 24 وپرورش آموزش 

 0.02 0.99 2018 34 درآمد 

 0.05 *** 24.74 1009 2 ییکایآمر  ییقایآفر

 0.02 *** 10.52 1009 2 ییای اسپان

 0.01 * 3.62 1009 2 گرید

 0.01> 1.87 1009 2 ی جمهور

 0.02 9.14 1009 2 مستقل

N 1122    

 .p <0.10>؛  p <0.05؛  p <0.01؛ p <0.001. د یداشته باش  توجه 

 

 

 

 

 



 . یاعتماد و تعامل ضمن نیانگ ی. م3 جدول

 ی اعتماد ضمن  مشارکت 

 M SE n M SE N وابسته  ریمتغ
 گذارنده   اشتراک

 اعتماد   مورد

3.41 *** 0.03 653 0.29   *** 0.01 653 

 469 0.01 0.20 469 0.04 3.12 اعتماد غیرقابل 

 AP 3.35 * 0.04 434 0.29 ** 0.01 434 منبع

 688 0.01 0.23 688 0.03 3.24 ی داستان  منبع

 سالمتیبه  عالقه

  مندعالقه  اصالً

 ستین

3.19 0.20 16 0.13 0.08 16 

 90 0.08 0.17 90 0.08 3.03 مند عالقه  ی کم  فقط

 357 0.08 0.21 357 0.04 3.17 متوسط   باعالقه

 397 0.08 0.27 397 0.04 3.35 مندعالقه   اریبس  

 262 0.08 0.32 262 0.05 3.46 مند عالقه   شدیداً

  هایرسانه   ازرا    اخبار

 گیرد می  یاجتماع

 بله

3.32þ 0.03 344 0.28 0.01 344 

 778 0.02 0.18 778 0.04 3.22 نه

 . p <0.10>؛ p <0.05؛ p <0.01؛  p <0.001سطح:   ترینپایین نسبت به  نیباالتر تی. اهمد یتوجه داشته باش 

ANCOVA (.د ینگاه کن  4)به جدول  کند می  تائید را بر اعتماد و تعامل  اشتراک گذارنده توجه قابلمثبت  راتی تأث   

تعامل برقرار خواهد   و   اعتماد خواهند کرد  هاآن به    شتریکه افراد ب  دهد می ( نشان  H2از )  یشواهد متفاوت  هایافته   نیا

از  کرد   معتبر خبر  ک یاگر  کن  2)به جدول    باشد   شدهتهیه   یمنبع  اصل(د ینگاه  اثر  متغ   ی.  مورد    درمنبع    ره یچند 

وابسته  یرهایمتغ تعامل  و  ، حالبااین است  توجهقابل   اعتماد 

)به جدول   در تعامل دارد  ی مثبت  تأثیر ، اما گذاردمی ن تأثیر که منبع بر اعتماد   دهد می  نشان ANCOVA  وتحلیلتجزیه 

 نی و چند   گذارنده کمتر از اشتراک    اریبس  تعامل   و   اعتماد  ری مقاد  نیانگ یمنبع بر م  تأثیر ،  نی(. عالوه بر اد ینگاه کن  4

   (.د ینیرا بب 3( )جدول RQ1) کنترل است  ریمتغ

 بر اعتماد و تعامل دارد،  ی میمستق ی ری چند متغ تأثیر  ،به موضوع عالقه نیهمچن



که    تعامل   یبرا   یشخص   یها  ANCOVA  توسط ،  و  اعتماد 

  هایرسانه خبر در    افت یدر  طورمعمولبه ،    بیترت  نیهم  به   (.د یمراجعه کن  4و    2)به جداول  شده است    تائید   یضمن

 .،  دارد تعامل  بر اعتماد و  یر یچند متغ تأثیر یاجتماع

 در مورد اعتماد و تعامل.   ANCOVA  جی. نتا4جدول 

 تعامل  اعتماد  

 F ی جزئ F g2 ی جزئ g2 متغیر 
 23.02 0.02 34.28 0.03 گذارنده   اشتراک

 10.5 0.01 4.47 0.01> منبع

 24.59 0.02 3.1 0.01> ی اجتماع  اخبار

 6.98 0.03 7.4 0.03 به موضوع   عالقه

 0.9 0.06 1.29 0.08 سن 

 7.83 0.01 0.14 0.01> زن

 1.9 0.02 2.92 0.03 آموزش 

 0.4 0.01 1.63 0.03 درآمد 

 38.55 0.04 30.84 0.03 ییکایآمر  ییقایآفر

 14.23 0.01 15.39 0.02 ییای اسپان

 4.74 0.01> 5.45 0.01 گرید

 3.54 0.01> 1.41 0.01> خواه جمهوری 

 2.53 0.01> 18.27 0.02 مستقل

N 1122    

  2R 0.18  0.20  میتنظ

 p <0.10>؛  p <0.05؛  p <0.01؛ p <0.001. د یداشته باش  توجه 

 

 

 

 

 

 

 

 



 . MANCOVAتعامل   جی. نتا5 جدول

 g2 یجزئ df1 df2 F تعامل 
 0.00 0.15 1008 2 گذارنده   اشتراک  منبع

موضوع  عالقه و    به 

 اشتراک گذارنده 

8 2010 1.41 0.01 

 0.01> 1.05 2010 8 منبع و  به موضوع    عالقه

را    طورمعمولبه   از اخبار 

  ی اجتماع  هایرسانه 

اشتراک    دیکن  افتیدر و 

 گذارنده 

2 1008 1.32 <0.01 

را    طورمعمولبه   از اخبار 

  ی اجتماع  هایرسانه 

 منبعو    دیکن  افتیدر

2 1008 0.43 <0.01 

 .p <0.10>؛  p <0.05؛  p <0.01؛ p <0.001. د یداشته باش  توجه 

  2)به جداول    دهد می را نشان    های اجتماعیرسانه اخبار در    دنبال کردن  قیاثر مثبت اخبار از طر  ANCOVA  یریگ یپ

از موارد    یاجتماع  هایرسانه اخبار در    افتیدر طورمعمولبه به موضوع و    عالقه  ، اثراتیبزرگ  ازنظر(.  د یمراجعه کن  4و  

   (. د ینگاه کن 3 جدول به ) است تربزرگ  منبع خبر  راتیاما از تأث است ترکوچک گذارنده اعتماد به اشتراک  تأثیر 

را تحت که آن  تعامل با داستان    ای  هاآن   اعتمادو منبع با    اشتراک گذارندهبر تعامل    یمبن   یمدرک   چیه،  (RQ2مورد )   در

معتبر و منبع معتبر   اشتراک گذارنده  کی پست از    افتیدر  از  یبی (. ترکد ینیرا بب  5)جدول    وجود ندارد د قرار ده تأثیر

 راتی تأث  فراتر ازو      ،ندارد  توجهیقابل   رهیچند متغ  اثر  یخبر

   است. ریهر متغ م یمستق

 راتی تأثکه    رسانه در    یاجتماع  ی خبرها  افت یدر  طورمعمول به   ایموضوع    ی بر سالمت  یمبن   ی مدرک  چ ی، ما هسرانجام

مقاله    ایاشتراک   با  تعامل  از  را  ضمن  ا یمنبع  )جدول  RQ3)   م یندار  کند می   لیتعد   ی اعتماد  بب   5(  نتاد ینیرا   جی (. 

MANCOVA ستند ین  توجهقابل  شدهآزمایشتعامالت   هی کل ی برا. 

   

 

 



  بحث

  که  کنند می را مشاهده    گرانید   قیشده از طر  لتریاخبار اغلب اخبار ف  دنبال کنندگان  ،یاجتماع  هایرسانهظهور    با

اطالعات نادرست از نفوذ   بهمنجر  ینگران نی. اگذارند می ، محتوا را به اشتراک به منبع گزارش  میمراجعه مستق جایبه 

  ساختاریافته کمتر    یاطالعات  ط یمح   نی. با توجه به اشده است  ی عموم  یفضا  و گسترش در سراسر شبکه  هاشبکه   نیدر ا

 م؟ ییبگو یاجتماع هایرسانهدر مورد اعتماد مردم به اخبار در   میتوانمی   ،یو مشارکت 

اعتماد دارند  یاجتماع هایرسانه در مقاله   کیبه  زیاداحتمالبه افراد  رای، زکنند می  تائید را  1 هیفرض شدتبهما  جینتا 

مورد  که    یشخص   ی اگر از طرف، از طرف تماد دارند به اشتراک گذاشته شوداع  که به آن  ی چهره عموم   کیاگر توسط  

  گذاری اشتراک به    هاآن دارند    یشتر یاحتمال ب  ن یهمچنبه اشتراک گذاشته شود مورد اعتماد نخواهد بود.    ستین  اعتماد

  خانواده  ایدوستان    یبرا   منبعآن    ه ی توص  ا یمانند به اشتراک گذاشتن آن    هاییروش   با  یعموم   هایچهره توسط  مقاله  

   .تعامل برقرار کنند 

منبع    کیکه از  است    ایمقاله اعتماد به    در   موردتوجه  تفاوت  . ددار  2  هی از فرض  ی محدود  تیحما  هایافته،  حالبااین

  تأثیر   اما   ، دارد  تأثیر به مشارکت با مقاله    منبع   ک یاعتماد به    . معتبر منتشر شودمنبع نا  ک یدر مقابل    ی داستان  ی خبر

مهم    تأثیر  دهندهنشانگذشته که    قاتیتوجه به تحق  با  جهینت  نیعوامل مانند اشتراک است. ا  ریاز سا  ترکوچک   آن

 The Media؛  Lee and Sundar   2013؛  Metzger et al.  2010)  است  غیرمنتظره ،  منبع است  یهانشانه

Insight Project   2016  .) ک یمشابه به اطالعات آن نزد  طوربه ،  را ندانند   ی اگر مردم منبع  دهد می   نشان  هایافته  

   اعتماد کنند. را بدانند و به آن ی منبع توانند می   چگونهتا بدانند که  شوند می 

نشان    جیو نتا  دهد می قرار   موردبررسیرا  منبع گزارش خبر    و اشتراک کننده خبر   نیتعامل ب تجربی  یطراح  نیهمچن

  دهد می را نشان    یاجتماع  هایرسانهمداوم اعتماد به اخبار در    تأثیر  و   است  ترقوی   اریبس  اشتراک گذارندهکه    دهد می 

(RQ1  .) ا   یمبن  یشواهد برا  اشتراک گذارنده   نکهیبر  با    تأثیر  ی و منبع  تعامل هستند   هاآن اعتماد  ندارد    در  وجود 

(RQ2عالوه بر ا .)ا ی اشتراک گذارنده   تأثیر   یاجتماع  هایرسانه خبر در    افتیدر  بلکه موضوع مقاله    به   عالقه  تنهانه ،  نی 

  هایرسانه مربوط به    اخبار   با  یی، هم موضوع و هم آشناحالبااین (.  RQ3)   کند می   لیتعد اعتماد    ا یتعامل  منبع را در  



اعتبار    ی ابیعوامل هنگام ارز  نی ااز    نده یآ  قات ی، تحقنیبنابرا  .دارد  باخبر بر اعتماد و تعامل    یم یمستق  تأثیر   یاجتماع

کشف    ایموضوع و /    fiافراد    یک یمانند نحوه نزد  یاضاف  یرها یمتغ  د یو بابرد    یسود م  یاجتماع  هایرسانه اخبار در  

، مانند افراد را  تیو رضا  هاانگیزه  یچگونگ   تواند می   نده ی، مطالعات آنیعالوه بر ا  در نظر داشته باشد.را  از آن    هاآن   دانش

  ؛Ma  2012و    Lee)کند    یبررس   یشگاهیآزما  ط یدر شرا  میتقس   رفتار   تأثیر و    ت یوضع  یجستجو  ایاطالعات    یجستجو

Tandoc  2019.)   

داشته    یاجتماع  هایرسانه   دردر اعتماد به اخبار    توانند می است که نخبگان    ینقش مهم  دهندهنشان  هایافته ،  طورکلیبه 

  کی از    که هنگامی   کنند می   دایپ  ن یآنال  صورتبه که مردم    یکه اعتماد به اطالعات   دهد می نشان    ی قبل  قاتی تحق  .باشند 

  Messing؛  2010  شهمکاران  و   Metzger)  یابد می   شیافزا  شودمی مطالعه استفاده    نیکه در ا  یمانند کسان  ایده رهبر  

ا   مورداستفاده  منبع.  (2015  شو همکاران  Turcotte؛  a  2014و همکاران  Ma؛  Westwood   2014و    ن یدر 

  نکه یبر ا  ی مبن  ی سرنخ آشکار  چی . هباشد   خبرنامه معتبر   و   یواقع  سایتوب   هی است که شب  شدهطراحی   ایگونه به   شیآزما

  ن یرا تأم  تیواقع  نیممکن است ا  مورد  نیدر ا  اعتمادقابل  ی منبع عموم  کی  داشتن  ،وجود ندارداست    یمنبع ساختگ 

  کی اطالعات توسط  نیاکه  از آن است یحاک جی. نتاه استبا منبع نداشت ایتجربه  یقبل از بررس  دهندهپاسخکه  کند 

   خواهد شد. شتریباعث تعامل ب  احتماالً است و شدهمنتقل ناآشنا  یخبر تیسا کی از  ی چهره معتبر عموم

تقو  هایافته   پذیریتعمیم و    نانیاطم  ت یقابل  ، مطالعه  طرح )اعتبار   نانیاطم  ت یقابل  ی تجرب  کاریدست   .کند می   ت یرا 

  ش یافزا  اعتمادقابل   ی/ داستان  یمنبع خبر   ن یو همچن  اعتمادبی /    اعتمادقابل  اشتراک گذارنگان  رابین  هامقایسه (  یداخل

متفاوت است.   یشیآزماخاص    ط یشرا، فقط با  است  شدهدادهنشان    کسانی  سؤاالتو    هاداستان همه    زیرابه  .دهد می 

 ت یجمع  کنندهمنعکس   کنندگانشرکت از    یگروه  عنوانبه ،  (ی)اعتبار خارج  پذیریتعمیمباعث    یمل  نمایشینمونه  

 .  آوردمی را فراهم  یکم  وتحلیلتجزیه   برایبزرگ نمونه  و متحدهایاالت سالبزرگ 

برخورد    هایراه   کنندهمنعکس  کامالً   و  مشکل است  اریوجود دارد که بس  یشیآزما  یدر طراح  هاییمحدودیت   وجودبااین

پست   دهندگانپاسخ،  شوند می افراد با اخبار روبرو    کهدرحالی   ، یبررس   نیاست. در ا  یاجتماع  هایرسانه مردم با اخبار در  

  ی خبر  هایرسانه   ایغالباً توسط افراد    مسئله  نی. ابینند می   یاجتماع  هایرسانه   در یعموم  ت یشخص  کی از    ایجداگانه



و      گیرد می صورت    ان یآشنا  ای  توسط خانواده، دوستان  منتشرشدهاخبار    تأثیرو    پلتفرم آن    ی ریگ یپ  یبرا  هاآن منتخب  

و نوع    زانی بر م  تواند می  یاجتماع  هایرسانه   ترپیچیده   هیتغذ ،  نیاخبار متفاوت باشند. عالوه بر ا  تأثیر  ازنظر  تواند می 

  شتریاست ب  ممکن  ی، هر پست شخصطرفازیک .  بگذارد  تأثیر  مقاله را به اشتراک گذاشته است  یکس  چهبه اینکه  توجه  

، ممکن است مردم  گریوجود دارد. از طرف د  یشتریب  هایپست تعداد    رایز  د کن  بیترک  ی خبر معمول  کیمطالب را با  

منبع    ایپوستر    کی  در مورد  د یشا  ، مراجعه کنند خاص به دنبال اخبار هستند   طوربه خود که    یاجتماع  هایرسانه به  

ا  کی  ایخاص   و  باشد  ب  منجر  تواند می موضوع    نیموضوع خاص  با طرح    سهیدر مقا  یواقع  ط یدر شرا  شتریبه توجه 

 تواند می   جیو نتا  بوک پرداخته است  سیدر ف  شدهسازیشبیهپست    کیبه    ینظرسنج  نی، ا نیبر ا  عالوه   شود.  یشیمایپ

  ز ی ن  یگریموارد د  نی. عالوه بر امتفاوت باشد   گیرند میآن اخبار    ازکه مردم    یاجتماع  هایرسانه  هایپلتفرم   گرید  با

  ی و سازگار   تائید   ، مانند قرار دهد   تأثیررا تحت    یاجتماع  هایرسانه اعتماد مردم به اخبار در    تواند می که    وجود دارد

(Metzger and Flanagin ،  2013  ؛Messing and Westwood ،  2014)ا یبا منبع   توانند می عوامل    نی، و ا 

 هاآن، که همه  هستند   ق یتحق  نی ا  محدودکنندهاز عوامل    یکم   تعداد  کی  هااین ارتباط برقرار کنند.    گذارندهاشتراک  

  قابل ارزش هستند. مطالعه برای 

  هایرسانه در    تواند می که    دهد می اطالعات نادرست ارائه    یدر مورد چگونگ   یمطالعه شواهد   نی، اهامحدودیت   باوجوداین

با چه    شدتبه   هاآن که    است  ن یا  بینند می   یاجتماع  هایرسانه که در    ییپخش شود. اعتماد مردم به خبرها  یاجتماع

آن   اند مایل ، که به او اعتماد دارند  یاز شخص  اگر  شود یاگر از محل ناشناخته ناش  ی ارتباط دارند و حت بارهدراین  یکس

و    کند می نگاه    گذارند می که اطالعات را به اشتراک    یعموم  هایچهره به    فقط   مطالعه   نی د. انمنتقل کن  گرانیرا به د

منبع   ک یاز  شیب شدهشناختهمنبع   ک یبه  د یبا هاآن که  دهند می   صیمردم تشخ .  تصور کرد ترقوی را آن اثر  تواند می 

به اطالعات در مقاله  را  هاآن اعتماد  APکه    گویند می  حاًیصر زیاداحتمالبه  هاآن ، هااین. پس از کنند اعتماد ناشناخته 

منبع به اقدامات   ت یاهمکه    دهد می   نشان   مطالعات گذشته   شتر ی. بکرده است  تر محتمل  ی با منبع داستان  سه یدر مقا

سؤال    هاآن منبع بر اعتماد به    تأثیر   یاز مردم در مورد چگونگ   ماًیکه مستق بوده است    ی متک  یمشابه  اعتماد  حیصر

  که  دارد اشتراک گذارنده آن  بر اعتماد مردم نسبت به  ی کم تأثیر که منبع  دهد می مطالعه نشان  ن یا . در تضاد،کند می 



دل به  اقدامات ضمن  لیاحتماالً  از  به    نگرش بر    یمنیا  یاستفاده  نسبت  و    است  داستان  کیمختلف    هایجنبه افراد 

   .کند می   یبررس  منبع معتبر و ناشناخته رات یتأث نی تفاوت ب عدمبا   تعاملدر را  هاآن  هایپتانسیل نیهمچن

را ارائه    یخبر  هایسازمان ، دانشمندان و  یاجتماع  هایرسانه  هایپلتفرم ،  یعموم  هایچالشاز    یانواع مختلف   جینتا  نیا

که ممکن است خودشان  یتا حد   هستند   پذیرآسیب یجعل  اخباردر برابر    هاآن که   دهد مینشان    هایافته   نیا.  دهد می 

آگاهانه فکر کنند، اما   کند می خبر را گزارش    نیکه ا  یمنبع  ی بررس   یبرا ممکن است    هاآن متوجه آن نشوند.    یحت

  ،که آن را به اشتراک گذاشته است  ی ، مانند شخصگرید  یفاکتورها  بر اساس را  اطالعات    نی ا  ی ضمن  طوربه ممکن است  

 نی بهتر  ی، حتنیبر ا  عالوه  کننده صحت اطالعات نباشد.  بینیپیش ممکن است اصالً    یعوامل  ن یچن  رد کنند.  ای  رند یبپذ 

اعتماد    هاآن که به    یعموم  تیشخص   کیاگر توسط    ویژهبه ،  باشند   یجعلاخبار    در  اشتباهکاربران ممکن است مستعد  

شود. گذاشته  اشتراک  به  بگ است    ممکن  یاجتماع  هایرسانه   هایپلتفرم   دارند  نظر  چگونه    رند یدر   توانندمی که 

 ن ی تا ب  د نو به کاربران خود کمک کن کنند    ی طراح  ی به اشتراک گذاشتن اخبار جعل  از با جلوگیری  خود را    هایپلتفرم 

 نی ا  .کنند می خود اعتماد    یکه اغلب به قدرت برندها  شوند   قائل تفاوت    یخبر   هایسازمان  ی براخوب و بد    اطالعات

  یممکن است ارتباط چندان  یاجتماع  هایرسانه در    گزارش   و  کنند می که چگونه افراد خود را درک    دهد می مطالعه نشان  

 تی در تقو  هاآن ممکن است به    یاجتماع  یهاشبکه ان در  نگارروزنامه   نقش  ای  شتریبا آن برند نداشته باشد. حضور ب

که داستان،    یمانند کسان  یعوامل  زمانهم   مطالعه   ت یبر اهم  ق یتحق  ن ی، امحققان   ی اعتماد به محتوا کمک کند. و برا

ممکن است افراد    رای، زمهم است  اریاعتماد بس  ی. اقدامات ضمندارد  د یتأک  گذارند می ، اعتماد و ... را به اشتراک  منبع

 شنهاد یاز مقاله پ  هاآن   ی واقع  یابیارز  کهدرحالی   کند می را جلب    هاآن که اعتماد    را گزارش دهند   یمنبع آن    حاًیصر

  .شودمی 

به    و  کنند می   ر یکه کاربران چگونه تفس  کنند می ، درک  کنند   هیتک  یاجتماع  هایرسانه   دراخبار    بهمردم    شتر یب  هرچه

ا  گذاریاشتراک از  اطالعات  و  اهم  نیاخبار  اصل  عنوانبه مطالعه    نیا  .کند می   دایپ  ایفزاینده  تیمنابع  در    یعامل 

  و   یاجتماع  هایرسانه ، کاربران  یخبر  هایسازمان .  اشاره دارد  آن  ی ایپودرک    ی برا  مقاله تا منبع آن   گذاری اشتراک



اعتبار اطالعات   کنندهتعیین که در آن خود کاربران    دهند می پاسخ    ی خبر  ی فضا  ک یبه    یاجتماع   هایرسانه   یهاشبکه

   کنند. ی ریجلوگ ندهیدر آ اشتباه توانند از مشکالت اطالعاتبمردم  عموم است اگر، چقدر خوب هستند در شبکه 

 

   ادداشتی

مصاحبه و    یدر ابتدا  باًیتقر  یعموم  هایچهره و    یدر مورد اعتماد به منابع خبر  ی، سؤاالتهی کاهش اثرات اول  ی. برا1

  .ه استشد  دهیپرس را ببینند  غاتیتبل  دهندگانپاسخاینکه از  قبل تالیجی نوزده سؤال درباره د

برا  کند می   تائید   ANCOVA  وتحلیل تجزیه .  2 کم  یت یجمع  هایویژگی اکثر    ی که  گروه    نیب   تفاوت  ی تعداد  دو 

  شتر یب  زیاداحتمالبه   ییقای آفر  یها آمریکایی ،  حالبااین.  وجود دارد  ر یمتغ  و منبع   گذاریاشتراک   ری متغ  یبرا   کاریدست

اختالفات   ن یمنبع قرار داشتند. ا  ریمتغ   ی برا  APدر گروه    زیاداحتمالبه   ر یدر گروه اعتماد حضور داشتند و افراد مسن پ

  .شودمی کنترل  ره یچند متغ وتحلیلتجزیه در 

کردند به مقاله نگاه    هیثان  10از    کمترکه    دهندهپاسخ  66و    هاداده بودن    گم  به خاطر  دهندهپاسخ  23  وتحلیلتجزیه .  3

شده مجدداً اجرا   ده یمورد گنجان  66  نیا  با   وتحلیل تجزیه داستان را بخوانند.    هاآن است    د یبع  را یز  شده است  مستثنا

 63خواندن صفحه    یزمان مردم برا   نیانگ یم  را تغییر نداد.   گیری نتیجه   ی ریچشمگ   طوربه آن    ر ییتغ  ای  هایافته و    شد 

   مرور مقاله صرف کردند. یبرا  هی ثان 30حداقل  دهندگانپاسخ ٪75و   بود هیثان

  افتیرا در  "The Associated Press "که اخبار مربوط به    شودمی شامل    نفر را  242  نی همچن  وتحلیلتجزیه   نیا.  4

منبع    ک ی   کاریدست   ن ی. بنابرادانستند نمی   اعتمادقابلآن را    ایبا آن آشنا نبودند    هاآن که    است  شدهبیان   ، اما اند کرده 

   .کند می  سه یبه آن اعتماد دارند مقا دهندگانپاسخکه   یبا منبع را ناشناخته 

  یادآور یرا  اخبارمنبع   لیاز قب یدر هنگام کسب اطالعات جزئ توانند می که مردم  دهد مینشان  قاتیتحق ازآنجاکه  .5

  اگر  ی داستان از کجا آمده است حت  کیحس را حفظ کنند که    نیا  توانند می ( و مردم  Funt et al.   2016)  کنند 

است که    گروه از افرادشامل هر دو    وتحلیلتجزیه ،  (Graber  1984بسپارند )  به خاطرآن را    قاًی دق  توانند می ن  هاآن

منبع را به خاطر    ای  اشتراک گذارنده که نتوانستند    ی و افراد  د یبسپار  به خاطرمنبع را    ا ی  اشتراک گذارنده  توانند می 



نسبت به آن    حتی اگر  اورند یرا به خاطر باشتراک گذارنده  نام    توانند مین  صراحتبه که    ی ، کساننیعالوه بر ا  .اورند یب

   .ند از آن شخص گزارش کرده بود ینامطلوب  ایتصور مساعد  اشتراک گذارنده 

  یل یخ"  ای  "اعتمادقابل   اریبس"  ا ی  کنند می   داینخبه را پ  اشتراک گذارندهکه    یکسان  به   وتحلیلتجزیه . محدود کردن  6

منبع    تأثیر یادیتا حد ز   ،هستند  "اعتمادغیرقابل

پ  .     ،دهد می   ش یافزا  را   توجه قابل   اشتراک گذارنده،  ANCOVA  ی ریگ یدر 

  کی   که هنگامی است  شتریببرجسته    اشتراک گذارندهکه    دهد می نشان    ن ی. استیاعتماد و تعامل ن  ی برا  منبع  است و 

اشتراک    کی  یکه حت   دهد می   نشان  یاصل  یهایافته ، اما  داشته باشد وجود    هاآن   نانیاطم  تیدر مورد قابل  ینظر قو 

   خواهد بود. مهم  تأثیر موارد   ن یا ی، هنوز هم دارارسد می به نظر  اعتمادقابل  ینخبه که فقط تا حدود گذارنده

  یفقط به افراد   وتحلیلتجزیه ،  قرار داشتند   The Associated Pressمطبوعات    ط یکه در شرا  یکسان  ان ی. در م7

اما  ،  است  "اعتمادقابل   اریبس"  AP  ند گفت  که   شودمی محدود    ،

  ی ریگ یدر پاست.      ،   یکسان   در مورد  اشتراک گذارنده   تأثیر 

ANCOVA    به  که    هستند   یمحدود به کسان  که درحالی اعتماد و تعامل مهم هستند.    یمنبع برا   و   گذارنده، اشتراک

AP ند.دار گذارنده اشتراک  از  یکمتر  تأثیر ، اما هنوز  دهند می  ش یاثر منبع را افزا  و  یابند می  اعتماد اریبس   

 

 هاداده در دسترس بودن  هیانیب

عموم و    ی گزارش برا  نیاست. ا  شدهارائه مشابه    عنوانبا    2017  ایرسانه   نشیمقاله در گزارش پروژه ب  نیا  یهاداده 

اعتماد به  در مورد  پست   کیکه   ی شخص  تأثیر برجسته کردن    ی برا  جینتابود و از آن    شدهگرفته در نظر   یناشران خبر

  یآمار   وتحلیل تجزیه و از    بناشدهمقاله بر اساس آن گزارش    نیا  .شودمی   استفادهدارد    ی اجتماع  هایرسانه اخبار در  

   د.کن دایپ کارهای پیشینرا در  هایافته و   قرار دهد  موردبررسیرا  هاپتانسیلکه   کند می استفاده  شرفتهیپ
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