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نقش اثر حقیقت خیالی در باورپذیری خبرهای دروغین فضای مجازی
ابراهیم احمدی
تاریخ دریافت98/5/30 :
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تاریخ پذیرش99/3/12 :

چکیده
اثر حقیقت خیالی یعنی هنگامی که گزارهای را پیشتر دیدهایم و با آن آشنا هستیم ،آسانتر باور
میکنیم؛ زیرا سیالی پردازش آن گزاره افزایش یافته است و این میتواند دلیل باورکردن خبرهای
دروغین فضای مجازی باشد که معموالً چند بار دیده میشود .در یک طرح آزمایشی و با هدف
بررسی نقش اثر حقیقت خیالی در باورکردن خبرهای دروغین فضای مجازی ،فراخوان شرکت در
پژوهش به  50هزار مشترک همراه اول و ایرانسل شهر تهران فرستاده شد و  1455نفر ( 631مرد) با
میانگین سنی  27سال در پژوهش شرکت کردند .ابزار پژوهش 24 ،خبر دروغین بود .در مرحلة
آشناسازی هشت خبر تازه ،در مرحلة ارزیابی هشت خبر تازه و هشت خبر مرحلة آشناسازی و در
مرحلة پیگیری هشت خبر تازه ،هشت خبر مرحلة ارزیابی و هشت خبر مرحلة آشناسازی به
آزمودنیها نشان داده و از آنها خواسته شد که صحت هر خبر را نمرهگذاری کنند .تحلیل واریانس
اندازههای تکراری نشان میدهد که حتی دربارة خبرهایی که آزمودنیها هوشیارانه از آشنایی با آنها
آگاه نبودند ،هر اندازه تعداد رویارویی پیشین (آشنایی) با خبرها بیشتر بود ،راستپنداری خبرها نیز
بیشتر بود؛ پس اثر حقیقت خیالی میتواند یکی از دالیل باورکردن خبرهای دروغین باشد.
واژههای کلیدی :آشنایی ،اثر حقیقت خیالی ،باورپذیری ،پردازش ،خبرهای دروغین ،فضای مجازی،
سیالی.
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مقدمه و طرح مسئله
باورهای نادرست ،بهویژه دربارة موضوعهای کلیدی ،آسیبهای فراوانی برای فرد و جامعه دارد؛
بنابراین روانشناسان باید دالیل شکلگیری این باورها را بیابند تا بتوانند با نزدیکترکردن مردم
به حقیقت و واقعیت به موفقیت فرد و جامعه کمک کنند .اگر انسانها توانایی تشخیص درست
و نادرست را نداشته باشند ،هرکسی بهآسانی میتواند ذهن آنان را به خدمت هدفهای خود
درآورد .اگر مردم جامعه نتوانند خبر واقعی را از غیرواقعی تشخیص دهند ،این جامعه کمکم از
عقالنیت دور میشود و بهسوی هذیانیشدن پیش میرود (پنیکوک ،کنن و راند2018 ،؛ سنفرت
و همکاران2014 ،؛ کرلت و همکاران2009 ،؛ نعمتینیا ،معدنی و بابائی .)1399 ،میتوان گفت
تقریباً همة رسانهها تالش میکنند با دادن اطالعاتی که کامالً نادرست یا درست اما
دستکاریشده هستند ،ذهن مردم را بهسوی مورد نظر خود بکشانند .در این میان ،مردمان
بسیاری در سراسر جهان ،با این اطالعات نادرست فریب خوردهاند .این اطالعات نادرست
همان خبرهای هدفدار هستند؛ یعنی خبرهایی که نه برای آگاهکردن مردم ،بلکه با هدف فریب
آنها و بیشتر در رسانههای فضای مجازی منتشر میشوند تا عدهای بتوانند به هدفهای سیاسی
یا اقتصادی خود برسند (برینسکی2017 ،؛ لیزر و همکاران2018 ،؛ کلورت.)2017 ،
تحلیل خبرهای منتشرشده در شبکة اجتماعی فیسبوک در هنگامة انتخابات ریاست
جمهوری  2016آمریکا نشان داد که خبرهای دروغین بیشتر از خبرهای راستین به اشتراک
گذاشته شدند ،بیشتر مدنظر قرار گرفتند و دربارة آنها نظر داده شد (سیلورمن و همکاران،
 .)2016این امر نشان میدهد خبرهای دروغین ،شاید چون جذاب ساخته شدهاند ،بیشتر از
خبرهای راستین جلبتوجه میکنند و احتماالً بیشتر هم باور میشوند (الکات و جنتسکو،
2017؛ بک .)2017 ،در کشور ما نیز در هنگامة انتخابات ،مردم بهشدت هدف خبرهای دروغین
قرار میگیرند که این خبرها ممکن است نتیجة انتخابات را تعیین کند یا تغییر دهد .پذیرش این
خبرها تا حدی است که حتی فردی چون وزیر دفاع پاکستان ،متأثر از خبرهای دروغین
تصمیمهای مهمی گرفته است (گلدمن .)2016 ،اکنون باید دانست که چرا بسیاری از مردم
خبرهای دروغین فضای مجازی را باور میکنند و سازوکار زیربنای این باورهای غلط که
میتوان آنها را هذیان جمعی نامید کدام است.
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پژوهش کنونی پاسخ احتمالی این پرسش را آزمون میکند  :رویارویی پیشین (آشنایی) با
خبرهای دروغین .از آنجا که خبرها در فضای مجازی بهآسانی پخش میشوند (شین،)2017 ،
مردم یک خبر را در بسترهای گوناگون فضای مجازی (مانند اینستاگرام ،تلگرام ،توئیتر،
فیسبوک و )...میبینند و این یعنی یک خبر را بیش از یکبار میبینند (سینگل2017 ،؛
گاتفرید و شیرر .)2016 ،پژوهش کنونی بر پایة نظریهها و پژوهشهایی که در ادامه خواهد
آمد ،این فرضیه را مطرح میکند که رویارویی پیشین (آشنایی) با یک خبر ،باورپذیری آن خبر
را افزایش میدهد.

مبانی نظری
در حوزة علوم شناختی ،پژوهشهای فراوانی نشان میدهد که آشنایی پیشین با یک گزاره (برای
نمونه «انسان از نسل میمون است») سبب میشود که آزمودنیها آن گزاره را درست بدانند؛
پدیدهای که آن را اثر حقیقت خیالی 1نامیدهاند (پالیج2012 ،؛ دچین و همکاران2010 ،؛ شرتس،
1982؛ فازیو و همکاران .)2015 ،بیشتر روانشناسان اثر حقیقت خیالی را اینگونه تبیین کردهاند
که تکرار یک گزاره ،سیالی پردازش آن گزاره را افزایش میدهد و انسانها از سیالی پردازش
یک گزاره ،صحت آن گزاره را نتیجهگیری میکنند« :این گزاره را راحت میفهمم ،پس احتماالً
این گزاره درست است» (آلتر و اپنهایمر2009 ،؛ آنکلباک2007 ،؛ آنکلباک و رُم2017 ،؛ پنیکوک
و همکاران2018 ،؛ ونگ و همکاران .)2016 ،درواقع هنگامی که دروغی تکرار شود ،حتی فرد
دروغگو هم آن را باور میکند .پژوهشها نشان میدهد که آگهیهای پرتکرار ،بیشتر از
آگهیهای پرمحتوا میتوانند نگرش مخاطبان به کاالی تبلیغی را تغییر دهند (جوهار و روگوین،
 .)2007همچنین تکرار گزارهای نادرست ،باورکردن آن گزاره را حتی در آزمودنیهایی که دانش
خوبی دربارة آن گزاره دارند ،افزایش میدهد (فازیو و همکاران.)2015 ،
فرضیة پژوهش کنونی این است که اثر حقیقت خیالی به خبرهای دروغین نیز گسترش
مییابد .پنیکوک و همکاران ( )2018نتیجه گرفتند که رویارویی پیشین با خبرهای دروغین ،حتی
هنگامی که به آزمودنیها گفته شد این خبرها ممکن است دروغ باشد و حتی هنگامی که خبرها
با گرایش سیاسی آزمودنیها ناهمساز بودند ،باور خبرها را افزایش داد .پژوهش پیشین نشان
داده است که آزمودنیها گزارههای نادرست آشنا (تکرارشده) را ،حتی وقتی به آنها گفته
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1. Illusory Truth Effect
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میشود منبع آن گزارهها معتبر نیست ،درستتر از گزارههای نادرست ناآشنا (تازه) نمرهگذاری
میکنند (بگ ،آنس و فاریناچی ،)1992 ،اما خبرهای دروغین از دو جهت با گزارههای نادرست
پژوهشهای پیشین (برای نمونه ،آبشار آنجل در برزیل است) تفاوت دارند :نخست اینکه مردم
هر روز خبرهای دروغین را میشنوند و این خبرها با زندگی و دنیای آنها رابطة بیشتری دارد و
ذهن آنان را بیشتر درگیر خود میکند ،اما گزارههای نادرست اینگونه نیستند؛ بنابراین روایی
بومشناختی 1پژوهش کنونی بیشتر از پژوهشهای پیشین است .دوم اینکه خبرهای دروغین
برخالف گزارههای نادرست خنثی نیستند؛ یعنی به سود یا زیان حزبی سیاسی ،گروه اجتماعی،
اندیشه یا جهانبینی ساخته شدهاند .این یعنی رویارویی پیشین یا همان آشنایی (متغیر مستقل
پژوهش کنونی) ،باید با عوامل فراوان دیگری (متغیرهای نامربوط به پژوهش کنونی) رقابت کند
تا بتواند بر باورکردن خبرهای دروغین اثر بگذارد؛ بنابراین ممکن است هنگامی که خبرهای
دروغین با گرایش فکری یا سیاسی فرد ناهمخوان هستند ،اثر حقیقت خیالی کاهش مییابد یا
حتی وارونه میشود .تکرار خبر سبب میشود که فرد در برابر آن موضع دفاعی محکمتری
بگیرد و بیشتر آن را رد کند (ردلسک2002 ،؛ کان2013 ،؛ کریمی ،بابائی و احمدیراد1399 ،؛
مرسیر و اسپربر.)2011 ،
البته اثر حقیقت خیالی به همة خبرهای دروغین گسترش نمییابد .خبرها باید تا اندازهای
پذیرفتنی 2باشند تا رویارویی پیشین بتواند آنها را باورپذیر کند؛ برای نمونه خبری مانند اینکه
«بهزودی ملخها نیمی از کشور را فراخواهند گرفت» تا اندازهای پذیرفتنی است ،اما خبری مانند
اینکه «بهزودی نیمی از کشور به زیر آب خواهد رفت» ،نپذیرفتنی 3است؛ بنابراین تکرار آن
هیچگاه به باورکردن آن نخواهد انجامید .بهنظر میرسد خبرهای دروغین ،نپذیرفتنیتر از
گزارههای نادرست غیرخبری باشند .پنیکوک و راند ( )2018aخبرهای دروغین سیاسی فضای
مجازی (برای نمونه ترامپ میخواهد برنامههای تلویزیونی همجنسخواهان را قطع کند) را به
آزمودنیها نشان دادند و مشاهده کردند که تکرار خبرها باورپذیری آنها را تا  17/8درصد
افزایش داد (پنیکوک و راند ،)2018b ،اما براساس پژوهش فازیو و همکاران ( )2015تکرار
گزارههای نادرست غیرخبری (برای نمونه گیاهان غذای خود را با شیمی سنتز میسازند)
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ـ
1. Ecological Validity
2. Plausible
3. Implausible
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باورپذیری آنها را ،حتی در آزمودنیهایی که بعدها گزارة درست را تشخیص دادند تا 40
درصد بیشتر کردند .پژوهش پنیکوک و همکاران ( )2018نیز نشان میدهد که رویارویی پیشین
نمیتواند ادراک درستی گزارههایی را که آشکارا نادرست هستند (برای نمونه زمین مربع شکل
است) افزایش دهد؛ بنابراین وقتی دروغبودن یک خبر کامالً روشن است ،سیالی پردازش
نمیتواند به باورپذیری آن کمک کند .فازیو و همکاران ( )2015گفتهاند که وقتی یک گزاره
«کمی نادرست» است ،مردم درستی آن را نه بر پایة دانش خود ،بلکه بر پایة سیالی پردازش آن
تعیین میکنند ،اما وقتی یک گزاره «خیلی نادرست» است ،مردم برای تعیین درستی آن ،بیشتر به
سراغ دانش خود میروند تا سیالی پردازش .همچنین دچین و همکاران ( )2010گفتهاند که اثر
حقیقت خیالی تنها هنگامی رخ میدهد که گزارهها مبهم باشند؛ یعنی درستی یا نادرستی آنها
بهآسانی و در نگاه نخست تشخیص داده نشود .این پژوهشها تصور عامیانة «دروغ هرچه
بزرگتر ،باورکردنش سادهتر» را رد میکنند؛ بنابراین سازندگان خبرهای دروغین تالش میکنند
خبرهایی را بسازند که تا اندازها ی پذیرفتنی و معموالً ترکیبی از راست و دروغ باشد (پنیکوک و
راند2017 ،؛ سوایر و همکاران.)2017 ،
پژوهش کنونی با هدف یافتن دالیل باورکردن خبرهای دروغین از سوی مردم ،به آزمون اثر
حقیقت خیالی در حوزة خبرهای دروغین میپردازد .فرضیة پژوهش این است که هر اندازه
تعداد رویارویی آزمودنیها با خبرهای دروغین بیشتر باشد ،یعنی خبرهای دروغین برای
آزمودنیها آشناتر باشند ،آزمودنیها آن خبرها را بیشتر باور میکنند؛ یعنی آن خبرها را راستتر
ادراک و درجهبندی میکنند .پشتوانة مفهومی این پژوهش ،به پژوهشها و نظریههایی مربوط
میشود که دربارة سرچشمة باورهای مردم است (فلین ،نایهن و رایفلر .)2017 ،پژوهشگران
سرچشمههای گوناگونی را برای باورهای مردم شناسایی کردهاند (بگ و همکاران.)1992 ،
پژوهش کنونی نیز در ادامة این کاوشها ،بهدنبال آزمون اثر حقیقت خیالی بهعنوان یکی از
سرچشمههای احتمالی باورهای غلط (باور بهدرستی خبرهای دروغین) است.

روششناسی پژوهش
آزمودنیها
برای دستیابی به آزمودنیهای این پژوهش 50 ،هزار پیامک به مشترکان همراه اول و ایرانسل
ساکن شهر تهران فرستاده شد که در آن ضمن درج لینک پرسشنامة اینترنتی ،از گیرندگان
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درخواست شده بود« :با تکمیل این پرسشنامه که تنها بیست دقیقه وقت شما را میگیرد ،ضمن
کمک به پیشرفت روانشناسی ،در قرعهکشی یک تبلت شرکت کنید» .پرسشنامة اینترنتی که
متغیرهای پژوهش و ویژگیهای جمعیتشناختی آزمودنیها را اندازهگیری میکرد ،با نرمافزار
طراحی پرسشنامة پرسالین 1ساخته شده بود که با گوشیهای تلفن همراه نیز بهآسانی میتوان
به پرسشنامههای آن پاسخ داد 2026 .نفر این پرسشنامه را پر کردند .از این میان 504 ،نفر سن
مورد نظر ( 18سال به باال) را نداشتند 57 ،نفر دستکم یکی از پرسشها را پاسخ ندادند و 10
نفر گزارش دادند که برای بررسی درستی خبرها از اینترنت استفاده کردهاند .دادههای
بهدستآمده از این  571نفر وارد تحلیلها نشد؛ بنابراین این پژوهش 1455 ،آزمودنی داشت که
میانگین و انحراف استاندارد سن آنها بهترتیب  27/10و  3/88با دامنة  18تا  39سال بود631 .
نفر آنها نیز مرد بودند .توزیع فراوانی تحصیالت آزمودنیها به این شکل بود 21 :نفر زیر دیپلم،
 101نفر دیپلم 558 ،نفر کاردانی 633 ،نفر کارشناسی 137 ،نفر کارشناسی ارشد و  5نفر دکترا و
باالتر .توزیع فراوانی گرایش سیاسی آزمودنیها نیز به این صورت بود 291 :نفر اصولگرا722 ،
نفر بیطرف و  442نفر اصالحطلب .در پایان پژوهش از آزمودنیها سپاسگزاری شد و تبلت
پیشگفته با قرعهکشی به یکی از آنها داده شد.

ابزار و روند کار
ابزار این پژوهش 24 ،سرخط خبری دروغین بود که در پیوست مقاله دیده میشوند .این خبرها
با دستکاری خبرهای منتشرشده در فضای مجازی در اردیبهشت و خرداد  1398ساخته شدند
(پژوهش نیز در همین بازة زمانی انجام شده است) .دلیل بهکاربردن سرخط خبرها ،بهجای
مشروح خبرها این بود که مردم در فضای مجازی معموالً تنها سرخط خبرها را میخوانند
(گبیلکف و همکاران .)2016 ،دلیل اینکه تنها از خبرهای بد استفاده شد این بود که تجربة
زیستة ما نشان میدهد مردم کشور ما بیشتر از خبرهای بد اثر میپذیرند تا خبرهای خوب.
همچنین رسانهها با شناختی که از مردم دارند ،بیشتر خبرهای بد را برای اثرگذاری بر ذهن مردم
استفاده میکنند .با یک طرح آزمایشی راستین از نوع وابسته (اندازههای تکراری) ،آزمودنیها در
یک آزمایش چهار مرحلهای شرکت داده شدند:
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ـ
1. www.porsline.ir
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 در مرحلة آشناسازی هشت سرخط خبری دروغین به آزمودنیها نشان داده و از آنها
پرسیده شد که آیا میخواهند این خبرها را با دیگران به اشتراک بگذارند یا خیر .هدف از این
مرحله ،رویارویی آزمودنیها با خبرها بود و پاسخهای آنها اهمیتی نداشت.
 در مرحلة از بین بردن تمرکز ،آزمودنیها به پرسشهایی دربارة سن ،جنسیت ،تحصیالت
(زیر دیپلم ،دیپلم ،کاردانی ،کارشناسی ،کارشناسی ارشد ،دکترا و باالتر) و گرایش سیاسی
(اصولگرا ،بیطرف ،اصالحطلب) پاسخ دادند .هدف این مرحله این بود که آزمودنیها بالفاصله
پس از مرحلة آشناسازی به مرحلة ارزیابی نروند .دربارة تحصیالت نیز از آزمودنیها خواسته
شد تا آخرین مدرک تحصیلی خود را گزارش دهند .همچنین دربارة گرایش سیاسی به
آزمودنیها گفته شد که آیا از اصولگرایی طرفداری میکند؛ یعنی کشور با همین نظام سیاسی
کنونی اداره شود یا خواهان اصالحطلبی هستند؛ یعنی نظام سیاسی کشور اصالح شود.

1

تحصیالت و گرایش سیاسی به این دلیل اندازهگیری شدند که بر باورکردن /باورنکردن خبرها
اثرگذار هستند (فلین و همکاران2017 ،؛ کان2013 ،؛ کان و همکاران.)2012 ،
 در مرحلة ارزیابی ،شانزده سرخط خبری دروغین به آزمودنیها نشان داده شد که هشت
سرخط در مرحلة آشناسازی مشاهده شده و هشت سرخط تازه بود .همچنین از آزمودنیها
خواسته شد آشنابودن و صحت هر خبر را نمرهگذاری کنند .دربارة آشنابودن خبرها از
آزمودنیها پرسیده شد که «آیا پیشتر چنین خبری را شنیدهاید؟» و آزمودنیها میتوانستند با سه
گزینة خیر ( ،)0شاید ( )1و بله ( )2پاسخ دهند .دربارة صحت خبرها نیز از آنها پرسیده شد که
«به نظر شما این خبر تا چه اندازه صحت دارد؟» و آزمودنیها میتوانستند با چهار گزینة کامالً
دروغ است ( ،)1دروغ است ( ،)2راست است ( )3و کامالً راست است ( )4پاسخ دهند.
 در مرحلة پیگیری (که ده روز پس از مرحلة ارزیابی انجام شد) 24 ،سرخط خبری
دروغین به آزمودنیها نشان داده شد .آزمودنیها هشت سرخط را در مرحلة آشناسازی و مرحلة
ارزیابی (دو بار) و هشت سرخط را تنها در مرحلة ارزیابی (یک بار) دیده بودند .هشت سرخط
نیز تازه بود و از آزمودنیها خواسته شد آشنابودن و صحت هر خبر را مانند مرحلة ارزیابی
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ـ
 .1اصطالح «اصالحطلبی» در جامعة ایران سالهاست که کاربرد دارد؛ بنابراین آزمودنیهای پژوهش کنونی با معنای
آن آشنا بودند.

 556مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران ،دوره  ،9شماره  ،3پاییز 1399

نمرهگذاری کنند 1014 .آزمودنی در مرحلة پیگیری شرکت کردند ( 441نفر به پرسشنامة
پیامکشده پاسخ ندادند).
با توجه به آنچه بیان شد ،در مرحلة آشناسازی هشت خبر تازه ،در مرحلة ارزیابی هشت
خبر تازه و هشت خبر آشنا و در مرحلة پیگیری هشت خبر تازه و شانزده خبر آشنا (که هشت
خبر یک بار و هشت خبر دو بار دیده شده بودند) به آزمودنیها نشان داده شد .برای بیاثرکردن
متغیرهای نامربوط ،ترتیب نشاندادن خبرهای  24گانة پیوست مقاله در سه مرحلة آشناسازی،
ارزیابی و پیگیری ،خنثیسازی متقابل 1و برای هر آزمودنی تصادفیسازی شد (جدول  .)1در
پایان پژوهش از آزمودنیها پرسیده شد که آیا برای بررسی راست یا دروغ بودن خبرها از
جستوجوی اینترنتی استفاده کردهاند یا نه .همچنین به آزمودنیها گفته شد که همة خبرها
دروغ بود و ما در حال تحقیق دربارة زودباوری مردم هستیم .دادهها با تحلیل واریانس
اندازههای تکراری 2واکاوی شدند.
جدول  .1ترتیب نشاندادن خبرها برای نخستین بار
مرحله
آشناسازی

ارزیابی

پیگیری

ثلث نخست آزمودنیها

هشت خبر یکم

هشت خبر دوم

هشت خبر سوم

ثلث دوم آزمودنیها

هشت خبر دوم

هشت خبر سوم

هشت خبر یکم

ثلث سوم آزمودنیها

هشت خبر سوم

هشت خبر یکم

هشت خبر دوم

توضیح .در مرحلة ارزیابی ،عالوه بر هشت خبر تازه ،هشت خبر شده در مرحلة آشناسازی و مرحلة پیگیری به
آزمودنیها نشان داده شد ،عالوه بر هشت خبر تازه ،شانزده خبر نشان دادهشده در مرحلههای آشناسازی و ارزیابی به
آزمودنیها نشان داده شد .در هر مرحله ،ترتیب نشاندادن خبرها به آزمودنیهای گوناگون تصادفیسازی شد.

یافتههای پژوهش
دادههای بهدستآمده از این پژوهش ،در پایگاه اینترنتی چارچوب علم 3به نشانی

osf.io/y5xrf

در دسترس است.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ـ
1. Counterbalance
2. Repeated Measures Anova
3. Open Science Framework
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مرحلة ارزیابی
در ابتدا نمرههایی که آزمودنیها به آشنابودن هر خبر داده بودند ،وارد تحلیل واریانس اندازههای
تکراری شد .همچنین متغیر مستقل یا درون آزمودنیهای آن رویارویی با دو ارزش خبرهای
آشناسازیشده و خبرهای تازه بود .این تحلیل نشان میدهد که اثر رویارویی معنادار است:
η2 = 0/75 ،P<0/001 ،MSE= 169/59 ،F)1/1454( = 4455/17؛ به این صورت که خبرهای
آشناسازیشده ( ،)SD= 0/20 ،M= 1/25آشناتر از خبرهای تازه ()SD= 0/19 ،M= 0/76
نمرهگذاری شدند؛ پس مرحلة آشناسازی ،اثر مورد نظر یعنی آشناکردن آزمودنیها با خبرها را
داشته است.
پس از این ،نمرههایی که آزمودنیها به صحت هر خبر داده بودند ،وارد تحلیل واریانس
اندازههای تکراری شد که متغیر درون آزمودنیهای آن ،رویارویی با دو ارزش خبرهای
آشناسازیشده و خبرهای تازه و متغیرهای بین آزمودنیهای آن تحصیالت و گرایش سیاسی
بودند .این تحلیل نشان میدهد که اثر رویارویی معنادار است؛ به این صورت که خبرهای
آشناسازیشده ( ،)SD= 0/27 ،M= 2/74راستتر از خبرهای تازه ()SD= 0/26 ،M=2/25
نمرهگذاری شدهاند ،اما تعامل رویارویی با تحصیالت و گرایش سیاسی و همچنین تعامل
سهسویة رویارویی ،تحصیالت و گرایش سیاسی معنادار نیست (جدول )2؛ پس روبهروکردن یا
آشناکردن آزمودنیها با خبرها در مرحلة آشناسازی ،اثر مورد پیشبینی یعنی راستپنداری خبرها
(باورکردن خبرها) را داشته است.
جدول  .2برونداد تحلیل واریانس اندازههای تکراری برای بررسی اثر رویارویی با خبرها،
تحصیالت و گرایش سیاسی بر باورکردن خبرها (مرحلة ارزیابی)
2

سرچشمة پراکندگیها

MSE

Df

F

P

η

اثر اصلی رویارویی

11/52

 1و 1438

162/55

> 0/001

0/10

اثر تعاملی رویارویی × تحصیالت

0/02

 5و 1438

0/27

< 0/10

0/00

اثر تعاملی رویارویی × گرایش سیاسی

0/04

 2و 1438

0/55

< 0/10

0/00

اثر تعاملی رویارویی × تحصیالت × گرایش سیاسی

0/07

 9و 1438

0/93

< 0/10

0/01
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 169نفر از آزمودنیها ( 12درصد) صحت خبرهای تازه را بیشتر از ( 2/5مرکز مقیاس
صحت خبر) نمرهگذاری کردند ،اما  1075نفر از آزمودنیها ( 73درصد) به خبرهای
آشناسازیشده نمرة راستی بیشتر از  2/5دادند .اگر نمرة راستی  2/5را مرز میان باورکردن و
باورنکردن خبرها بدانیم ،تنها یکبار رویارویی با خبرهای دروغین ،تعداد آزمودنیهایی که آن
خبرها را باور کردهاند بهشدت افزایش داده است .حتی هنگامی که نمرههای راستبودن
خبرهای ناآشنا ،یعنی خبرهایی که آزمودنیها به این پرسش که آیا پیشتر چنین خبری را
شنیدهاید پاسخ خیر یا شاید داده بودند ،وارد تحلیل واریانس اندازههای تکراری شد ،باز هم اثر
رویارویی بر باورکردن خبر معنادار بود= 0/08 ،P<0/001 ،MSE= 11/19 ،F)1438،1( = 125/64 :
η2؛ به این صورت که خبرهای آشناسازیشده ( ،)SD= 0/33 ،M= 2/73راستتر از خبرهای
تازه ( )SD= 0/26 ،M= 2/25نمرهگذاری شدند؛ پس روبهروشدن با خبرهای دروغین ،حتی اگر
آزمودنی از این رویارویی آگاه نباشد و هوشیارانه با خبرها آشنایی نداشته نباشد ،راستپنداری/
باورکردن خبرها را افزایش میدهد.

مرحلة پیگیری
در ابتدا نمرههایی که آزمودنیها به آشنابودن هر خبر داده بودند ،وارد تحلیل واریانس اندازههای
تکراری شد که متغیر مستقل یا درون آزمودنیهای آن ،رویارویی با سه ارزش خبرهای دو بار
آشناسازیشده ،خبرهای یکبار آشناسازیشده و خبرهای تازه بود .این تحلیل نشان میدهد که اثر
رویارویی معنادار استη2 = 0/75 ،P<0/001 ،MSE=119/22 ،F)1013،2( = 3066/76 :؛ به این
صورت که خبرهای دو بار آشناسازیشده ( )SD= 0/20 ،M= 1/47آشناتر از خبرهای یک بار
آشناسازیشده ( )SD= 0/20 ،M= 1/24و خبرهای تازه ( )SD= 0/19 ،M= 0/80نمرهگذاری شدند؛
پس مرحلههای آشناسازی و ارزیابی ،اثر مورد نظر یعنی آشناکردن آزمودنیها با خبرها را داشتهاند.
پس از این ،نمرههایی که آزمودنیها به صحت هر خبر داده بودند ،وارد تحلیل واریانس
اندازههای تکراری شد که متغیر درون آزمودنیهای آن ،رویارویی با سه ارزش خبرهای دو بار
آشناسازی شده ،خبرهای یک بار آشناسازی شده و خبرهای تازه و متغیرهای بین آزمودنیهای
آن ،تحصیالت و گرایش سیاسی بودند .این تحلیل نشان میدهد اثر رویارویی معنادار است؛ به
این صورت که خبرهای دو بار آشناسازیشده ( ،)SD= 0/25 ،M= 2/98راستتر از خبرهای
یک بار آشناسازیشده ( )SD= 0/26 ،M= 2/76و خبرهای تازه ()SD= 0/27 ،M= 2/26
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نمرهگذاری شدهاند ،اما تعامل رویارویی با تحصیالت و گرایش سیاسی و همچنین تعامل سه
سویة رویارویی ،تحصیالت و گرایش سیاسی معنادار نیست (جدول  .)3پس روبهروکردن یا
آشناکردن آزمودنیها با خبرها در مرحلههای آشناسازی و ارزیابی ،اثر مورد پیشبینی یعنی
راستپنداری خبرها (باورکردن خبرها) را داشته است.
جدول  .3برونداد تحلیل واریانس اندازههای تکراری برای بررسی اثر رویارویی با خبرها،
تحصیالت و گرایش سیاسی بر باورکردن خبرها (مرحلة پیگیری)
2

سرچشمة پراکندگیها

MSE

df

F

p

η

اثر اصلی رویارویی

20/87

 2و 998

306/01

> 0/001

0/23

اثر تعاملی رویارویی × تحصیالت

0/03

 10و 998

0/49

< 0/10

0/00

اثر تعاملی رویارویی × گرایش سیاسی

0/04

 4و 998

0/54

< 0/10

0/00

اثر تعاملی رویارویی × تحصیالت × گرایش سیاسی

0/05

 16و 998

0/66

< 0/10

0/01

 119نفر از آزمودنیها ( 12درصد) صحت خبرهای تازه را بیشتر از ( 2/5مرکز مقیاس
صحت خبر) نمرهگذاری کردند ،اما  791نفر از آنها ( 78درصد) به خبرهای یک بار
آشناسازیشده و  958نفر ( 96درصد) به خبرهای دو بار آشناسازیشده نمرة راستی بیشتر از
 2/5دادند .اگر نمرة راستی  2/5را مرز میان باورکردن و باورنکردن خبرها بدانیم ،تنها یک بار
رویارویی با خبرهای دروغین ،تعداد آزمودنیهایی که آن خبرها را باور کردهاند ،بهشدت
افزایش داده است و دو بار رویارویی ،تعداد این آزمودنیها را به  100درصد نزدیک کرده است.
حتی هنگامی که نمرههای راستبودن خبرهای ناآشنا ،یعنی خبرهایی که آزمودنیها به این
پرسش که آیا پیشتر چنین خبری را شنیدهاید پاسخ خیر یا شاید داده بودند ،وارد تحلیل
واریانس اندازههای تکراری شد ،باز هم اثر رویارویی بر باورکردن خبر معنادار بود= 160/45 :
(η2 = 0/14 ،P<0/001 ،MSE= 18/92 ،F)994،2؛ به این صورت که خبرهای دو بار
آشناسازیشده ( ،)SD= 0/40 ،M= 2/97راستتر از خبرهای یک بار آشناسازیشده (،M= 2/76
 )SD= 0/33و خبرهای تازه ( )SD= 0/28 ،M= 2/26نمرهگذاری شدند؛ پس روبهروشدن با
خبرهای دروغین ،حتی اگر آزمودنی از این رویارویی آگاه نباشد و هوشیارانه با خبرها آشنایی
نداشته نباشد ،راستپنداری /باورکردن خبرها را افزایش میدهد.
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بحث و نتیجهگیری
پژوهش کنونی نشان میدهد که تنها یک بار رویارویی پیشین با خبرهای دروغین ،راست ادراک
کردن آن خبرها را بهگونهای معنادار افزایش میدهد؛ به این شکل که خبرهای آشناسازیشده
بیشتر از خبرهای تازه باور میشوند .اثر رویارویی بر باورمندکردن خبرها نهتنها تا ده روز پایدار
مانده ،بلکه با رویارویی دوباره افزایش هم یافته است؛ به این صورت که در مرحلة پیگیری،
خبرهایی که در مرحلة آشناسازی به آزمودنیها نشان داده شده بود ،بیشتر از مرحلة ارزیابی باور
شدند .حتی وقتی تنها خبرهایی تحلیل شدند که آزمودنیها هوشیارانه با آنها آشنا نبودند ،یعنی
از مشاهدة آنها در مرحلههای آشناسازی و ارزیابی آگاه نبودند ،باز هم رویارویی پیشین با
خبرها ،راست ادراک کردن آنها را افزایش داد .پس هر اندازه رویارویی با خبرهای دروغین
بیشتر شود ،آن خبرها بیشتر باور میشوند .این یافته با یافتههای پژوهش پنیکوک و همکاران
( )2018همخوانی دارد.
چرا رویارویی پیشین (آشنایی) با خبرهای دروغین به باورمندکردن آنها میانجامد؟ به بیان
دیگر ،ساز و کار اثر حقیقت خیالی چیست؟ پاسخ بیشتر پژوهشگران این است که انسانها برای
داوری دربارة درستی /نادرستی گزارهها بهدنبال آسانترین راه هستند .یکی از این راههای آسان،
سیالی پردازش است؛ یعنی انسانها چیزی را که راحت میفهمند ،راحت هم باور میکنند و
آشنایی با گزارهها به راحتفهمیدن آنها نیز کمک میکند (آلتر و اپنهایمر2009 ،؛ آنکلباک،
2007؛ پنیکوک و همکاران .)2018 ،در پژوهش کنونی ،آزمودنیها بدون آنکه از رویارویی
پیشین با خبرها آگاه باشند ،خبرهای آشنا را بیشتر از خبرهای ناآشنا باور کردند .این امر نشان
میدهد که بخش ناهوشیار و سطح پایین ذهن آنها بر داوری آنها دربارة راست یا دروغ بودن
خبرها اثر گذاشته است و این یعنی هیچگونه کوشش آگاهانه و هوشیارانهای برای این داوری
انجام نشده است.
پژوهشهای پیشین نیز مانند پژوهش کنونی ،اثر سیالی پردازش بر داوری انسانها را نشان
دادهاند (شرتس و همکاران)2007 ،؛ برای نمونه رویارویی زیرآستانهای با محرکهایی مانند
الفبای چینی ،هیجانهای خوشایند مربوط به آن محرکها را افزایش میدهد (زایونس)2001 ،
همچنین پژوهشهایی که به نقش یادآوری خودکار (آنچه خودبهخود به ذهن ما میآید) ،در
برابر یادآوری راهبردی (آنچه خودخواسته به ذهن خود میآوریم) پرداختهاند (دایانا ،یونلیناس و
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رنگانات2007 ،؛ یونلیناس2002 ،؛ یونلیناس و جکوبی )2012 ،با یافتههای پژوهش کنونی
همخوانی دارند.
تا دهها سال ،روانشناسان فرض میکردند که رویارویی پیشین (آشنایی) ،تنها درست ادراک
کردن گزارههای دوپهلو را افزایش میدهد ،اما اگر گزارهها واضح باشند ،مردم برای داوری
دربارة درستی آنها از دانش خود بهره میجویند (دچین و همکاران ،)2010 ،اما پژوهشهای
جدیدتر نشان میدهد که رویارویی پیشین میتواند درست ادراک کردن گزارههای واضح ،اما
نادرست (برای نمونه ،گیاهان غذای خود را با شیمیسنتز میسازند) را حتی در آزمودنیهایی که
بعدها میتوانستند گزارة درست را شناسایی کنند ،افزایش دهد (فازیو و همکاران .)2015 ،برخی
دیگر از پژوهشگران گفتهاند اثر حقیقت خیالی تنها زمانی رخ میدهد که گزارهها تا اندازهای
پذیرفتنی باشند (پنیکوک ،فیوگلسانگ و کولر ،)2015 ،اما پژوهش کنونی نشان میدهد که
رویارویی پیشین (آشنایی) میتواند راستپنداری خبرهای دروغین و عجیب و غریب را نیز
افزایش دهد؛ خبرهایی که با اندکی اندیشیدن و بهرهگرفتن از دانش و منطق میتوان به
دروغبودن آنها پی برد .این پژوهش نشان میدهد که قلمروی اثر حقیقت خیالی گستردهتر از
آن چیزی است که تاکنون فرض میشده است و دانش و منطق بهسختی میتوانند جلوی این
اثر را بگیرند.
پژوهش کنونی نشان میدهد اثر حقیقت خیالی ،نهتنها دربارة گزارههای نادرست خود را
نشان میدهد ،مانند اینکه «انسان از نسل میمون است» که این گزارهها هیچ تأثیری در زندگی
مردم ندارند ،بلکه دربارة خبرهای دروغینی مانند «هجوم ملخها» که با زندگی مردم پیوند
تنگاتنگ دارند مشاهده میشود؛ پس این اثر میتواند در حوزههای دیگری بهجز خبرهای
دروغین نیز خود را نشان دهد؛ برای نمونه سیاستمدارانی که گزارههای نادرست را همیشه
تکرار میکنند ،میتوانند در متقاعدکردن مردم به اینکه حرف آنها درست است موفق باشند یا
تکرار خرافهها میتواند به باورمندشدن آنها کمک کند .درواقع هر جا که نمیتوان با نگاه به
دانش و منطق و تجربه ،درستی یا نادرستی یک سخن را بررسی کرد ،اثر حقیقت خیالی کاربرد
دارد (پنیکوک و همکاران.)2018 ،
پژوهش کنونی دو محدودیت داشت :محدودیت اول این بود که این پژوهش تنها یک متغیر
مستقل (رویارویی پیشین /آشنایی) را دستکاری کرد؛ درحالیکه متغیرهای فراوان دیگری هم
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هستند که بر باورمندکردن خبرها اثر میگذارند؛ از جمله سواد رسانهای 1مخاطبان خبر ،شدت
دروغبودن خبر و موافق یا مخالف بودن خبر با گرایش سیاسی آزمودنی .در پژوهش کنونی با
این متغیرها بهعنوان متغیرهای نامربوط رفتار شد و اثر آنها با خنثیسازی متقابل و
تصادفیسازی کنترل شد ،اما پژوهشهای آینده میتوانند این متغیرها را بهعنوان متغیرهای
مستقل دوم ،سوم و ...در کنار رویارویی پیشین دستکاری کنند و به مطالعة آنها بپردازند.
محدودیت دوم این بود که پژوهش کنونی ،متغیر وابسته (راستپنداری /باورکردن خبرها) را به
روش مستقیم اندازهگیری کرد و میدانیم که اندازهگیری مستقیم متغیرها میتواند سوگیری پاسخ
را بهدنبال داشته باشد .در پژوهشهای آینده میتوان برای اندازهگیری باورمندکردن خبرها،
بهجای پرسش مستقیم «آیا باور کردهاید؟» از پرسشهای غیرمستقیمی مانند اینکه «آیا این خبر را
با دیگران به اشتراک میگذارید؟» استفاده کرد.

خبرهای دروغین استفادهشده در پژوهش
 تحقیق و تفحص مجلس نشان داد که بیش از نیمی از مدیران کشور تخلف کردهاند.
 در دو سال گذشته ،تعداد سیگاریها دو برابر شده است.
 یکصد روزنامه ،کاغذ را با نرخ دولتی دریافت کردهاند و با نرخ آزاد در بازار فروختهاند.
 62 درصد معلمان ،از تنبیه بدنی استفاده میکنند.
 بر اثر سیل ،نیمی از زمینهای کشاورزی کشور با خاک رس پوشانده شدهاند و این یعنی
تا پنج سال آینده هیچ چیزی نمیتوان در آنها کاشت.
 از این پس بازیهای فوتبال جام جهانی از تلویزیون پخش نخواهند شد.
 هواداران یکی از تیمهای فوتبال ،که فعالً نام آن فاش نشده است ،قصد داشتند با
سالحهای انفجاری وارد ورزشگاه آزادی شوند.
 نشانههایی از جاسوسی برانکو ایوانکوویچ برای سازمان جاسوسی انگلیس وجود دارد.
 محمدعلی نجفی از سوی یک فرد دیگر ،مأمور به قتل میترا استاد شده بود.
 بیشتر قارچهای خوراکی ،سمی و سرطانزا هستند.
 دلیل افزایش قیمت خودرو این بود که در خط تولید خودروها بهجای خودرو ،موشک
ساخته میشد.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ـ
1. Media Literacy
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 بارانهای اسیدی  40درصد از منابع آبی کشور را غیر قابل آشامیدن کردند.
 در اثر تحریمها ،بهزودی قیمت داروها تا دو برابر افزایش مییابد.
 دولت در نظر دارد همة دانشگاهها را پولی کند.
 بخش زیادی از پولی که به خیریهها میدهید ،صرف پرداخت حقوق کارکنان خیریهها
میشود.
 پیوندیها مراقب باشند :پیوندزدن کلیة گاو بهجای کلیة انسان.
 مادهای که برای رفع بو به آبمعدنی اضافه میشود ،ریزش موها را افزایش میدهد.
 زاد و ولد ملخها به حدی بوده است که بهزودی نیمی از کشور را فراخواهند گرفت.
 با گرانشدن خرما در ماه مبارک رمضان ،در برخی فروشگاهها خرمای مصنوعی
سرطانزا به مردم فروخته شده است.
 دولت روحانی تا شش ماه آینده استعفا خواهد داد.
 هزار جایگاه سوخت بهدلیل مخلوطکردن آب با بنزین تعطیل شدند.
 کاهش  50درصدی تولید گندم در اثر سیل :بهزودی قیمت نان دو برابر میشود.
 ویلموتس از عربها پول گرفته است تا فوتبال ملی ایران را نابود کند.
 تا پنجاه سال آینده اقیانوس هند به سمت خشکی پیشروی میکند و نیمی از کشور به
زیر آب خواهد رفت.
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