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  چكيده

 بي آن كه از كانال      انتشار مي يابد،  پديده شايعه، فرآيندي است كه از طريق آن، اخباري          

شايعه مي تواند از يك اطالع نادرست منشأ گيرد و يـا آن كـه               .  باشد عبور كرده هاي رايج،   

عنـوان يـك ناهنجـاري      شـايعه بـه     . منبع آن، اطالعي درست ولي اغراق آميز و اشتباه باشد         

اجتماعي شناخته مي شود كه روان شناسان اجتماعي، مطالعات گسترده اي پيرامون بررسـي            

. شايعه و ابعاد آن انجام داده اند و درصدد شناخت راه هايي براي از بـين بـردن آن هـستند             

 در بـين  اشـاعه خبـر و گـسترش شـايعه و مطالعـه آن     مساله مورد بررسـي در ايـن مقالـه،        

عد اخبار اقتصادي، اجتماعي، سياسي،   جويان دانشگاه اصفهان است كه با توجه به پنج ب         دانش

. ورزشي و فرهنگي سنجيده شده است و عوامل موثر بر آن مورد ارزيابي قرار گرفته اسـت                

، نمونـه   )N = 15405(با توجه به جامعه آماري كه كليه دانشجويان دانشگاه اصفهان بودند            

محـدوده زمـاني    ). n = 242(مونه گيـري سـهميه اي انتخـاب گرديـد           مورد نظر از طريق ن    

داده ها از طريق پرسشنامه     .  مي باشد  90 -91گردآوري داده ها، نيمسال اول سال تحصيلي        

.  تجزيـه و تحليـل گرديدنـد       SPSSمحقق ساخته جمع آوري و بـا اسـتفاده از نـرم افـزار               

با توجه بـه نتـايج،      . ترسيم گرديد  Lisrelهمچنين مدل نظري تحقيق با استفاده از نرم افزار          

 2/30.  درصد از پاسخگويان، نقش زيادي در اشـاعه خبـر و گـسترش شـايعه داشـتند                 5/9

 درصد از پاسخگويان نقـش متوسـطي در اشـاعه           3/60درصد از پاسخگويان، نقشي كم و         

ن اهميـت   حاكي از آن است كه بي626/0آماره كندال برابر با . خبر و گسترش شايعه داشتند 
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خبر و اشاعه و گسترش آن رابطه مثبت وجود دارد، به عبارت ديگر، با بيشتر شدن اهميـت         

ي آن در جامعه آمـاري      اما بين ابهام خبر و اشاعه     . خبر، ميزان اشاعه آن هم افزايش مي يابد       

همچنـين از ميـان   . ، رابطـه اي معنـادار وجـود نداشـت    051/0مورد مطالعه با آماره كنـدال      

اي تاثير گذار فرعي تحقيق، رابطه اشاعه خبر و گسترش شايعه با نـوع آنهـا، مقطـع                  متغيره

در سنجش ميزان اشاعه خبـر و گـسترش شـايعه، داده            . تحصيلي و درآمد خانوار تاييد شد     

  و لذا تمايـل افـراد بـه اشـاعه     -023/6 برابر با Tهاي گردآوري شده نشان دادند كه آماره      

 .   متمايل به پايين است-2379/2نگين خبر و گسترش شايعه با ميا

  .ابهام خبر، اشاعه خبر، افكار عمومي، اوقات فراغت، اهميت خبر، شايعه :ها كليدواژه

 مقدمه

در شرايط كنوني كه فناوري ها، محيط خبر رساني و اطـالع رسـاني، انـسان هـا را محـصور كـرده         

رتباط بين افراد و اجتماع است، اگـر نقـصي          است و تبادل انديشه و ارائه اطالعات، اساسي ترين عامل ا          

در ارسال خبر و اطالع رساني وجود داشته باشد، اعتماد افكار عمومي سلب مي شود و شـك و ترديـد        

شـايعه   .و اضطراب و ابهام بر جامعه حاكم مي شود و يك پديده اجتماعي به نام شايعه شكل مي گيـرد 

متفاوتي ظهور مي كند و متناسـب بـا نيازهـا و منـابع بـه                با توجه به مقتضيات زماني و مكاني، به صور          

مخـاطبين هـر شـايعه      . وجود آورنده آن، گاهي رونق مي گيرد و گاهي از اهميـتش كاسـته مـي شـود                 

شـايعه، فعاليـت سـطحي و بـي معنـايي           . متفاوتند و در پذيرش و انتشار آن، افراد مختلفي نقش دارنـد           

پيچيده است كه در سياست و زندگي روزانه، فرآيندي بـسيار           نيست بلكه عملي هوشيارانه و وسيله اي        

در اين فرآيند، اطالعاتي كه از ديگران داريم، تحت تأثير چيـزي قـرار مـي گيـرد كـه از آن                    . قوي است 

 اسـت،  "خـودش ديـده  " يا"خودش شنيده"، "خودش خوانده " يا دست كم     "مي گويند "تحت عنوان   

، شايعه يك نوع پديده اجتماعي است كـه در يـك            )2008 (1نشبه نظر كاواچي و همكارا    . نام مي بريم  

  .مقياس وسيع و در زمان كم از طريق زنجيره هاي ارتباط منتشر مي شود

                                                 
1 Kawachi, Motohide, Hiraku, Yohei, Katshide, Hiroshi 
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اجتماعي شناخته مي شـود كـه روان شناسـان اجتمـاعي، مطالعـات              شايعه به عنوان يك ناهنجاري      

رصدد شـناخت راه هـايي بـراي از بـين           گسترده اي پيرامون بررسي شايعه و ابعاد آن انجام داده اند و د            

شايعه، مسئله اي مربوط به امروز نيست، هر چند كـه اهميـت آن امـروز بيـشتر شـده                    . بردن آن هستند  

در رم باسـتان، بـازار شـايعه       . شايعه پردازي در طول تاريخ مورد توجه برخي از افراد بوده اسـت            . است

بالي شايعه بودند كه عـده اي را بـه عنـوان قـراوالن              به اندازه اي دچار     چنان رونق داشت و امپراتورها      

وظيفه اين افراد به ميان مردم رفـتن و گـزارش    . شايعه به كار گمارده بودند و آنان را خبرچين مي گفتند          

ماجراهاي روزمره اي كه بـه ايـن ترتيـب بـه قـصر مـي             . كردن شنيده هاي خود به قصر امپراتوري بود       

ي به نظريات متفاوت و محك مناسبي براي سنجش افكار عمـومي بـه              رسيد، وسيله خوبي براي دستياب    

در صورت لزوم خبرچين ها با پخش شايعات خاص، زمينه حمله بـر ضـد شـايعه را                  . حساب مي آمد  

مطرح مي كند كـه مـسيحيان اوليـه و          ) 1998 (1پندلتون). 172ص  : 1376شيرازي،  (فراهم مي ساختند    

موذيانه، تعصب ها و سـوء تفـاهم هـا، گـاه گـاهي داسـتان هـاي                  يهوديان به بهره گيري از ترس هاي        

سرگرم كننده اي روايت كرده اند كه با استرس هاي معاصر زمان خود تركيب شده اند، تـشويش هـا و                     

ترديدها در جامعه، نيروي تحريك كننده معمولي هستند كه در طول قرون و اعصار گذشته، بـه وسـيله                   

با مطالعه تاريخ اسالم مي تـوان نمونـه هـايي از شـايعه              . ها وصل شده اند   وقايع ساليانه شايعه به تمدن      

از آن جمله مي توان شايعه كـشته شـدن          . پردازي هاي دشمنان را عليه اسالم و حكومت اسالمي يافت         

، كيـاني (را مـشاهده كـرد   ) ع(رسول اسالم در جريان جنگ احد و يا شايعاتي پيرامون صلح امام حسن      

  ).135ص : بي تا

آن ها با توجه به ماهيت و قـدرت         . بيان مي دارد كه شايعات تاثيراتي بر جامعه دارند        ) 1375(افروز  

ممكن است باعث افزايش اضطراب اجتمـاعي و كـاهش ميـزان بهـره وري و توليـد                  تاثيرگذاري شان،   

 وارد مـي  خدشـه ... لذا چرخه اقتصادي را فلج نموده و به اعتبار اجتماعي افـراد، سـازمان هـا و             . شوند

گاهي شايعات چنان قوت مي گيرند و در اذهان افراد جامعه رسوخ مي كنند كه حتي اطالعيه هـا                   . كنند

بيـرون   و توضيحات منابع رسمي دولتي هم نمي توانند به سهولت اين شايعه را از اذهان و افكار مـردم                  

ي شـهر اصـفهان در بهـار    از جمله مي توان به شايعه ورود نفت بـه شـاهراه هـاي آب آشـاميدن           . نمايند

                                                 
1 Pendleton 
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 و به دنبال آن ازدحام شهروندان براي تهيه آب معدني اشاره كرد كه نگارنـدگان مـشاهده كردنـد                    1387

كه با توضيحات رئيس سازمان آب در رسانه اسـتاني نيـز ايـن شـايعه از اذهـان افـراد خـارج نـشد و                          

، )1380( بـه نظـر كـاپفرر     . شهروندان همچنان نگران سالمتي خويش و تهيه آب معـدني سـالم بودنـد             

مضمون شايعه مي تواند بر روحيه يك ملت نقش قابل توجهي ايفا كند، البته درجه تاثير آن بـر حـسب                   

او درباره كشور سوسياليست روماني به عنوان يـك         . نوع شايعه و انگيزه هاي منابع شايعه متفاوت است        

سط حكومـت، عـدم انتقـال اطالعـات بـه      حكومت استبدادي كه از ويژگي هاي آن اداره مطلق امور تو    

افراد جامعه و احساس نارضايتي مردم بر اثر مشكالت اقتصادي بود، بـر ايـن بـاور اسـت كـه شـرايط                       

فقدان اطالعات در اين كشور باعث رواج شايعات شد، چرا كه روابط اجتماعي، خـانوادگي و دوسـتي                  

هـم چنـين در ميـان       . نجـام مـي شـد     كل ا شرودرروي دولت قرار داشت و دسترسي به اطالعات با مـ          

روماني هايي كه در سطح باالتري از جامعه قرار داشـتند و از حـق دسترسـي بـه اطالعـات برخـوردار               

بودند، شايعات به صورت عمودي يعني از باال به پايين منتقل مي شد، در حالي كه در اروپـاي شـرقي،                     

 افقـي، بخـش وسـيعي از اطالعـات را           هاي غير رسمي افقي وجود داشـتند و روابـط          حلقه ها و گروه   

 در جوامع غربي برخالف جامعه روماني، شايعات به عنوان مكمـل رسـانه هـا شـناخته                . فراهم مي كرد  

  .مي شد

در عين حالي كه شايعه به عنوان يك آسيب اجتماعي و ناهنجـاري شـناخته مـي شـود، مـي تـوان              

يله اي كارآ براي ساختن جامعـه اي منـسجم   شايعات به عنوان وس. كاركردهايي را هم براي آن ذكر كرد   

 مي توان به شايعه حذف يارانه هاي دولتي و يا وقوع يك جنگ احتمـالي بـراي    "مثال. شناخته مي شود  

شايعات راهي براي آرام كردن فشار عصبي و تخليه روانـي افـراد             . باال بردن انسجام اجتماعي اشاره كرد     

همچنـين دربـاره خـشونت      . باعث تضعيف آن مـي شـود      گاهي حرف زدن درباره يك نگراني،       . است

هاي نهفته، سوپاپ اطميناني است كه فرد مي توانـد آن چـه را كـه در او نهفتـه اسـت و تـا بـه حـال،                      

به همين جهت است كه مـشاهده مـي شـود كـه شـايعات             . نتوانسته مطرح كند، به راحتي به زبان آورد       

شايعات، راهي براي پـر كـردن       .  به شدت رايج است    بيشتر در جوامعي وجود دارد كه سانسور اخالقي       

اوقات فراغت و بيكاري در مهماني ها و مجامع دوستانه است و به عنوان تنقالت گروهي شـناخته مـي         

همچنين باعث شادي ديگران و احساس لذت مي شود و روابط اجتمـاعي را تقويـت و نزديـك                   . شود
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بـه نظـر    . انتـشار يابـد   عي جديدي به وجود آيد و       شايعه موجب مي شود كه هنجارهاي اجتما      . مي كند 

برخي پژوهشگران، شايعات به عنوان وسيله تحقيق در مورد حقيقت، مفيد است زيرا سـبب مـي شـود                 

كه توجه آن ها به بررسي اطالعاتي جلب شود كه بـراي بـه دسـت آوردن آن هـا، راه ديگـري وجـود           

مـي   بافت سانسور روزنامه ها، نمود خاصي پيـدا       حتي برخي معتقدند كه شايعات، مخصوصاً در        . ندارد

آن ها شايعه را قديمي ترين رسانه ارتباط جمعي جهان توصيف مي كنند و منظور ايـن اسـت كـه                  . كند

بـدين صـورت كـه اطالعـات، زمـاني كـه       . شايعه، نقص كانال هاي اطالعاتي رسمي را جبران مي كند    

در همين راستا، شايعه به گـروه هـاي         . ن پيدا مي كند   مورد مخالفت قرار مي گيرد، از طريق شايعه جريا        

جامعـه اي كـه در آن       . ستمديده اجازه مي دهد كه دست كم حرف دلشان را به گـوش مـردم برسـانند                

  .شايعه سلطه گري مي كند، بهتر از جامعه اي خواهد بود كه در آن مخفي كاري حكمفرماست

 طبقـات اجتمـاعي وجـود دارنـد، سـؤاالتي بـه             با توجه به اين كه شايعات در همه جا و در تمامي           

وجود مي آيد كه شايعه از كجا نشأت مي گيرد؟، چگونه به وجود مي آيد؟، عوامل بـه وجـود آورنـده                      

آن كدامند؟، چرا در زماني معين و در ميان گروه خاصـي ظـاهر مـي شـود؟، انـواع شـايعه كدامنـد؟ و                   

 در ايـن مقالـه درصـددند كـه بـه تعـدادي از         محققـان . عكس العمل افراد در برابر شـايعات چيـست؟        

  .سؤاالت فوق پاسخ دهند

  پيشينه پژوهشي

علي رغم اهميت موضوع، در ارتباط با موضوع پـژوهش حاضـر يعنـي توصـيف و تبيـين جامعـه                    

.  انجام نـشده اسـت      به صورت پيمايشي   ي خبر، در ايران پژوهش قابل توجهي      گسترش شايعه و اشاعه   

ام شده، در قالب كتاب و ترجمه آثار ديگـران چـاپ شـده انـد يـا بـه بررسـي                      معدود مطالعاتي كه انج   

  .اسنادي آن پرداخته اند كه در ادامه به مواردي اشاره مي شود

 روانـشناسي   "او در كتـاب     . از كساني است كه مطالعاتي درباره شايعه داشـته اسـت          ) 1375(افروز  

نوان مباني روانـشناسي شـايعه سـعي دارد تـا           تحت ع  همچنين در مقاله اي      "شايعه و روش هاي مقابله    

ضمن بررسي ماهيت شـايعات و تحليـل انگيـزه هـاي شـايعه پـردازي و شـايعه گـويي، روش هـاي                        

  . پيشگيري و كنترل شايعات و راه حل هاي كاربردي براي مقابله با آن را ترسيم كند
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 به ايـن    " نظمي هاي عمومي   ارتباط شايعه با بي   "در پايان نامه خود تحت عنوان       ) 1377(اسماعيلي  

 زماني كه مردم از منابع رسمي و محلـي، اطالعـات الزم را بـه دسـت نمـي آورنـد،                  نتيجه مي رسد كه   

همچنين او مشخص مي كنـد كـه تـراكم شـايعات در             . نسبت به منابع غير رسمي گرايش پيدا مي كنند        

فقـدان اطالعـات   . ي باشـند اماكن عمومي كه محدوديت و موانع خاص وجود ندارد، در سطح بااليي م          

مـردم خواهـان اطالعـات در مـورد       . در مورد موضوعات مهم نيز بـه پخـش شـايعه كمـك مـي كنـد                

موضوعاتي هستند كه بيش از همه آنها را نگران مي كند و هر قدر نگراني آنها بيـشتر باشـد، اطالعـات                      

  .بيشتري طلب مي كنند

مبحثـي را   ) ديدگاه ها و نظريه هـا     (اجتماعي  در كتاب خود تحت عنوان روانشناسي       ) 1386(رباني  

او ضمن بررسي مطالعات تجربي و ميـداني، يـك الگـوي تبيينـي بـراي      . به شايعه اختصاص داده است   

در اين الگو، به عناصر سازنده فرآيند اساسي در رشـد شـايعه پرداختـه مـي شـود                   . شايعه ارائه مي كند   

  ).206 -198صص : 1386رباني، (

ي به نسبت تحقيقات داخلـي از زوايـاي مختلـف بـه بررسـي شـايعه و خبـر                    پژوهش هاي خارج  

  : در ادامه به چند مورد از آنها اشاره مي شود. پراكني و عوامل موثر بر آن پرداخته اند

) DK(مـدل آن هـا   . ، يك مدل استاندارد از اشاعه شايعه معرفي كـرده انـد      )1965 (2 و كندال  1دالي

 DKدر مـدل    .  در مطالعات كمي اشاعه شايعه اسـتفاده شـده اسـت           )MK( تامپسون   -مثل مدل ماكي  

آنها شايعاتي را مي شنوند و آنها را بـه طـور       . يك جمعيت همگن تركيبي در سه گروه تقسيم مي شوند         

دالي و كندال بـه تفـاوت هـاي معنـادار بـين شـايعات و اپيـدمي هـا تأكيـد          . فعاالنه اي منتشر مي كنند   

  . ندا هكرد

او در مطالعه خـود بـه       . در مطالعه خود، شايعه را بيشتر داراي معناي منفي مي داند          ) 1987 (3كاپفرر

 اشاره مي كند كه فهرستي از محصوالت غذايي كـه بـراي عمـوم حالـت مـصرفي                   4شايعه ويل ژوايف  

در اين زمينه كاپفرر بيان مي كند كـه شـكل گيـري ايـن شـايعه ناشـي از اثـر كـنش                        . ندارد، منتشر شد  

                                                 
1 Daley 

2 Kendal 

3 Kapferer 

4 Villejuif 
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در اين دوره موسسات سعي نمودند كه برچسب فـرآورده هـاي غـذايي              . صرفي بوده است  موسسات م 

  ).75 -71صص : 1987كاپفرر، (اجباري شود و براي نصب آن اقدام گردد 

تحقيقي درباره بررسي انواع شايعات سـازماني، شـيوع آن هـا و تـاثيرات               ) 2000 (2 و بورديا  1ديفانز

اده از سوي مديريت براي مقابله با آن ها و متغيرهاي روانـشناختي             آن، كارايي استراتژي هاي مورد استف     

نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كـه شـايعات مـضر و زيـان       .  آن ها انجام دادند     و وضعي مرتبط با   

در گفتگو با افراد مورد تحقيق مـشخص شـد كـه شـايعات سـازماني دربـاره                  . آور، امري عادي هستند   

اكثـر ايـن شـايعات، داخلـي        .  هر هفته به گوششان مـي رسـد        معموالًًيت دارند،   سازماني كه در آن فعال    

شايعات خارجي كـه    . هستند و اغلب مربوط به تغييرات پرسنلي، امنيت شغلي يا رضايت شغلي هستند            

مي شوند، بر شهرت سـازمان، محـصوالت آن و كيفيـت محـصوالت       معموالً مربوط به جوامع عمومي    

  .سازمان تأثيرگذارند

  فهوم شناسي موضوعم

بر اين باور است كه شـايعه       ) 1387(وردي نژاد   . شايعه در تمامي جوامع بشري، امري متداول است       

يك مقوله اجتماعي و رواني با ابعاد گسترده اي است كه ابعاد آن، به ويژه در زمان هاي بحراني حـالتي                     

امعه و در جريان مبادلـه اطالعـات و         شايعه با توجه به شرايط روز ج      . به مراتب حادتر به خود مي گيرد      

،  معتقدند گسترش شايعات يـك فرآينـد پيچيـده           )2007 (3نكووي و همكارانش  . اخبار، پنهان مي ماند   

مدلسازي اين فرآيند نيازمند توصيفي دقيق از شـبكه هـاي اجتمـاعي و شـكل                .  اجتماعي است  -رواني

  . رش شايعه نقش دارندكارهاي رفتاري گوناگون است كه در گست و گيري كمي ساز

. ، شايعه را به معنـاي خبـري كـه شـيوع يافتـه، آورده اسـت                )1338(فرهنگ عميد   : تعاريف شايعه 

 خبر يا اطالعات تأييد نشده اي است كه مورد توجه گـروه يـا جمعيـت خاصـي بـوده و بـراي               ،شايعه

ينـان و دليـل و      مهيچ گونه اط  ايجاد باور نزد ديگران، معموالً از فردي به فرد ديگر به طور شفاهي و بي                

پديده شايعه، فرآينـدي اسـت كـه از طريـق آن،            ) 1367(به عقيده آلن بيرو     . مدرك كافي انتقال مي يابد    

                                                 
1 DiFonzo 

2 Bordia 

3 Nekovee, Moreno, Bianconi, Marsili 
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شـايعه مـي توانـد از يـك اطـالع           . اخباري پخش مي شود بي آن كه از كانال هاي رايج، گذشته باشـد             

ايـن خبـر از   . غـراق آميـز و اشـتباه باشـد    نادرست منشأ گيرد و يا آن كه منبع آن، اطالعي درست ولي ا  

فردي به فرد ديگر و از گروهي به گروه ديگر منتقل مي شود، بي آن كه منشأ آن، مشخص و يـا آن كـه         

  . داليل قطعي درباره صحت آن وجود داشته باشد

معتقدند كه شايعه اصطالحي است كه بر نظري عيني و معـين اطـالق              ) 1372 (2 و پستمن  1آلپورت

شايعه به طور معمول از طريق صـحبت        . ، نظري كه مطرح شده تا شنونده به آن اعتقاد پيدا كند           مي شود 

جهـت ايجـاد اطمينـان بـه     . با يكديگر منتقل مي شود، بدون اين كه اين امر نيازمند برهان و دليل باشـد          

انتقـال آن،   مـي شـود امـا در ضـمن           واقعي بودن شايعه، غالباً اجزايي از خبر يا حقيقت در آن گنجانده           

مطالب كذب و جزييات تخيلي، آن قدر ديگر بخش ها را تحت الشعاع قرار مي دهنـد كـه واقعيـات و                 

تشخيص دقيق حقيقت نهفته در شايعه و اساساً وجـود يـا عـدم              . دروغ ها از هم قابل تشخيص نيستند      

ه موضـوع ظـاهراً   ، شـايع )1375(به نظر افروز   . ممكن است  وجود حقيقت در شايعه، تقريباً هميشه غير      

شايعه، پديده اي است كه مـي       . مهمي است كه بي آن كه صحت و سقم آن معلوم باشد، انتشار مي يابد              

شايعه اي كـه معمـوالً مـي توانـد در     . آيد و مي رود و اساساً در موقعيت و مقطعي خاص پديد مي آيد  

اني كـه جامعـه بـا ضـعف        آن رگه هايي از حقيقت نهفته باشد، براي ايجاد باور است؛ به خصوص زمـ              

بـر ايـن بـاور اسـت كـه          ) 1380(كـاپفرر   . اخبار صحيح و فقدان منابع موثق اطالع رساني مواجه باشد         

اين تعريف باعث مي شود كه عموم مردم متوجه نشوند كـه شـايعه              . شايعه، اطالعات تأييد نشده است    

 بن بست منطقي مـي كـشاند و باعـث    معموالً همراه با نوعي تأييد از راه مي رسد و اين تعريف ما را به 

مي شود نتوانيم بين شايعه و ديگر گونه هاي اطالعات كه به صورت شفاهي و از طريق رسـانه، انتـشار          

در تمامي تعاريف ارائه شده از شايعه، ديده مـي شـود كـه آن را بـه عنـوان         . مي يابد تفاوت قائل شويم    

در تعريف شايعه، آن را يـك شـكل مهـم از    ) 2003 (3گاالم. خبري غير دقيق، ناموثق و ناقص مي دانند  

گـسترش  . روابط اجتماعي مي داند و اشاعه شايعه، نقش مهمي را در امـور انـسان هـا بـازي مـي كنـد        

شايعات مي تواند آراي عمومي را شكل دهد و موجب وحشت در جامعه در طول جنگ هـا و بحـران      

                                                 
1 Allport 

2 Postman 
3 Galam 
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 بـازار    در يعات بي اساس ساده تا تبليغات پيـشرفته       محتواي اطالعات شايعه مي تواند از شا      . ها مي شود  

  .دامنه داشته باشد

ديفـانز و بورديـا،   .  صاحبنظران مختلف به صور متفاوتي، شايعه را دسته بندي كرده انـد      :انواع شايعه 

 در باب شـايعات سـازماني، انجـام داده انـد؛ شـايعات را بـه دو قـسم                    2000در مطالعه اي كه در سال       

شـايعات درونـي دربـاره ماهيـت سـازمان انـد و موضـوعاتي شـامل         :  تقسيم كرده اند   دروني و بيروني  

شايعات بيروني بيـشتر، پيوسـته بـا        . تغييرات شخصي، امنيت شغلي يا رضايت شغلي را در بر مي گيرد           

. مانند شايعات مؤثر بر شهرت سازمان و كيفيت محصول يـا خـدمات            . شايعات متمركز بر عموم هستند    

مهم ترين دسته بنـدي شـايعات       . و نوع شايعه تخيلي و معمولي را از هم تفكيك مي كند           كارل يونگ، د  

  :، جامعه شناس روسي است؛ او چهار نوع اصلي شايعه را از هم تشخيص مي دهد1از بيساو

 شايعاتي هستند كه به آرامي در بين مخاطبان گسترش مي يابد و همـراه احـساسي،     شايعات خزنده، 

شـايعات مربـوط بـه مقامـات     . شد مي كند تا به مرور زمان همه از آن خبردار شـوند    مملو از رازداري ر   

شـايعات آتـشين   . دولتي، حوادث مصيبت بار و خالفكاري هـاي بـزرگ و امثـال آن از ايـن نـوع انـد           

به اين دليل كه مخاطرات يا وعده هاي فوري را مطرح مي كننـد، بـه سـرعت                   ،)شايعات سخت و تند   (

اين شايعات به خـاطر ايـن كـه بـر احـساسات و              . كوتاهي در جامعه منتشر مي شوند     و در زمان بسيار     

عواطف شديد متكي اند، بيشتر ناشي از دستپاچگي، خشم و يا سرور و شادماني ناگهـاني مثـل تـرس،                    

ي نـش وحشت و غضب بوده و چون در محيطي مملو از هيجان مطـرح مـي شـوند، غالبـاً موجـب واك                 

. نوع شايعه، بيشتر در زمان جنگ ها، فجايع و بحـران هـا بـه وجـود مـي آيـد                    اين  . نيرومند مي گردند  

مـي شـود، سـپس      پس از پيدايش مدتي رواج مي يابد و دهان به دهـان نقـل      ،)پايدار(شايعات غواص   

مخفي شده و به اصطالح آتش زير خاكستر مي شود و هنگامي كـه شـرايط مناسـب و مـساعد، بـراي                     

 بـه   ، يا وهمـي   شايعات توهم انگيز  .  دوباره سر برآورده و انتشار مي يابد       ظهور و گسترش آن فراهم آمد     

دليل اضطراب عامه مردم، به سرعت گسترش يافته و منتشر مي شود كه در گوشه و كنار به گوش مـي                     

مردم معموالً از چيزهاي مشابهي مي ترسند و به همين علـت، آمـادگي پـذيرش، بـاور و بـازگو              . رسند

                                                 
1 Bysaow 
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شايعات توهم انگيز كه بر اساس خوف، بيم و وحـشت مـردم             . ط به آن ها را دارند     كردن شايعات مربو  

بيـساو  . آنها ميل و رغبت، جايگاهي ندارند به شايعات شيطاني نيـز معروفنـد             رواج مي يابند و در ايجاد     

او شـايعات ديگـري     . در اين دسته بندي، عامل زماني را به عنوان شاخص اصلي در نظر گرفتـه اسـت                

همچنين با توجه به عامـل مـدت        . عات رويايي، هيجاني و وحشت را نيز تشخيص داده است         چون شاي 

  .ماندگاري، دو دسته شايعه معين و نامعين را تعيين مي كند

  چارچوب نظري تحقيق

از آن جا كه پديده شايعه، پديده اي رواني و اجتماعي به شمار مي رود، مي تـوان عوامـل متعـددي          

از آن جمله مي توان بـه جلـب توجـه اجتمـاعي، فرافكنـي،               . آن در نظر گرفت   را در ظهور و گسترش      

برقراري ارتباط با ديگران و آغاز باب گفتگـو و          كنجكاوي و جستجوگري، خوشايندها و ناخوشايندها،       

ابراز خصومت و دشمني آشكار يا پنهان خـود نـسبت بـه             ،  انگيزه دوست يابي يا سرگرم كردن دوستان      

اشاره كرد اما تاكيد محققـان در مقالـه حاضـر بـر دو عامـل      ... گران، تخريب رقيب و     تهديد دي ديگران،  

  . عمده شايعه پراكني يعني اهميت و ابهام است كه توسط آلپورت و پستمن مطرح شده است

ميزان اهميت موضوع در جامعه و ميزان ابهام و تاريكي موجود در خبر، دو عاملي هستند كه نقـش                   

دو شـرط اهميـت و ابهـام    ) 1965(به عقيده آلپورت و پـستمن      . د انتشار شايعه دارند   عمده اي در فرآين   

مي توان فرمـول حـدت و شـدت شـايعه را      . در انتقال شايعه، از رابطه اي كم و بيش كمي برخوردارند          

به عبـارت ديگـر، هرگـاه ابهـام يـا      .  شايعه~  اهميت ×يعني ابهام . R ~ i × a: بدين صورت نوشت

 تحقيقات آلپورت و پستمن نشان مي دهـد كـه   .رابر صفر باشد شايعه اي وجود نخواهد داشتاهميت ب 

اين دو عنـصر سـه فرآينـد        . اهميت يك اطالع و ابهامي كه وجود دارد       : شايعه بستگي به دو عنصر دارد     

  :اساسي را در رشد شايعه مورد بررسي قرار مي دهد

به گزارش نسبتاً ثابت، با سه روند اصلي زيـر ارتبـاط   شايعه از مراحل اوليه شكل گيري تا تبديل آن    

حذف برخي از جزييات كه به نظر انتقال دهندگان شايعه، غيـر مهـم و كـم اهميـت                   : 1 تسطيح -1: دارد

در ايـن مرحلـه،   . است و هر قدر شايعه بيشتر منتشر شود، كوتاه تر، فشرده تـر و مختـصرتر مـي شـود     

                                                 
1 Leveling 
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برخـي جزييـات در     : 1 برجستگي -2. يح حادثه حذف شده اند    بسياري از جزييات الزم براي درك صح      

زماني كه بعـضي جزييـات رهـا مـي شـوند،            . طي جريان انتقال شايعه، پايداري قابل مالحظه اي دارند        

مرحله برجستگي نقطـه مقابـل      . نگه داري شده الزاماً مورد تأكيد قرار گرفته و اهميت مي يابند            جزييات

انتقال دهندگان شايعه بر اساس منافع خـود، موضـوع شـايعه را قابـل     : 2 همانند سازي -3. تسطيح است 

 تسطيح و برجستگي به صورت اتفاقي انجام نمي گيرند، بلكه حتمـاً در              مطمئناً. فهم و متناسب مي كنند    

كـاپفرر؛  (مي كننـد     انطباق با تجارب گذشته و نحوه برخورد و رفتار كنوني انتشار دهندگان شايعه بروز             

  ).151 -149  صص:1372 و آلپورت و پستمن؛ 206  ص:1380

، در جريان انتشار شايعه سه عمـل ادراك، بـه حافظـه سـپردن و گـزارش                  )1380(به عقيده كاپفرر    

كردن از فردي به فرد ديگر طي مي شود و اين مراحل در روند رواج شايعه متناسب با دفعـات انتقـال،                      

بيـساو، آغـاز   .  مطلب، مطالبي افزوده و يا كاسته مي شودتقويت مي شود و به طور طبيعي نهايتاً بر اصل       

مـي كننـد كـه     يك يا چند نفر حادثه اي را با عالقه برداشـت  -1: شايعه را همراه با سه ويژگي مي داند      

 افـراد دريافـت كننـده حادثـه، آن را ويـرايش و              -2. عالقه آنان ريشه در اهميت اجتماعي حادثـه دارد        

تحليل بيساو وقتـي مـورد پـذيرش    .  پس از تكميل ويرايش، شايعه آغاز مي شود-3. ارزشيابي مي كنند  

  .قرار مي گيرد كه بين مراحل اول و دوم فاصله زماني نباشد

نه تنها براي گوينده بايد مهم باشد بلكه براي مخـاطبين نيـز بـسيار مهـم و حيـاتي                     موضوع شايعه   

هرقدر اين موضوع، مهم تر و اساسي تر باشد، شايعه نيـز بـا سـرعت بيـشتري شـكل گرفتـه و                       . است

بديهي است اگر موضوع شايعه در نظر مخاطبان، اهميت چنداني نداشته باشـد و مـردم                . منتشر مي شود  

از سـوي  . در هاله اي از ابهام قرار نگرفته باشند، نمي تواند با سرعت در جامعه انتشار يابـد        نسبت به آن    

ديگر، هر اندازه موضوعي براي افراد جامعه مهم باشد و ابهام و تناقض زيـادتري نيـز داشـته باشـد، بـه              

وانـد  ايـن عامـل مـي ت   . همان نسبت نيز احتمال پخش شايعه در مورد آن موضـوع، افـزايش مـي يابـد          

مسائلي از قبيل نبود اخبار صحيح و موثق، نبود اعتماد مردم به رسانه ها و مراكز خبـر داخلـي، ضـعف                      

                                                 
1 Sharpening 

2 Assimilation 



  همد  سال                     مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد                                12

وسائل ارتباط جمعي در ارائه اخبار همگون با واقعيات، ارائه ندادن اخبار و اطالعات كافي و بـه موقـع                    

  .و عملكرد ضعيف يا نادرست سيستم انتقال اخبار و اطالعات، ناشي شود

 توجه به آن چه گفته شد مي توان به اهميت نقش رسانه هاي جمعي در فرآيند شـيوع و تـرويج                       با

شايعه سازان براي افـزايش مـدت زمـان حـضور يـك شـايعه در افكـار عمـومي در             . شايعه اشاره كرد  

جستجوي راهي براي نفوذ در ميان رسانه هاي گروهي هستند زيرا رسانه هـاي گروهـي نقـش بـسيار                    

اگرچـه برخـي از كارشناسـان، مناسـب تـرين محـيط شـكل گيـري و              . ده در اين باره دارنـد     تعيين كنن 

گسترش پديده شايعه را رسانه هاي گروهي معرفي مي كنند، اما بدون ترديـد ميـزان مـوج سـازي هـر                   

يك از خبرگزاري ها، مطبوعات و همچنين سايت هـاي اينترنتـي خبـري دربـاره يـك شـايعه، كـامالً                      

  .گرندمتفاوت با يكدي

رگزاري ها به دليل شأن و مرتبه و جايگاه خاصي كه به عنوان منبع خبري دارند، كمتـر بـه وادي                 بخ

شايعه و شايعه پردازي گام مي گذارند و حتي در انتشار اخبـاري كـه صـحت و سـقم آن ترديـد دارد،                   

 تعريـف  خودداري مي كنند اما برخي از مطبوعات به دليل عملكرد جناحي و سياسـي كـه بـراي خـود           

كرده اند، شايعه را حتي مهم تر از يك خبر تلقي مي كنند و به آن پرو بال مي دهنـد، بـه گونـه اي كـه                            

رويكرد سايت هاي خبـري بـه چنـد دليـل قابـل توجـه           . بخشي از افكار عمومي كامالً آن را باور كنند        

 مي كننـد، خـود را       اول آن كه مطبوعات نسبت به آن چه منتشر        : است كه بايد نسبت به آن حساس بود       

ملزم پاسخگويي به مراجع ذي صالح مي دانند و اما سايت هاي خبري ايـن گونـه مـسئوليتي را هنـوز                      

ديگر اين كه ميزان استفاده از اينترنت در سطح جامعه رو بـه رشـد ايـران، افـزايش                   . احساس نكرده اند  

هاي خبري مـي كوشـند آن   ت يا وبالگ بنابراين، برخي از افراد و گروه ها با راه اندازي ساي . يافته است 

  .چه را در ذهن خود يا گروه خود نسبت به ديگران دارند، در قالب خبر ارائه دهند

  فرضيات تحقيق

 .به حد باال تمايل داردميزان تمايل به انتشار خبر و گسترش شايعه در دانشجويان،  -1

  .وت استبر حسب نوع خبر متفاو گسترش شايعه ميزان تمايل به انتشار خبر  -2

  .بين ميزان تمايل به انتشار خبر و گسترش شايعه و ميزان ابهام در آنها رابطه وجود دارد -3
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  .بين ميزان تمايل به انتشار خبر و گسترش شايعه و ميزان اهميت آنها رابطه وجود دارد -4

  .بين ميزان تمايل به انتشار خبر و گسترش شايعه و ميزان اوقات فراغت رابطه وجود دارد -5

 .ميزان تمايل به انتشار خبر و گسترش شايعه و ويژگي هاي منتشر كننده رابطه وجود داردبين  -6

  روش شناسي تحقيق

 قلمرو مكاني اين تحقيق، به سبب امكان تجزيـه و  : قلمرو تحقيق، جامعه و نمونه آماري     -1-6

قلمـرو  . محـدود شـد   )  نفر 15405(تحليل آماري و قابليت تعميم، به دانشجويان دانشگاه اصفهان          

روش نمونه گيري در اين تحقيـق،       .  بود 90 -91زماني تحقيق در طول نيمسال اول سال تحصيلي         

بـراي بـرآورد    . سهميه ها با توجه به سهم هر دانشكده تعيـين گرديـده انـد             . سهميه اي بوده است   

به همين منظـور پراكنـدگي بـه دسـت آمـده از             . حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده شده است       

 درصد، مبنايي براي محاسبه حجم نمونـه در نظـر           95طالعه مقدماتي انجام شده و سطح اطمينان        م

  . نفر به دست آمد242گرفته شد و حجم نمونه 

 پرسشنامه محقق ساخته كه با توجه به اخبـار منتـشر شـده در            : ابزار جمع آوري داده ها     -2-6

بـه دسـت آمـد، پـس از يـك مطالعـه        1390خبرگزاري هاي رسمي و جرايد در تابستان و پـاييز        

بررسي دقيق سؤاالت طراحي شده بـه وسـيله افـراد متخـصص و حـذف و                 و  )  نفر 40 (مقدماتي

 سـؤال آمـاده گرديـد كـه البتـه           30اصالح پاره اي از عبارات مبهم و نامأنوس، پرسشنامه نهايي با            

 در پرسـشنامه     سـؤال، طراحـي و     30سؤاالتي نظير سن، جنس، سطح تحصيالت و درآمد جدا از           

براي پاسخ گويي به سؤاالت، مقيـاس پـنج درجـه اي ليكـرت مـورد اسـتفاده قـرار              . گنجانده شد 

  .گرفت

 مسأله اي كه محقق بعد از تـدوين پرسـشنامه بـا آن    : اعتبار و قابليت اعتماد ابزار تحقيق -3-6

 بـراي رسـيدن بـه       از آن جا كه اعتبار، امري كيفي اسـت اوالً         . روبه روست، اعتبار پرسشنامه است    

اعتبار سازه از تحقيقات انجام شده مشابه و پايـه هـاي نظـري اسـتفاده شـد و ثانيـاً در رابطـه بـا                          

موضوع تحقيق، همه سؤاالتي كه به ذهن مي رسيد و همه آن چـه از طريـق مطالعـات نظـري بـه         

 همبـستگي  آن گاه در جريان آزمون مقـدماتي و نيـز     . دست آمد، در مخزني از گويه ها گرد آمدند        
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تعدادي از سؤاالت، نمونه اي از گويه ها كه معرف كل گويه هاي قابل طـرح بـود، در پرسـشنامه                   

ثالثاً براي اعتبار صـوري، سـؤاالت طراحـي شـده           . نهايي گرد آمد تا اعتبار نمونه اي به دست آيد         

ره توسط افراد متخصص مورد بررسي قرار گرفت و پرسشنامه نهايي، پس از حذف و اصـالح پـا                 

براي سنجش ميزان قابليت اعتماد پرسشنامه مقدار آلفـاي         . اي از عبارات مبهم و نامأنوس تهيه شد       

، 8837/0ميزان آلفاي كرونباخ براي متغير تمايل به انتـشار خبـر برابـر بـا      . كرونباخ محاسبه گرديد  

ت با نرم افـزار     اين محاسبا .  مي باشد  8713/0 و براي ابهام خبر،      8880/0براي اهميت خبر برابر با      

SPSS 11.57/0(مشاهده مي شود كه آلفاي كرنباخ حاصل در دامنه قابل قبـول  .  حاصل گرديد 

  .قرار دارد) و باالتر

 براي خالصه كردن و تجزيه و تحليل اطالعات حاصل، از آمار توصـيفي              : روش آماري  -4-6

اواني، درصـد، ميـانگين     در سطح توصيفي از شاخص هاي آماري نظير فر        . و استنباطي استفاده شد   

 ، ضرايب همبستگي، ضرايب في و كرامر، گاما         Tبهره گيري شد و در سطح تحليلي، آزمون         ... و  

 SPSSاين مراحل با نرم افزار .  و رگرسيون چند متغيره مورد استفاده قرار گرفتc و bو كندال 

 ترسـيم گرديـد     Lisrelار   انجام گرديد و در نهايت، مدل معادله ساختاري به وسيله نرم افز            11.5

  .و شاخص هاي برازش آن به دست آمد

در .  متغير وابسته، متغيري است كه از متغيرهاي ديگر تأثير مي پـذيرد            : متغيرهاي تحقيق  -5-6

متغيـر مـستقل،    . متغيـر وابـسته اسـت     و گسترش شايعه    تحقيق حاضر، ميزان تمايل به انتشار خبر        

  و گـسترش شـايعه     لي كه بر ميزان تمايـل بـه انتـشار خبـر           عوام. متغيري است كه تأثير مي گذارد     

اهميـت خبـر، ابهـام خبـر، ميـزان      : مؤثرند و در طول مطالعات تحقيق به دست آمدند، عبارتنـد از          

  .اوقات فراغت، جنس، سن، درآمد خانوار، رشته و مقطع تحصيلي

  يافته هاي پژوهش

وصـيفي كـه بـه معرفـي سـيماي      بخـش ت : يافته هاي اين تحقيـق در دو بخـش قابـل ارائـه اسـت              

  .پاسخگويان مي پردازد و بخش استنباطي كه به آزمون فرضيات تحقيق اختصاص دارد
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    نتايج توصيفي-1-7

  ميزان اشاعه خبر افراد بر حسب درجه آن: 1جدول

  درصد  تعداد  اشاعه خبر

  2/30  73  كم

  3/60  146  متوسط

  5/9  23  زياد

  100  242  كل
  

 درصـد  2/30 درصد از پاسـخگويان، نقـش زيـادي در اشـاعه خبـر داشـتند،       5/9با توجه به نتايج،   

  .داشتندو گسترش شايعه  درصد از پاسخگويان نقش متوسطي در اشاعه خبر 3/60نقشي كم و 

 درصد پاسخگويان بر حسب جنس و ميزان تمايل به انتشار خبر و گسترش شايعه: 2جدول 

  

 كل

زان تمايل به انتشار خبر و يم جنس

 ترش شايعهگس

    مرد  زن  بدون پاسخ  

  بسيار كم  4  5/7  0  5/11

  كم  5/11  42  4/0  54

  زياد  5/7  2/25  9/0  6/33

  بسيار زياد  0  9/0  0  9/0

  كل  23  7/75  3/1  100
  

 درصـد بـوده اسـت و        1/26 داشته اند، برابر      و گسترش شايعه   زناني كه تمايل زيادي به انتشار خبر      

و گـسترش شـايعه     لذا نتيجه مي گيريم كه ميزان تمايل به انتشار خبر           . درصد 5/7در ميان مردان برابر با      

از . اين امر مي تواند به خاطر كنجكاوي بيـشتر ذاتـي در زنـان باشـد    . در ميان زنان بيشتر از مردان است      

سوي ديگر، زنان تمايل بيشتري به رفتارهاي گروهي دارند تا فردي، لذا انتقال خبـر يـا شـايعه در بـين                      

  .ان بيشتر استآن
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 درصد پاسخگويان بر حسب رشته و ميزان تمايل به انتشار خبر و گسترش شايعه: 3جدول 

   رشته
 فني  علوم انساني كل

ميزان تمايل به انتشار خبر و گسترش 
 شايعه

  بسيار كم  1/3  5/8  6/11
  كم  6/19  4/34  54

  زياد  6/11  9/21  5/33
  بسيار زياد  4/0  4/0  8/0

  كل  8/34  2/65  100
  

 درصـد   12داشته اند، برابر    و گسترش شايعه    دانشجويان رشته هاي فني كه تمايل زيادي به انتشار خبر           

لذا مي توان گفت كه ميزان تمايل به انتشار . 3/22بوده است و در دانشجويان رشته هاي علوم انساني برابر با 

ـا توجـه بـه جـدول     .  بيـشتر اسـت   در ميان دانشجويان رشته هاي علوم انساني      و گسترش شايعه    خبر   ، 4ب

ـات                ـاي علـوم انـساني، اوق ـته ه مشاهده مي شود كه دانشجويان رشته هاي فني نسبت به دانـشجويان رش

ـاعه خبـر                   . فراغت كمتري دارند   ـا اش و بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه فرصت كمتري بـراي جـستجو ي

قتضاي رشته تحصيلي خود، سروكار بيشتري با       همچنين دانشجويان علوم انساني به ا     . دارندگسترش شايعه   

ـاي بيـشتري بـه     . اخبار و رسانه ها دارند    در فضاهاي آموزشي آنان، محيط بحث و تحليل بازتر اسـت و به

دانشجويان علوم انساني ناچار نيستند كه در يـك قالـب مـشخص و            . تحليل و تفكر دانشجو داده مي شود      

ـاي         لذ. محدود دو دو تا چهارتايي بينديشند      ا همواره به دنبال روزنه ها و دريچه هاي نوين بـراي تحليـل ه

ـاعه خبـر                 . خود  مي گردند    ـايعه      از اين روست كه تمايل آنها به جـستجو و نيـز اش   بيـشتر و گـسترش ش

  . است

  درصد پاسخگويان بر حسب رشته و ميزان اوقات فراغت: 4جدول 
   رشته

  فني علوم انساني كل
  اوقات فراغتميزان 

  بدون پاسخ  8/0  8/0  7/1
   ساعت1كمتر از   5/5  8/6  3/12
   ساعت3 تا 1بين   7/15  2/24  8/39
   ساعت5 تا 3بين   6/7  5/19  1/27
   ساعت5بيش از   9/5  1/13  1/19

  كل  6/35  4/64  100
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 درصـد بـوده   9/5 ساعت اوقات فراغت داشـته انـد، برابـر       5دانشجويان رشته هاي فني كه بيش از        

بدين جهت مـي تـوان نتيجـه گرفـت كـه      . 1/13ويان رشته هاي علوم انساني برابر با       است و در دانشج   

  .ميزان اوقات فراغت در ميان دانشجويان رشته هاي علوم انساني بيشتر است

   تحليل استنباطي2-7

 فرضيه بود كه به منظور بررسي ايـن فرضـيات   6همان طور كه قبالً هم گفته شد، اين تحقيق داراي       

  .اي آماري مختلفي استفاده شده كه در اين قسمت، به آنها پرداخته مي شوداز آزمون ه

ـايعه در      اولين فرضيه مطرح شده در اين مقاله اين است كه            ميزان تمايل به انتـشار خبـر و گـسترش ش

 تك نمونه اي و ميانگين حاصل، مشاهده مي شـود كـه   Tبا توجه به آزمون . تمايل به باال دارد  دانشجويان،  

ـانگين ميـزان تمايـل بـه     5/2را  و گسترش شايعه    يانگين ميزان تمايل به انتشار خبر       اگر م   در نظر بگيريم، مي

  . است، لذا فرضيه مذكور رد مي شود5/2اين ميزان، كمتر از .  است23/2انتشار براي دانشجويان برابر 

   براي ميزان تمايل به انتشار خبر و گسترش شايعهT آزمون. 7جدول 
انحراف از 

 استاندارد
 ميانگين

تفاوت ميانگين 
 ها

درجه 
 آزادي

t  

04352/0 2379/2 2621/0- 000/0  023/6- 
ميزان تمايل به انتشار خبر و 

 گسترش شايعه
  

آزمون ساير فرضيه ها براي هر يك از متغيرها، ضرايب هر كدام، مقدار آمـاره و معنـاداري آنهـا در                     

  . قابل مشاهده است9 و 8جدول 

  ن فرضيه هاي تحقيقآزمو -8جدول
 آزمون فرضيه    معناداري  مقدار   نماد ضريب  متغير

 رد فرضيه  b τb  051/0 324/0كندال  ميزان ابهام خبر

 تاييد فرضيه b τb  626/0 000/0كندال   ميزان اهميت خبر

 تاييد فرضيه V  990/0  000/0 كرامر  نوع خبر

 رد فرضيه  c τc 051/0-  338/0كندال   ميزان اوقات فراغت

 رد فرضيه  V  838/0 163/0 كرامر  جنس

 رد فرضيه  V  068/0  790/0 كرامر  رشته تحصيلي

 تاييد فرضيه c τc  110/0- 004/0كندال  مقطع تحصيلي

 تاييد فرضيه b τb  113/0- 022/0كندال  درآمد خانوار
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با توجه به اين مدل كه بـا اسـتفاده از           . در ادامه، مدل معادله ساختاري مقاله حاضر ترسيم شده است         

كـه خـود بـا دو    ) news( رسم گرديده، مالحظه مي شود كه متغير پنهان بيروني خبر        Lisrelنرم افزار   

متغير مشاهده شده، مـورد سـنجش قـرار گرفتـه اسـت، بـر متغيـر پنهـان وابـسته يعنـي انتـشار خبـر                           

)diffusion ( درصـد  56 خبر، اخبـار اقتـصادي و سياسـي بـا      مشاهده مي شود كه در انواع     . تاثير دارد 

.  را دارنـد    و گـسترش شـايعه      درصد كمتـرين سـهم اشـاعه خبـر         31بيشترين سهم و اخبار ورزشي با       

 81ويژگـي هـاي خبـر         . همچنين اهميت خبر بخش بيشتري از ويژگي هاي خبـر را تبيـين مـي كنـد                

بنـابراين، رابطـه اي قـوي و مثبـت     . ستتاثير داشته او گسترش شايعه درصد بر روي متغير اشاعه خبر      

  . وجود دارد و گسترش شايعهبين ويژگي هاي خبر و اشاعه خبر

  مدل معادله ساختاري اشاعه خبر و گسترش شايعه. 1نمودار 

 

. در ادامه به توضيح شاخص هاي برازش خـواهيم پرداخـت          . برازش مدل به طور كلي خوب است      

 درجـه آزادي و  10 بـا   21/12 كه به لحاظ فني شاخص بدي برازش است، برابـر بـا              آماره كاي اسكوئر  

مالحظه مـي شـود كـه آمـاره كـاي اسـكوئر بـه لحـاظ آمـاري                   .  است 27093/0مقدار احتمال حدوداً    

در مدلـسازي بـه دنبـال كـاي     . غيرمعنادار است و به لحاظ مقدار به تعداد درجات آزادي نزديك اسـت    

تفـسير ديگـر   .  هستيم و بنابراين مدل معادله ساختاري تدوين شده قابل قبول اسـت           اسكوئر غير معنادار  

بر اساس تفاوت مقدار كـاي اسـكوئر و   ) NCP(پارامتر غير مركزي . بر اساس پارامتر غير مركزي است  
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بـه عبـارت ديگـر، مقـدار صـفر      . درجه آزادي محاسبه مي شود و داراي مقدار مورد انتظار صفر اسـت            

معيار سوم اين است كه ريشه ميانگين مربعـات خطـاي بـرآورد           . يانگر برازش كامل است    ب NCPبراي  

)RMSEA (   محاسبه شده كه در سطح قابل قبول اين معيـار            041/0برابر با )    قـرار  ) 05/0كـوچكتر از

 بـه دسـت آمـده كـه در دامنـه قابـل قبـول ايـن                  98/0در نهايت شاخص نيكويي برازش برابر با        . دارد

از مجموع اين شاخص هاي برازش به اين نتيجـه مـي رسـيم كـه مـدل                   . است)  به باال  95/0(شاخص  

  ).142 -101صص : 1388شوماخر و لومكس، (ساختاري تدوين شده، مدلي قابل قبول است 

  نتيجه گيري

ـا توجـه بـه    .  با اهميت خبر تاييد شـد    و گسترش شايعه   از ميان فرضيه هاي تحقيق، رابطه اشاعه خبر        ب

و اهميت خبر برقرار است، به و گسترش شايعه ل مشخص شد كه رابطه مثبت بين اشاعه خبر     ضريب كندا 

اين رابطه اين گونـه قابـل توجيـه     . عبارت ديگر، هر چه خبر مهم تر باشد، ميزان اشاعه آن افزايش مي يابد             

ـات  است كه وقتي خبري براي اعضاي جامعه داراي اهميت باشد، اعـضا بيـشتر تمايـل دارنـد كـه اطال                     ع

ـين خبـري          ـاعه چن ـال اش بيشتري پيرامون آن كسب كنند و جوياي اخبار جديد درباره آن هستند، لذا احتم

اين امر در نظريات آلپورت و پستمن . بيشتر از خبري است كه از اهميت كمتري در جامعه برخوردار است           

يد مهم باشد بلكه براي مخاطبين  موضوع شايعه نه تنها براي گوينده با      از ديدگاه آنها    . هم قابل مشاهده است   

هرقدر اين موضوع، مهم تر و اساسي تر باشد، شايعه نيز با سـرعت بيـشتري      . نيز بسيار مهم و حياتي است     

ـته              . شكل گرفته و منتشر مي شود      بديهي است اگر موضوع شايعه در نظر مخاطبان، اهميـت چنـداني نداش

 از سوي ديگر، هر اندازه موضوعي براي افراد جامعه مهـم          .باشد، نمي تواند با سرعت در جامعه انتشار يابد        

  .باشد، به همان نسبت نيز احتمال پخش شايعه در مورد آن موضوع، افزايش مي يابد

 و ابهام خبر در جامعه آماري دانـشجويان          و گسترش شايعه   با توجه به نتايج تحقيق، بين اشاعه خبر       

رت و پستمن اذعان مـي كننـد كـه ابهـام خبـر در مـواقعي         آلپو. دانشگاه اصفهان، رابطه اي وجود ندارد     

كه اخبار ناموثق در اختيار مردم قرار مي گيرد، بيـشتر و لـذا احتمـال انتـشار آن      ... مانند جنگ، بحران و     

، رونـد عـادي بـر    90به نظر مي رسد كه در برهه زماني تحقيق يعني تابـستان و پـاييز   . خبر بيشتر است  

به گونـه اي كـه اخبـار منتـشر شـده در تمـامي               .  هاي كشور حاكم بوده است     اخبار مطبوعات و رسانه   
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اين امر مي تواند بـه خـاطر يكنـواختي       . منابع اطالع رساني به يك نحو و سبك و سياق مطرح شده اند            

  .جاري بر مطبوعات و جرايد كشور باشد

  ×ابهـام   از فرمول شايعه يا اشاعه خبر توسط آلپورت و پـستمن مطـرح شـده و آن عبـارت اسـت             

اين مطلب بارها و بارها در كتاب ها و مقاالت منتـشر شـده در زمينـه شـايعه مطـرح                    .  شايعه ~اهميت  

و روان شناسـي  ) 1375(از آن نمونـه مـي تـوان بـه كتـاب روان شناسـي شـايعه از افـروز          . شده است 

در عمـده كتـاب هـاي       همچنـين   . كه مورد بهره محققان بوده اند، اشاره كرد       ) 1386(اجتماعي از رباني    

روان شناسي اجتماعي به بحث شايعه و فرمول ارائه شده توسط آلپورت و پستمن هـم پرداختـه شـده                    

  .است

با نوع آن از ديگر فرضـيه هـاي تحقيـق بـود كـه بـا               و گسترش شايعه    رابطه ميان ميزان اشاعه خبر      

اري ترسـيم شـده هـم بـه     اين امـر در مـدل معادلـه سـاخت         .  مورد تاييد قرار گرفت    99/0ضريب كرامر   

مشاهده مي شود كه ميزان تمايل به انتشار اخبار و شايعه هـاي اقتـصادي و                . سهولت قابل بررسي است   

سياسي از ساير اخبار، بيشتر و ميزان تمايل به انتشار اخبار و شايعه هاي ورزشـي از سـاير اخبـار كمتـر        

ـ            . است صادي و سياسـي در جامعـه بـه نـسبت           از اين روست كه مي توان پي برد كه اهميت مسائل اقت

ساير اخبار بيشتر است و افراد نسبت به بررسي، جستجو و اشـاعه اخبـار در ايـن حـوزه هـا، نگرانـي                        

  . بيشتري دارند

  راهكارها و پيشنهادات

 ي وبـا ،شـايعه .  مردم تشريح كـرد ي شايعه را براي بايد خطرات و پيامدهايا قبل از شيوع هر شايعه    

هـا، جوامـع و     شـود و افـراد، گـروه        ي منتقل م  ي به ديگر  يبه شدت و سرعت از يك      است كه    يخطرناك

يـات و احاديـث متعـدد هـم         آدر  . دهـد   ي   مختلف را تحت تاثير شگرف خود قرار مـ         ي كشورها يحت

 بايـد  ي در جامعـه اسـالم  لـذا .  هشدار داده شده است   ينسبت به انجام غيبت، داشتن سوء ظن و پرگوي        

هـا نيـز از درج اخبـار بـدون منبـع و بـه نقـل از                    روزنامـه . د  ومستند و موثق ب   به دنبال حرف و مطلب      

ايـن امـر    .  نمايند تا جامعه از خطر شـايعه مـصون مانـد           يبايد خوددار ” افراد مطلع “يا  ” محافل خبري “
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در ادامه به سـه امـر الزم و مهـم در رعايـت اخـالق      . لزوم توجه به اخالق رسانه اي را پررنگ مي كند 

  :ي براي كاهش شايعه و ارائه ي اخبار صحيح و موثق به افراد مطرح مي شودرسانه ا

رسانه هـا بايـد از اغـراق و بزرگنمـايي و نيـز كوچـك نمـايي اخبـار                    : دقت و صحت اخبار    -1

جلوگيري نموده و اخبار را به همان گونه كه هست و البته به زبـاني كـه توسـط عمـوم مـردم فهميـده                       

 .شود، انتقال دهند

نگـاران  ي اخالق و توانايي توضيح آنهـا نيـاز دارد كـه روزنامـه              درك مسائل بالقوه   :پيچيدگي -2

نگـاران  هاي منحصر به فردي را براي روزنامـه       اين امر، چالش  . درك كاملي از موضوع خود داشته باشند      

 .كندعلم ايجاد مي

آورد، د مـي  اعتمادي را به وجـو    هاي توطئه كه بي   تواند شايعات و تئوري   شفافيت مي : شفافيت -3

تواند انتقاد نرم يـا حـداقل، هـدايت آن بـه اهـداف مناسـب باشـد و اعتبـار را                      شفافيت مي . از بين ببرد  

  ).Rosen, 2005: 1(افزايش دهد، البته در صورتي كه به طور مداوم دنبال شود 
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