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 چکیده 

ترین رسانه گروهی یاد شده است و دانشی است که در اختیار نقال آن قرار دارد. از شایعه به عنوان قدیمی

اساس پیوند مستحکمی که میان راوی و روایت برقرار گردد، پذیرفته شایعه به عنوان خبری اثبات نشده بر 

 می شود. از آنجایی که با توجه به عدم شفافیت در اکثریت موضوعات روز جامعه، شایعه همیشه وجود دارد

و بر افکار عمومی تاثیرگذار و آسیب رسان است به همین دلیل مقاله پیش رو تالشی است برای ارائه بحثی 

دیدگاه ها و نظرهای پیرامون این آسیب اجتماعی، بدنه و موضوع اصلی تحقیق بر مبنای شایعه ه راجع ب

تعاریف و چیستی شایعه و انواع آن صورت گرفته است و چرا و چگونه شایعه انتشار می یابد و راه های مقابله 

 با آن چیست؟
 

 شایعه، آسیب های اجتماعی.واژگان كلیدی: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 مقدمه 

شایعه در برابر دیگر آسیب های اجتماعی از قدرت تخریب بیشتری برخوردار است. بدبینی افراد به یکدیگر، بی اعتمادی مردم به 

مسئوالن، رکود اقتصادی، احساس ناامنی، یأس و ناامیدی، زمینه سازی برای دخالت بیگانگان، تحریم اقتصادی ، سیاسی، نظامی 

یب هایی است که شایعه بر پیکر اجتماع فرود می آورد. نمونه ها و شواهد عینی بسیاری برای نقش تخریب و...، تنها بخشی از آس

گری شایعه وجود دارد که یکی از نمونه های بارز آن در عرصه اجتماعی و سیاسی، قدرت تخریب شایعه ای است که در دوران 

با هوشیاری دولت مصدق خنثی شد و برخی از  ۱۳۳۲مرداد  ۲۵حکومت دکتر مصدق ساخته و پرداخته شد. وقتی کودتا در 

کودتاچیان دستگیر شدند، عوامل سازمان سیا، شایعه دخالت دولت مصدق در کودتا را ساخته و پخش کردند. آنها به کمک عوامل 

ار معرفی کردند. مردم وابسته مطبوعاتی و بنگاه های خبری، هدف این کودتا را زیر فشار گذاشتن شاه و ناگزیر ساختن او به فر

مرداد دست به تظاهرات زدند، باقیمانده کودتاچیان نیز از پادگان ها و مخفی گاه ها بیرون  ۲۸در اعتراض به دولت مصدق در 

آمدند و با ادوات نظامی مردم را به شورش و حمله به مراکز دولتی یاری و همراهی کردند. شهر، مؤسسات و ادارات دولتی به 

تیار کودتاچیان قرار گرفت، سران حکومت دستگیر شدند، خانه مصدق غارت و تخریب شد و دولت سرنگون شد. از سرعت در اخ

جهت گستره و وسعت میدان تخریب نیز، شایعه از دیگر آسیب های نیرومند است. تمامی خانواده ها، مدارس، دانشگاه ها، ادارات، 

ین مراکز درگیر شایعات هستند. شماری شایعه زدایی می کنند و تعداد بیشتری کارخانجات، بازار و ... یا دست کم بسیاری از ا

شایعه پراکنی و شایعه سازی را دنبال می کنند. بنابراین، شایسته است این آسیب اجتماعی از منظر قرآن به بحث و بررسی نهاده 

برای وجود شایعه دو شرط  .(1383)محمدی، شود ارزه با شایعه تبیین و تحلیلشود و عوامل، زمینه ها، بسترها، و راه های مب

. وقایع حقیقی در نوعی ابهام پوشیده باشد. ۲از اهمیت برخوردار باشد و  . موضوع شایعه برای گوینده و شنونده۱اصلی الزم است: 

واقعیت  نتواند یا نخواهداین ابهام می تواند با نبود اخبار دقیق یا به وسیله برخی تشنجات عاطفی، که فرد را مجبور می کند که 

هایی را که در اخبار مطرح شده بپذیرد، القا شود. شایعه های فراوانی هر چند وقت یک بار و بسته به شرایط اجتماعی، اقتصادی، 

سیاسی و فرهنگی کشور از سوی مردم، اینترنت، صداوسیما، مطبوعات، شبکه های ماهواره ای، پیشگویی ها و... منتشر شده و 

از سوی مردم مورد استقبال قرار می گیرد و دهان به دهان گسترش می یابد. شایعه های معروفی مانند قانونی شدن کوئست  البته

در ایران، کج شدن برج میالد، رؤیت تصویر پپسی بر روی ماه و یا شایعاتی مبنی بر فوت بازیگران کشور و... که هر یک از این 

کنندگان پیام به همراه اساس روحیات، عالیق، شغل و طبقه اجتماعی هر یک از دریافت شایعات واکنش های گوناگونی را بر 

 .(1395)ترکمان و شهابی، داشته است
 

 تعریف شایعه

از آن مشتق شده است. بنا بر « شایعه»و « شیوع» واژهای عربی به مفهوم رواج یافتن و منتشر شدن است که واژگان « شیع»

: نویسد می آن درباره بستر و فرهنگ. باشد زبانها سر بر مردم بین که است ای پایه بی اخبار شایعه، دهخدا،تعریف لغت نامه 

 تأیید برای مطمئن مدرک وجود بدون شده شناخته قدرت محدوده در مردم، در جاری گزارش یا روایت از است عبارت شایعه»

 کرده تعریف شود، می توزیع مبهم سطوح در «(انگوری درخت) تاکی ارتباطات»سیله و به که اطالعاتی را شایعه. «آن حقیقت

( معتقدند شایعه اطالعاتی است که بین افرادی که هیچ شواهد معتبری برای حمایت ادعایشان a 1947آلپورت و پستمن )اند

، تعریف «شر می شودای که بدون اثبات رسمی توسط مراجع ذی نفوذ منت بیانیه»( شایعه را ۱944ندارند، تبادل می شود. کناپا )

 ها شایعه. هستند ها شایعهکرده است. آلپورت و پستمن نشان دادند اهمیت و ابهام در اطالعات دو عامل مهم اند تشدید کننده 

 که است این مجالت،رادیو، تلویزیون  و صفحات وب در اینترنت منتشر می شوند نکته مهم و روزنامه مانند هایی رسانه طریق از

( ۱۹۵۱گرفته می شود  به اعتقاد پترسون و گیست ) کار به خاصی روشهای و ابزارها آن مخاطبان با متناسب شایعات، انتشار در

و میشلسون و مولی شایعه عبارت است از ارتباطات غیررسمی منتقل شده توسط یک فرد به فرد یا افراد دیگر، صرف نظر از اینکه 

اعتقاد  هایی اند که بدون است یا نه. این تعریف ها نشان می دهد. شایعات فرضیه آیا این اطالعات بر حقیقت پایه گذاری شده



 

  

 

نسبت به شایعات مثبت گرایش  به صحبت معتبر آن انتقال می یابند. البته تحقیقات نشان داده است شایعات منفی بین افراد

 (.1395)مقیمی و غفوری، بیشتری به انتقال دارند

 

 شایعه  چیستی
پیشرفته، در وضعیتهای عادی، اخبار قابل اطمینان، بیش از شایعه جریان دارد. آنها روزنامه و رادیو دارند، اما وقتی فشار جوامع 

روحی و سردرگمی بوجود آید، شایعه برانگیخته شده و گسترش می یابد و به نوبه خود، سردرگمی را افزایش می دهد. در چنین 

مقامات است و در رادیو و مطبوعات منتشر می  می کنند: در یکسو، اخباری که مورد تایید وضعیتی، دو نوع خبر، با هم رقابت

و مشکوک شایعات، بخصوص هنگامی گسترش می یابند که لزوم حفظ اسرار در مورد  شود، و در سوی دیگر، اخبار غیر موثق

رون نمی دهند، زیرا اخبار زیادی در دسترسی بعضی موضوعات مهم پیش آید. در این حالت منابع رسمی خبری، اطالعات کافی بی

آنها نیست و اگر هم باشد، لزوم سانسور، مانع از پخش آنها می شود. در صورتیکه مردم از طریق منابع رسمی خبری، اطالعات 

بل از میالد مورد نیاز خود را به دست نیاورند، هر جا که خبری پیدا کنند، آن را پخش می کنند. ویرژیل شاعر روسی سده اول ق

کنی  ای شایعه هیچ شیطان دیگری از تو سریع تر و تندتر نیست تو با هر حرکتی که به جلو می روی و پیشرفت می»گوید:  می

، همانطور که از سخن این شاعر برمی آید، شایعه عاملی تخریب کننده «قدرت ویران کننده و تخریبی بیشتری به دست می آوری

 مر به وضوح پیداست که شایعه عامل بروز اختالف و درگیری و دشمنی میان قبایل، حکومتها واست. در طول تاریخ این ا

 کشورهای بسیاری شده و باعث براندازی بسیاری از حکومتها گردیده است.

 الف( شایعه چیست؟ 

 در خصوص چیستی شایعه تعاریف گوناگونی شده است که ذیالً به برخی از آنها اشاره می نماییم: 

ای است که مورد  روانی است که در جوامع مختلف کم و بیش رواج دارد و در اصل، خبر تأیید نشده -یک پدیده اجتماعی  - ۱

توجه گروه یا جمعیت خاص بوده و برای ایجاد باور نزد دیگران معموال از فردی به فرد دیگر به طور شفاهی بدون هیچگونه 

بد و با توجه به ماهیت و قدرت تأثیرگذاریش همواره به عنوان وسیله ای برای اطمینان و دلیل و مدرک کافی انتقال می یا

 دستیابی به اهداف و مقاصد گوناگون مورد بهره برداری قرار گرفته و می گیرد.

به  خبر یا اطالعات تأیید نشده ای که مورد توجه گروه یا جمعیت خاصی بوده و برای ایجاد باور نزد دیگران معموال از فردی - ۲

فرد دیگر به طور شفاهی و بدون هیچگونه اطمینان و دلیل و مدرک کافی انتقال می یابد و به عبارت دیگر: شایعه طرح و شیوع 

 دادن خبر یا ادعایی است که همواره هاله ای از شک و تردید آن را پوشانده است.

 کرد. اشاره با توجه به تعاریف فوق می توان به برخی از خصوصیات شایعه به شرح ذیل

 الف( شایعه یک خبر تأیید نشده است. 

 گویند و... شیوع می یابد.  ب( با کلماتی از این قبیل؛ گفته می شود، می

 پ( بستر اصلی آن زبانی و از طریق محاوره است. 

و جمعیتهایی که به لحاظ ساده اندیشی و  ت( در مواقعی که مردم با فقر اطالع رسانی صحیح و دقیق مواجهند و در بین گروهها

 زودباوری تأثیرپذیری بیشتری برای دریافت و انتقال شایعات دارند، بیشتر متداول است. 

 بری را کاهش می دهد.  ث( اضطراب فردی و اجتماعی را افزایش و میزان بهره

ر شرایط اجتماعی برای رواج شایعه زمانی فراهم ج( محتوای شایعه معموالً از طریق مجاری رسمی تأیید نمی شود به عبارت دیگ

های رسمی  افتد دلبسته و عالقمند شوند؛ اطالعات و تبیین ای که در گذشته یا آینده اتفاق می می شود که مردم به حادثه

 وجود نداشته باشد و برای اکثر افراد، کنترل اجتماعی مربوط به آن موقعیت بیرونی باشد. 

 به سایر جمعیتها احساس تر است.  د( جمعیت شایعه نسبت

آلبورت و پتسمن: یکی از جامع ترین تحقیقات در خصوص تبیین عینی شایعه توسط این دو صورت گرفته است به عقیده  -۳

آنها یک محرک بصری مثل تصویر یک صحنه اجتماعی وسوسه انگیز، به شخصی عرضه می شود او نظرش را به شخصی دوم 



 

  

 

های نخستین صورت می گیرد. آنها نتیجه  تیجه گیری درباره طبیعت شایعه، با مقایسه گزارش آخر با انگیزهمنتقل می کند و... ن

 خالصه نموده اند. « همانند سازی»و « برجستگی»، «تسطیع»تحقیقات خود را در ذیل سه واژه 

مان شنیدن و گفتن اطالق می شود. تر، مختصرتر، آسان تر شدن در هنگام سفر و در ز تسطیع به تمایل یک شایعه به کوتاه

 یعنی هنگام تکرار موضوع شایعه، جزئیات کمتری ذکر می شود. 

 بزرگتر.جزئیات از زمین  برجستگی: عبارت است از دریافت، نگهداری و گزارش گزیده تعداد محدودی از

ذهن شنونده بر شایعه اعمال شود، موجود در  همانندسازی با نیروی جذاب و نیرومندی که به وسیله زمینه ذهنی و احساس

 صورت می گیرد.

 ب( نفس شایعه در ارتباطات چگونه است؟ 

با بررسی مسئله شایعه به خوبی می توان به نقش آن در شناساندن هراسها، اضطرابها،خصومتها و آرزوی عمومی پی برد. همچنین 

لبستگی ها و... نیز پی برد. از سوی دیگر این پدیده بیانگر در سایه دقت در این پدیده می توان به عقاید و گرایشهای موقتی، د

ساختار رهبری، مناسبات گروهی یا روابط عمومی و همچنین مجاری ارتباطی نیز می باشد. بدین ترتیب می توان چنین نتیجه 

مشوش و غیرفعال گرفت که شایعه از یک سو عاملی در تشکیل افکار عمومی است و از سوی دیگر می تواند آن را مضطرب و 

ای دو طرفه دارد از یک طرف موجب تضعیف روحیه ها و از طرف دیگر تقویت آنهاست. از همین جا می  سازد و این یعنی لبه

 نمود: توان به نقشهای مهم تر آن، از آن جمله موارد ذیل اشاره

 تخریب ارتباطات و عناصر فرهنگی اجتماعی و تغییر فرهنگ؛  -

 ، ارزشها و انحراف آنها؛ تخریب یا تغییر اخالق -

 ایجاد اعتماد و عدم اعتماد به مسسئولین و رسانه ها و... .  -

با توجه به اهمیت مقوله شایعه و نقش آن در ارتباطات، جا دارد که این موضوع را بیشتر مورد مطالعه قرار دهیم و به مبانی و 

 تأثیرات آن نیز بپردازیم. 

است سؤال ذیل را پیگیری نماییم که شایعه چگونه انتشار می یابد و چرا؟ به عبارت دیگر  در راستای شناخت مبانی شایعه بهتر

 زمینه های شیوع یک شایعه کدامند؟ در پاسخ به این سؤال باید به موارد ذیل اشاره نمود. 

شد چرا که اهمیت داشتن موضوع و محتوای شایعه برای گوینده و شنونده آن مهم بوده و از اهمیت قابل توجهی برخوردار با - ۱

موجب سیر و حرکت خبر یا شایعه می شود و به سرعت جای خود را در هر گذری همچون خانه ها، تا کسی ها، قطارها و... پیدا 

می کند. به قولی شایعه مانند گلوله برفی رها شده در سرازیری تپه های پر از برف می ماند که هر چه پیش تر رود بزرگتر می 

 شود.

از نظر شرایط اجتماعی و محیطی در موقعیتی باشیم که خبرهای درست در هاله ای از ابهام قرار گیرد؛ بگونه ای که همگان  - ۲

 از حقیقت دور بمانند و این یعنی هنگامی که نظام اطالع رسانی جامعه دارای ابهام و فقر باشد شایعه به اوج خود می رسد.

باشد شایعه بزرگتر و بیشتر خواهد بود.  ل است که هر چقدر نگرانی و جهل بیشترنگرانی و اضطراب شخصی: این یک اص -۳

بدین ترتیب ساختارهای نامنظم و از هم گسیخته اجتماعی که موجب افزایش فشارهای روانی و اجتماعی و ناامنی است در 

ه، افراد با بازگو کردن شایعه چگونه با آن افزایش و توسعه و شیوع شایعات بسیار حائز اهمیت است. بگونه ای که تجربه نشان داد

 ها و فشارهای روانی و اجتماعی مرهم مینهند. درد و دل می کنند و بر بیماری

های بروز شایعه و گسترش آن را فراهم و تشدید می  استعداد شایعه پذیری: ساده اندیشی، زودباوری و خوش باوری، زمینه -4

 کمتر باشد. شایعات مجال تولد و نشو می یابند. نماید و هر جا عقل و منطق نباشد یا

هساز است. افراد شایعه پذیر معموالً دارای ویژگی  از مواضع دیگر بروز و ترویج شایعات، خصوصیات افراد شایعه پذیر و شایع - ۵

خت مبانی شایعه های خاص هستند که این ویژگی ها باعث می شود که به سادگی تحت تأثیر شرایط قرار گیرند. لذا جهت شنا

 خصوصیات افراد شایعه پذیر نیز اشاره کرد که این صفات به شرح ذیل است: باید به ویژگیها و

 لوحی و زودباوری؛ الف( ساده



 

  

 

 ب( ناامنی و زود برانگیختگی؛

 ج( پرگویی و گزافگویی؛

 د( غیبت و دروغگویی؛

 و( ایستایی شخصیت و عدم اعتماد به نفس؛

 کژاندیشی.ها خودمحوری و 

برخی، موارد فوق را به طور کلی در دو دسته تقسیم نموده اند و معتقدند که علل بروز و انتشار شایعه در دو مطلب ذیل نهفته 

 است:

عرضه اطالعات کمتر از تقاضای دریافت آن باشد،  الف( اگر بین عرضه و تقاضا برای کسب اطالعات توازن برقرار نباشد بطوریکه

 منابع غیررسمی و شایعات، منابع کسب خبر مردم می شوند. در این هنگام

ب( اگر مخاطبان در باب موضوعات انتشار یافته دچار شک، بدگمانی و ابهام شوند شایعه را با حرص و ولع می پذیرند؛ چرا که 

 گذارند. در این موضع، دادن اطالعات ناقص و مبهم، میدان را برای شایعه باز می

اهمیت شایعه و با توجه به اجبار و الزامی که این مطلب برای حضور و ایفای نقشی در جامعه باز می کند جا  اکنون با توجه به

 دارد به این سؤال پاسخ دهیم که چگونه شایعه را در روابط عمومی مدیریت نماییم؟

 به تعبیر دیگر مدیریت شایعه در روابط چگونه است؟ 

 رخورد و مقابله با شایعه از طریق توجه به موارد ذیل پیشنهاد می گردد: در راستای نیل به این هدف، راههای ب

 آگاه نگه داشتن مردم از رویدادهای اجتماعی، اطالع رسانی سریع و صحیح:  -1

 تالش در زدودن اضطراب و نگرانی عمومی؛   -2

 دانش افزایی عمومی و تعمیق بینشی مردم؛  -3

اقدامات  سوی کارگزاران نظام و منابع موثق خبری؛  محدود کردن آن با هماهنگی و استمرار در ارائه اطالعات درست از -4

 (1384)نوبخت، شگیریپی

  تقسیم هستند. در رابطه با معنای اصطالحی شایعه در حوزه علوم اجتماعی و جامعه شناسی، تعاریف در دو دسته قابل

گمانی است که بدون شواهد  شایعه یک موضوع خاصدسته اول این که شایعه عبارت از اخبار منتشر شده است؛ بر این اساس 

 . منتقل می شود دیگر به صورت شفاهی و برای باور بین دیگران فردی به فرد ازمطمئن، 

 . دسته دوم، شایعه عبارت از فرآیند انتشار اخبار است بدون آنکه معیار معتبری جهت سنجش صحت و سقم آن موجود باشد

 ذیل قابل توجه است: با توجه به مطالب فوق، نکات 

 شایعه در روابط میان فردی ظهور پیدا می کند.  -1

شایعه یک کار فردی نیست؛ بلکه عملی جمعی به حساب می آید که در آن اخبار، دهان به دهان توسط افراد جامعه  -2

 نقل گشته و پخش می شوند. 

 شود. پذیری نزد دیگران و تأثیر بر افکار عمومی طراحی می  شایعه با هدف باور -3

 شواهدی برای تشخیص و تأیید صحت یا سقم شایعه نزد مخاطبان وجود ندارد.  -4

از ویژگی های شایعه آن است که موضوعش باید خاص و مهم باشد؛ در غیر این صورت قابلیت دهان به دهان گشتن   -5

 و تبدیل شدن به یک شایعه را نداشته و افراد هیچ اعتنایی به آن نخواهند داشت. 

زمانی شکل می گیرد که مخاطبان شایعه نسبت به موضوع شایعه، در فقر اطالعاتی، گمان و تردید به سر برند. شایعه،  -6

بدیهی است که اگر افراد از واقعیت امور آگاه باشند، شایعه دیگر قادر نخواهد بود که در اذهان مردم جامعه رسوخ کرده 

 (1393)معارف و همکاران،ایجاد نماید. و انگیزه الزم را در آنها برای نقل و انتشار شایعه

 
 



 

  

 

 انواع شایعه 

(. جداکننده) دادن شکل. ۳ اضطراب؛ و نگرانی. ۲ موهوم؛ و خیالی. نقشه ۱تحقیقات اولیه به سه دسته از شایعات اشاره می کنند: 

 با ابتدا در اضطرابیایعه ش. کند می اشاره مثبت پیامدی به دستیابی برای آرزو به که است شایعه حالت مثبتترین خیالی نقشه

 دهنده شکاف یا جداکننده شایعه. کند می ایجاد اضطراب و نگرانی آن کننده درک افراد بین نهایت، در و می شود شروع ترس

( در مطالعات خود ۱۹94دیفونزو و همکاران )  کند ایجاد وفاداری گروه در که است این آن اولیه هدف و است شایعه منفی تواتر

 اشتباهات شغلی، امنیت مراتب، سلسله کار، نیروی جابه جایی کرده اند، تقسیم متفاوتشایعه های سازمانی را به پنج دسته 

: کرد معرفی را بازار در شایعه استراتژی نوع سه خود تحقیق در( ۲۰۰۳) بومل ون. کننده مصرف به مربوط های شایعه و پرهزینه

بایساو، شایعه ها را از نظر سرعت انتشار به دو نوع تقسیم «.های غلط در سیتا، بلوف زدن، و پخش شایعه«  های شایعه پخش

 کرده است 

شایعه های خزنده: شایعه هایی هستند که به آرامی منتشر می شوند و مردم آنها را به طور پنهانی و بچیچ کنان به یکدیگر منتقل 

 پخش می شوند.می کنند تا در نهایت، در همه جا 

شایعه های تند و سریع: شایعه هایی هستند که چون آتش به خرمن میافتند. این نوع شایعه ها در زمانی کوتاه، گروه وسیعی را 

ن ای از می یابد، انتشار جنگ زمان در ها شکست یا درخشان پیروزیهای فجایع و حوادثتحت پوشش قرار می دهند. آنچه درباره 

 نمود سازی شایعه فرایند در فردی نیازهای گاهی اما است، پیچیده شایعه نقلنمونه است. الگوهای انتقال شایعه معموال انگیزه 

 می یابد. مواردی مانند 

خودنمایی: خودنمایی تالشی برای جلب توجه دیگران است. فرد ممکن است برای افزایش اعتبار خود نزد دیگران، شایعه را بازگو 

 ند تا آنها فکر کنند او آدم مطلعی است. ک

اطمینان بخشی و حمایت هیجانی: در این حالت شایعه به آن امید بیان می شود که شنونده آن را تکذیب کند، یا بپذیرد. در این 

 مورد، فرد ممکن است جای انکار در پی جلب هم احساس باشد. 

ند که بخواهد ترسها، آرزوها و خصومت هایی را که احتماال از وجود آنها فرافکنی: فرد ممکن است بدین سبب شایعه را بازگو ک

 در خودآگاه نیست، برونریزی کند. 

پرخاشگری: ممکن است فردی به منظور صدمهزدن به افراد دیگر، شایعه را انتقال دهد. به عبارت دیگر، قصد تهمت زدن و سپر 

 قراردادن دیگران را داشته باشد. 

. شود بازگو وی به خوشایند اخبارپیشکش کردن مطالب خوشایند: شایعه ممکن است به منظور خود شیرینی نزد شنوده یا ارائه 

 به مدتی از پس و شده شروع ندارد، حقیقت اصالً یا بردارد، در را کمی حقیقت که تمجیدآمیزی اظهارات با است ممکن کار این

غیررسمی از مهم ترین منابع کسب خبر در سازمان ها محسوب می شود. به طوری که بر م تبدیل شود. ارتباطات مسل حقیقت

درصد کارکنان ابتدا اخبار مربوط به سازمان را به طور شایعه در شبکه های درخت انگوری )شایعه  ۷۵اساس نتایج تحقیقات، 

. به ۱در سازمان سه ویژگی عمده دارند:  انگوری( پراکنی( غیررسمی در سازمان می شنیدند این شبکه های غیررسمی )درخت

 ارشد مدیریت طریق از آنچه با مقایسه در و کنند می باور بهتر را آن سازمان اعضای بیشتر. ۲ شوند؛ نمی کنترل مدیریتوسیله 

 عموالً منافعم. ۳ دارند؛ بیشتری اعتماد آن به شود، می صادر سازمان

 (.1395)مقیمی و غفوری،افراد درون سازمان را تأمین می کند 

 

 چگونه و چرا شایعه انتشار می یابد

 : می گردد فراهم بیشتر شایعات شیوعبه طو کلی، در شرایط و موقعیتهای زیر زمینه 

 به. باشد برخوردار توجهی قابل اهمیت از بوده، مهم آنرای گوینده و شنونده ب ساختگی خبر یا شایعه محتوای و موضوع - 1

 از شایعه موضوع اگر اما. نمی یابد سفر و سیر برای فضایی نباشد برخوردار الزم برجستگی و اهمیت از که خبری هر جهت همین

منتشر شده، در هر محله و خانه و کوچه و خیابان و تاکسی و اتوبوس و قطار و  سرعت به باشد حیاتی و مهم بسیار مردم نظر



 

  

 

 که ماند می برف از پر های تپه سرازیری در شده رها برفیهواپیما و ... راهی و جایی برای خود پیدا می کند. این شایعه به گلوله 

 تر می شود.بزرگ می رود پیشتر هرچه

شرایط اجتماعی به گونه ای باشد که اخبار صحیح و واقعیت ها در هاله ای از ابهام قرار گرفته باشد. به دیگر سخن، وقتی ما  - 2

دانیم دلیلی برای گوش دادن به شایعه وجود نخواهد داشت. اهمیت و حساسیت این دو مسأله به گونه ای است  حقیقت را می

 در همین دو اصل خالصه می گردد.  که می توان گفت قانون اصلی شایعه

 داد، قرار ارزیابی و بررسی مورد را شایعه پدیده علمی طور به جهانی دوم جنگ در بار نخستین برای که شهیر روانشناس آلپورت

نظام اطالع رسانی  فقر و ابهام وضعیت در. است هدف جمعیت یا گروه برای بحث مورد مسأله اهمیت حاصل شایعه که دارد اعتقاد

صحیح در جامعه، فی المثل در زمان جنگ، به سبب ابهامات موجود و اطالع رسانی محل ورد، شایعه به اوج خود می رسد و 

محله، شهر یا کشور از اهمیت  رویدادهای نظامی بیشترین توجه را به خود اگر شایعه یا خبر ساختگی از نظر مردم یک وقایع و

د و مردم نسبت به آن در وضعیت ابهام آمیزی قرار نگرفته باشند، نمی تواند به طور طبیعی انتشار یابد. مثالً الزم برخوردار نباش

 در شتر قیمت العاده فوق گرانی شایعه یا و ندارد اهمیتی چندان آمریکا دونالد مک همبرگر آلودگیبرای مردم کشور ما شایعه 

 را الزمروپایی ها و آمریکایی ها نمی تواند داشته باشد، و لذا مردم دلیل و انگیزه عربی اهمیت چندانی برای ا کشورهای از بعضی

 شایعه اشاعه در تواند می نیز دیگر عامل دو شد، اشاره بدان که مهمی عامل دو بر عالوه. نمی بینند خود در شایعه این اشاعه برای

 د.شو می یاد آنها از چهارم و سوم اصل عنوان به اینجا در که باشد مؤثر کامالً

نگرانی و اضطراب شخصی : زمانی که درصد قابل توجهی از قشرهای مختلف جامعه در زندگی فردی و حیات اجتماعی خود  -۳

اجتماعی و ناامنی سیاسی همواره به طور جدی نگران و مضطرب باشند، زمینه  -به دالیل گوناگون، از جمله فشارهای روانی 

. باشند برخوردار روانی بهداشت و عاطفی تعادل نوعی از که دارند نیاز انسانها. همه می گردد فراهم بیشتر شایعات انتشار و شیوع

 خودآگاه طور به افراد همه. است ذهنی خالقیت و تمرکز و روانی بهداشت عاطفی، تعادل آفت مداوم اضطراب و مزمن نگرانی وجود

ی و جوی تعادل دیگر زبان به و خاطربه دنبال آرامش و سکینه  خود روانی حیات حفظ برای غیرمستقیم، یا مستقیم ناخودآگاه، و

 لذا،. خویشندبازیابی سالمت روانی خویشند. افراد مضطرب، نگران و پریشان همانند کسانی هستند که پیوسته به دنبال گمشده 

 و روان پاالیش و اخالص و توکل و ایمان قدرت با نتوانند اگر خود، های گمگشته یافتن پی در و جهت همین در افراد قبیل این

لبی و رضامندی درونی نایل گردند، به هر شهر و دیار و فکر و خیال سیر و سفر می کنند و با هر ق اطمینان به وجود، تصعید

ت یا غلط، به غریبه و آشنا همنوا شده، به هر حدیث و سخن روا و ناروا گوش جان میسپارند و هرآنچه را دریافت می دارند، درس

می کنند تا شاید آرام گیرند. در حقیقت شایعه با ناامنی و اضطراب به گونه ای همراه است که هرقدر عدم  هنگام و نابهنگام بازگو

امنیت روانی و اضطراب در میان مردم فزونی یابد، به همان میزان شایعات بیشتر منتشر می شود. برعکس، افرادی که از آرامش 

 متعالی هدفهای به نیل در شخصیت کرامت و اخالص نهایت در و قلبی سکینهبرخوردارند، و کسانی که با ایمان و  روانی بیشتر

 . می گذرند صالبت با است لغو و بیهوده آنچه هر کنار از نداشته، شایعات به توجهی هرگز دارند، برمی گام

در میان افراد و جمع های ساده اندیشی و زودباور مشاهده  توانمی  را شایعات بازار رونق همیشه: شایعه پذیری استعداد - 4

کرد. افراد ساده و خوش باور که عمدتا احساسات آنان بر عقل و منطق شان غالب می آید، سوداگران ارزان قیمت فرآورده های 

 .هستند« شایعات»تقلبی، یعنی  ذهنی

خردمندانه به مسائل می نگرد و با بینش و بصیرت شنیده ها و خوانده ها را مورد  اندیشد و بدیهی است فردی که عاقالنه می

 شایعات ویرانگر امواج برابر درنقادی و ارزیابی قرار می دهد، در مقابل شایعات ایستادگی و سماجت بیشتری دارد و ششخصیتش 

 به می نگرند اجتماعی رویدادهای و ها پدیده به قخال و متعالی اندیشه و روان سالمت از مندی بهره با که افرادی. است مقاوم

یب آنی، با تکذ یا تأیید و هیجانی، و احساس حاالت دادن نشان و روانی وضعیت تغییر بدون لغو، سخن با شدن مواجه هنگام

آیند. کسی که تأمل و تعمق به طور مستقیم و غیرمستقیم در پی وارسی شواهد علمی و دالیل منطقی و مدارک مستند بر می 

 (1375)افروز، هوشیارانه و عاقالنه انواع اطالعات دریافتی را مورد ارزیابی می دهد، کمتر اسیر شایعات می گردد.

 



 

  

 

 مدیریت شایعهو استراتژی های 

می تواند آسیب های ناشی از دهد. پاسخ درست موجود های شایعه به که سازمانی می دهد نشان ارتباطاتتحقیقات در زمینه 

اجتماعی شواهد کمی را از استراتژی های مواجهه با شایعه . متون گذشته علوم اعتمادپذیری نسبت به سازمان را کاهش دهد

. بازیابی / تا حدی ۲. رد و تکذیب / عمل متقابل؛ ۱تژی های مدیریت شایعه عبارت است از استرا اصلینشان می دهد. هسته 

 انجام ندادن؛ ؛... انبار و ذخیره کردن  . پاسخ ندادن / کاری۳کاری انجام دادن؛ 

 اعتنایی/ پاسخ ندادن به شایعه  الف( استراتژی بی

استراتژی بی اعتنایی/ پاسخ ندادن به شایعه پیشنهاد می کند در مقابل شایعه سکوت کنید و واکنشی نشان ندهید؛ شایعه هیچ 

 تأثیر منفی و آسیبی برای سازمان ندارد و سبب افزایش شهرت و ایجاد ارتباط بیشتر با سازمان خواهد شد 

و تکذیب / عمل متقابل مستقیم ترین پاسخ در مقابل شایعه های موجود ب( استراتژی رد و تکذیب / عمل متقابل استراتژی رد 

است در اینجا هدف شرکت، یا سازمان شناسایی فعال اسامی موجود در شایعه و توجه به درستی و راستی اعتبار منبع شایعه 

انند تبلیغات، انتشار اخبار، کنفرانسها، است استراتژی پاسخ تکذیبی یا عمل متقابل نوعاً شامل طیفی از تاکتیکهای بازاریابی است، م

 به مشتریان ارتباطات اینترنتی، صفحات خاصی طراحی شده برای پاسخ به شبهات و شایعه ها، و پیامهای ایمیلی 

 استراتژی بازیابی / تا حدی کاری انجام دادنج( 

 مان را ازهدف استراتژی پاسخگویی بازیابی / تا حدی اقدام کردن این است که شرکت یا ساز

شایعه جدا کند و نجات دهد  این تاکتیک بر مبنای پارادایم فرایندی اطالعات است، زمانی که فرد در معرض شایعه )اطالعات( 

ه آن شایعه متمرکز ب نسبت را خود ذهن و کرده بازیابی مسئله آن به نسبت را خودقرار می گیرد، تحریک می شود که حافظه 

 .کند

 سازی  د( استراتژی ذخیره

استراتژی ذخیره و انبار کردن اطالعات )شایعه( تالش می کند ویژگی های منفی شایعه را با اهداف دیگری که مثبت ارزیابی می 

 (.1395)مقیمی و غفوری،ابزاری است برای کاهش تأثیر شایعه بر سازمان  شوند، پیوند زند حضور و وجود اهداف مثبت

طریق آن، اخباری انتشار می یابد، بی آن که از کانال های رایج، عبور کرده باشد. شایعه می پدیده شایعه، فرآیندی است که از 

تواند از یک اطالع نادرست منشأ گیرد و یا آن که منبع آن، اطالعی درست ولی اغراق آمیز و اشتباه باشد. شایعه به عنوان یک 

شایعه و ابعاد آن انجام  طالعات گسترده ای پیرامون بررسیناهنجاری اجتماعی شناخته می شود که روان شناسان اجتماعی، م

شایعه به عنوان یک ناهنجاری اجتماعی شناخته می شود که ست.داده اند و درصدد شناخت راه هایی برای از بین بردن آن ها

شناخت راه هایی برای از روان شناسان اجتماعی، مطالعات گسترده ای پیرامون بررسی شایعه و ابعاد آن انجام داده اند و درصدد 

بین بردن آن هستند. شایعه، مسئله ای مربوط به امروز نیست، هر چند که اهمیت آن امروز بیشتر شده است. شایعه پردازی در 

طول تاریخ مورد توجه برخی از افراد بوده است. در رم باستان، بازار شایعه چنان رونق داشت و امپراتورها به اندازه ای دچار بالی 

شایعه بودند که عده ای را به عنوان قراوالن شایعه به کار گمارده بودند و آنان را خبرچین می گفتند. وظیفه این افراد به میان 

مردم رفتن و گزارش کردن شنیده های خود به قصر امپراتوری بود. ماجراهای روزمره ای که به این ترتیب به قصر می رسید، 

حساب می آمد. در صورت لزوم  نظریات متفاوت و محک مناسبی برای سنجش افکار عمومی بهوسیله خوبی برای دستیابی به 

 (1392فراهم می ساختند.)ربانی و همکاران، خبرچین ها با پخش شایعات خاص، زمینه حمله بر ضد شایعه را

مدیریت شایعه و خنثی کردن  .شناخت مفاهیم مرتبط با شایعه می تواند در درک بهتر مفاهیم و رفتار در سازمانها کمک کند

تبعات آن، وقت قابل توجهی از مدیریت سازمان را به خود اختصاص می دهد و می تواند به طور مخرب موجودیت سازمان را به 

 به کار گرفته شود.خطر اندازد. بنابراین، مشخص است انواع روش ها به منظور کمک به تحقیق در سازمانها باید 

کل گیری، انتشار و واکنش کارکنان به شایعه را چنین ترسیم کرد: در انتقال شایعه، سه عمل ادراک، به شاید بتوان فرایند ش

حافظه سپردن و گزارش از فردی به فرد دیگر انجام می گیرد. بدین ترتیب شایعه از مراحل شکل گیری تا تبدیل آن به گزارش 

 نسبتاً ثابت، با سه روند اصلی زیر ارتباط دارد: 



 

  

 

 یعنی حذف برخی جزئیات که به نظر ناقالن شایعه غیر مهم و کم اهمیت تلفی می شود. : 1رسازیهموا

 می گیرند. : بدین معنا که برخی جزئیات در طی انتقال شایعه، قوت بیشتری2تقویت

 : بدین معنا که ناقالن شایعه بر اساس منافع خویش موضوع شایعه را مفهوم سازی می کنند.3وفق دادن

 
 عوامل دخیل در تولید و اشاعه شایعه .1شکل

 
در بسیاری . گیری کنندسازمانها می توانند با شناختی بهتر از ماهیت و چگونگی تکذیب شایعه ها از ایجاد آنها میان کارکنان جلو

 ود دارد: موارد مدیران میانی و عملیاتی دخالت کنندگانی فعالند. سه روش خاصی برای مدیریت شایعه در سازمان ها وج

 درون اولین روش، سعی در بی توجهی به وجود شایعات است. برخی از شایعات با گذشت زمان از بین می .1

 و شود تکذیب عهشای که وقتی. کرد تکذیب را آن عمومی طور به باید رسید، سر به شایعه رفتن یاد از برای انتظار اگر .2

 مانساز. است استراتژی ترین مستقیم این. دهد می دست از را خود خبری ارزش رسد، نظر به منطق بی جمع در

 برد.  ه را علنی می کند و صحت آن را از طریق درج آگهی و کنفرانس تبلیغاتی زیر سؤال میشایع

 باید اطالعات حقیقی و درست، و با حداکثر سرعت منتشر شود.  .3

فرایند مدیریت  براوون و کاتر در پژوهشی میدانی نقشی شایعه های سازمانی در مدیریت دانش در سازمان ها را بررسی کرده و

 ند ازاکه عبارت  بعد دسته بندی کردند (در پنج۱۹۵۹) تاکسونومی یادگیری فرایندشایعه ها را در سازمان به مثابه 

 احضار و جمع آوری شایعه؛  .1

 ادراک شایعه؛  .2

 تحلیل شایعه )شکستن آن به بخشهای کوچک تر(؛ و تجزیه .3

 ارزیابی شایعه )تشخیص با ارزش و مفید بودن شایعه با به کارگیری شاخص های معین(؛ .4

 (.1395و غفوری، بهردانه، نظر نو، حل شایعه یا تفسیر آن( )مقیمی های فرضیهآفرینندگی ) توسعه 

 

 مرگ شایعه 
این مرحله پایان عمر شایعه و سرانجام مراحل تولد و انتشار آن است. در بین شایعات مواردی وجود دارند که به مدت یک یا چند 

طوالنی ساعت و یا چند روز دوام می یابند و شایعاتی نیز وجود دارند که سالها و حتی قرنها ادامه می یابند. از جمله شایعات 

مدت، اسرائیلیات موجود در برخی کتب کهن اسالمی یا شایعه به صلیب کشیده شدن حضرت عیسی شبیه است. برخی شایعات 

نامند چون برای مدتی پنهان می شوند ولی چنانچه شرائط مهیا شود، مجدد آزنده شده و انتشار می یابند.  می« غوص کننده»را 

که در قانون شایعه ذکر شد، از بین بروند. ابهام وقتی « اهمیت»یا « ابهام»از دو عنصر مرگ طبیعی شایعه وفتی است که یکی 

مرتفع می شود که اطالع رسانی صحیح انجام شود و مردم به رسانه های گروهی و مسؤوالن خود اعتماد کامل داشته باشند 

د به عناصر ترویج دهنده شایعه تبدیل می شوند(. )هرچند که برخی مطبوعات غیر وزین با درج اخبار غیر موثق و غیر مستند خو

                                                        
1 Levelling 
2 Sharpening 
3 Assimilation 



 

  

 

البته در مواقع جنگ و بحرانها سانسور بیشتری بر رسانه ها اعمال می شود و طبعاً شایعات رواج بیشتری می یابند. در این مواقع 

ائط عادی معمواًل شاید بتوان به عنصر دوم )یعنی اهمیت موضوع( پرداخت و اهمیت شایعات را در جامعه کاست. البته در شر

ساده و کم اهمیت نیز باید از سوی  پرداز می توان به جنگ شایعه رفت. برخی شایعات ابهام زدائی و بیاعتبار کردن منابع شایعه

 یعنی مرگ باطل به ترک ذکر آن است. « ذکره کالباطل یموت بتر»مسؤوالن نادیده انگاشته شوند چرا که 

 

 گیریبحث و نتیجه
یابد. اما نیازی یابند، شایعه کمتر فرصت ظهور میرسانی انتشار میکه همه حقایق، از طریق مجاری مختلف اطالع ایجامعهدر  

ای جز در عالم تخیلی وجود خارجی ندارد. زیرا همه جوامع اطالعاتی دارند که انتشار آنها را مغایر یان نیست که چنین جامعهببه 

انتشار اطالعات مهم و حساسی در شرایط بحرانی و هنگام وقوع حوادث اضطراری، بیشتر  دانند. اجتناب ازبا منافع خویش می

گاه شاهد انتشار یک یا چند شایعه ریز و توان یافت که گاهای را نمیتوان نتیجه گرفت هیچ جامعهشود. بنابراین میدیده می

 عادی شرایط در و هستند کشور رسمی اطالعات و اخبار جریان با آشکاردرشت نباشد. از سوی دیگر شایعات معموال در تعارض 

نخست آنکه مخاطبان  (1386کند. )الیاسی و جوادی، مخاطره دچار مختلف درجات به را ملی امنیت توانندمی بحران وقوع یا

ما معموالً شایعه را از دوستان مورد اعتماد خویش می شنویم، »آورند.  تالش اندکی برای بررسی صحت و سقم شایعه به عمل می

بنابراین عالقه ای به زیر سؤال بردن آنان نداریم... شایعه اغلب از حصار تدافعی مجاب شدن ما عبور می کند و ما به ندرت از خود 

 « می پرسیم که: شایعات واقعاً چقدر حقیقت دارند؟

شایعات سرگرم کنندهاند و بدین خاطر  مثال، بسیاری از»یک یا چند نیاز روانی ما را برآورده می کنند. دوم آنکه شایعات معموالً 

توجه ما را جلب می کنند... . همچنین پخش یک شایعه می تواند تصور ما را از خود، با نمایش اینکه ما در زمره آگاهان اطالعات 

 « یاری رساند. آمیزترین دلهره هایمان، برخی از مخاطره ایم تقویت کند و به ما در پاسخگویی به محرمانه

ریزهایی اند  خرده» آورند. شایعات سوم آنکه شایعات به صورت نوعی اقناع از پیش عمل می کنند. آنها واقعیتها را به وجود می

نحوه تلقی ما را از جهان  وکه در ساختمان تصویر ما از جهان، به کار می روند. بدین ترتیب شایعه توجه ما را جهت می دهند 

( نیز پس از انجام تحقیقاتی گسترده در خصوصی شایعه، به فرمولبندی نظریه ای ۱۹۸۰تایلور و بو کنر )« تعیین می کنند.

 مبادرت ورزید. او نظریه خود را در نظریه انتقال شایعه نام نهاد. به باور او، فرایند انقبال و نشر شایعه مبتنی بر عواملی نظیر:

 (.1386)رادان، استویژگی های موقعیت، نیازهای مخاطبان، ویژگی های زبان شناختی و جز آن 

 های مقابله با شایعه را می توان چنین دسته بندی کرد: بنابراین راه

پیشگیری، قبل از شیوع هر شایعه ای باید خطرات و پیامدهای شایعه را برای مردم تشریح کرد. شایعه و بای خطرناکی است .1

که به شدت و سرعت از یکی به دیگری منتقل می شود. و افراد، گروهها، جوامع و حتی کشورهای مختلف را تحت تأثیر شگرف 

هم نسبت به انجام غیبت، داشتن سوء ظن و پرگوئی هشدار داده شده است. پس  خود قرار می دهد. در آیات و احادیث متعدد

 از نقل به و منبع بدون اخبار درج از نیز ها روزنامه. باشند موثق و مستند مطلب و حرف دنبال به باید مردم اسالمیدر جامعه 

 . ماند مصون شایعه خطر از جامعه تا نمایند خودداری باید «مطلع افراد» یا «خبری محافل»

 . درمان، چنانچه شایعه ای فراگیر شد، باید اقدامات ذیل به عمل آید: ۲

 ( شناسایی منابع و افراد شایعه ساز.1-2

 ( بیاعتبار کردن منبع و کشف هویت آنان برای مردم. ۲ - ۲

 ( دادن اطالعات صحیح به مردمی که تحت تأثیر شایعه قرار گرفته اند)جامعه هدف( ۲ - 3

 منتشر وی قتل شایعه که فردی( نادیده انگاشتن شایعات ضعیف و پاسخ غیر مستقیم به آن. مثالً نشان دادن تصویر زنده ۲ - ۴

 . است شده

 بهتر هرچه درمان و کنترل برای(. شود می بسته کار به دشمن علیه روانی های جنگ در که) شایعه با شایعه پاسخ( ۲ - ۵

در کشور ایجاد شود تا به تحقیقات علمی « شایعه سنجی»العات شایعه یا مط مرکز عنوان تحت مرکزی که است مناسب شایعات



 

  

 

. اشدمی تواند ب مرکز این وظائف شرح از جزئی نیز عمومی آموزشهای. بپردازند شایعات درمان راههایو آماری این موضوع و ارائه 

 (1393)مکارم،
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