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چ-یده
پیدا  تل'رام پدیده شایعه رواج بسیاری  اجتماع. مجازی چون  با وجود رسانه های 
کرده است. از طرف. دی'ر وقتــ. مخاطــب از اطالع رسان. شب7ه های رسم.، مانند 
تلویزیون قانع نشود و حس کنــد در جریان کل پدیده یا رخداد قرار نگرفته اســت، 
ضمن کم شــدن اعتماد به جریان اطالع رســان. رســم.، ســع. در کسب اطــالع از 
طــرق دی'ر مانند پیام رسان های موبایل. م. کند. به مرور زمان و در نتیجه منطق. این 
اتفاق، اخبار منتشــر شــده در پیام رسان های موبایل. کــه همواره مم7ن است آمیخته 
با شایعات باشد به عنوان منبع مورد مراجعه مخاطبان قرار م. گیرد. در این پژوهش 
با هدف بررس. میزان باورپذیری پدیده «شایعه» در پیام رسان های موبایل. بین مردم 
شهرستان اهواز با تأکید بر نقش «رسانۀ مل.» به انجام رسیده است. روش پژوهش، 
پیمایش. و ابزار اندازه گیری، مصاحبه و پرسشنامه است. جامعه آماری کلیه افراد ١۵ 
تا ۶٠ سال ساکن شهر اهواز هستند که بر اساس آمارنامه کالن شهر اهواز در سال 
١٣٩٠، ٧٢٨٩۵۵ نفر بوده اند. روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای است. نتایج 
نشان داد ۴٨/٨ درصد پاسخ افراد اعتماد خود را به مطالب ارائه شده از رسانه مل. 
را زیاد و خیل. زیاد دانسته و ۵١/٢ درصد افراد اعتماد زیادی به مطالب ارائه شده از 
رسانه مل. ندارند. همچنین ۶٢ درصد افراد اظهار داشته اند که در صورت مواجهه با 
اخبار متناقض رسانه مل. را جهت آگاه. از اخبار واقع. انتخاب م. کنند. همچنین در 
حدود ٨٠ درصد افراد رسانه مل. را قابل اطمینان تر از پیام رسان های موبایل. م. دانند.
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١. مقدمه | 

شــایعه پدیــده ای اجتماعــ# اســت و در رونــد همــ$اری گــروه شــ$ل م# گیــرد و منتقــل 
م# شــود (یانــگ مــ#١، ٢٠١۵). در جمــع تأییــد و تقویــت شــده و بــه اوج خــود م# رســد و 
همیــن جمــع بــا مســ$وت گذاشــتن آن، آن را خامــوش م# كننــد و شــایعه بــه پایــان عمــرش 
م# رســد. شــایعات بیــن مــردم به منظورهــای مختلفــ# ایجــاد م# شــود (الور٢ و متســومتو٣، 
٢٠١۵) از قبیــل شــایعه ـ تــرس کــه به منظــور ایجــاد تــرس و وحشــت و نگرانــ# در جامعــه 
تولیــد و پخــش م# شــوند. شــایعه ـ بدبینــ# کــه منظــور از ایــن شــایعه ترویــج بدبینــ# و آزار و 
اذیــت نســبت بــه اشــخاص یــا گروه هــای محبــوب یــا مقتــدر در جامعــه اســت. شــایعه تفرقــه 
افکــن، کــه ایــن شــایعه بــر مبنــای اصــل «تفرقــه بیانــداز و ح$ومــت کــن» اســتوار بــوده و بــا 
هــدف ایجــاد اختــالف بیــن فرمانــده و ســربازان یــا بیــن دو همســر یــا دو طایفــه و گــروه و 
امثــال آن تولیــد و پخــش م# شــود. شــایعه فریــب، کــه ایــن شــایعه همچــون پــرده ای از دود 
اســت کــه بــرای پنهان ســازی اهــداف واقعــ# دشــمن اســتفاده م# شــود. شــایعه اقتصــادی کــه 
هــدف از ایــن شــایعه ایجــاد حالتــ# از نگرانــ# و تــرس در بــازار مالــ# یــا اوضــاع اقتصــادی 
کشــور به ویــژه در زمــان بحران هــا و جنگ هــا اســت. شــایعه ناموســ# کــه ایــن شــایعه در پــی 
جدایــی بیــن زن و شــوهر و هتــک حرمــت افــراد از طریــق بدنــام کــردن ی$ــ# از آنهاســت کــه 

ــه م# شــود (مــ$ارم، ١٣٧٨). ــه آن قــذف گفت ب
از طرف دیjر رسانه مل#۴ نقـــش بســـیار مهمـــ# در ارائـــه و اجرای برنامه های سیاسیامنیت۵# 
و بسترســازی افــكار عمومــ#۶ و تأمیــن امنیــت خبــری ایفــا م# كند (بیــوان٧ و کریــول٨، ٢٠١۵). 
آنچــه مســلم اســت رســانه ملــ# بــا توجــه بــه توســعۀ كمــ# و كیفــ# كــه یافتـــه اســت، در عمــل 

م# توانــد هــم فرصــت و هــم تهدیــدی بـــرای دوام و قـــوام امنیــت خبری باشــند. 
رســانه ملــ# در واقــع شـــ$ل دهنـــدۀ افــكار عمومــ# و از طرفــ# منعكــس كننــدۀ آنهاســت 
(کیــم٩، ٢٠١۵). در یــك كالم، رســانه ملــ# بـــر ادراك مــا از جهــان پیرامــون تأثیــر م# گــذارد. 
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 | جهان بینـــ) انسـان هـــا بـــه شـــدت تـــابع عمل,ـــرد رســانه ملــ) اســت. ایفــای نقـــش اثرگـــذار 

رســانه ملــ)، آن را بـه عنـــوان اثرگذارتریــن عامــل نظــم، امنیت اجتمـــاع)، وفـــاق، همبســـتگ) 
ــرای  ــه و اجـ ــ) نقــش بســیار مهمــ) در ارائـ ــ) درآورده اســت. رســانه مل ــاركت مردمـ و مشـ
ــأمین امنیــت  برنامـه هـــای سیاســ)، امنیتــ) و همچنیــن برانگیختــن مشــاركت مردمـــ) در تـ
ــای  ــترش فضاه ــ) و گس ــاط عقالن ــراری ارتب ــ) در برق ــانه مل ــد. رس ــاء م) كن ــ) ایف اجتماع
عمومــ) بــه همـــراه تبییــن اهمیــت و ضــرورت یــك موضــوع، نقــش بســزایی دارد. بــر همیــن 
اســاس، رســانه ملــ) بـــا پوشــش خبــری و اطالع رســان) وقایــع امنیتــ) و جنایــی به شـیوه هـــای 
مطلـــوب و ارائـــه برنامه هــای آموزشــ) مطلــوب در خصــوص ضــرورت امنیــت اجتماعــ) در 
جامعــه و حتــ) آمــوزش چYونگــ) حفاظــت از مــال، جــان و نامــوس خــود، زمینــۀ مســاعدی 
را بــرای ایــن همــ,اری و مشــاركت مردمــ) بــه وجــود مــ) آورد. رســانه ملــ) بــه عبارتــ)، یــك 
میــدان عمومــ) جدیــد بــرای گفـت وگـــوی میــان انسـان هـــا تلق) م) شــود كــه از طریــق آن همه 
م) تواننــد بــا هــم تمــاس بYیرنـــد و ارتبـــاط برقـــرار كننــد. بــر اثــر همیــن ارتبــاط و نزدی,ــ) 
ــودن امنیــت  ــا همــان نب ــه و خشــونت (ی انســان ها، تفاهــم ایجــاد م) شــود و تقابــل خصمان

ــان مــ) رود. (ســاروخان)، ١٣٨١). عمومــ)) از می
در ایــن پژوهــش، از مطالعــه کتابخانــه ای به منظــور مطالعــه و بررســ) کلیــه مباحــث نظــری 
پیرامــون شــایعه و رســانه ملــ) و روش پیمایشــ) به منظــور انجــام مطالعــات میدانــ) و بررســ) 
میــزان باورپذیــری پدیــده شــایعه در پیــام رســان های موبایلــ) بــا تأکیــد بــر نقــش رســانه ملــ) 
در میــان مــردم شهرســتان اهــواز اســتفاده شــده اســت. در پژوهــش پیــش رو، منظــور از رســانه 

ملــ)، ســیمای جمهــوری اســالم) ایــران اســت.

٢. چارچوب نظری پژوهش
بخــش بزرگــ) از محــاورات عــادی در جامعــه را شــایعه پراکن) تشــ,یل م) دهــد. در گپ های 
روزمــره بــا دوســتان، شــایعات و غیبت هــای فراوانــ) را پخــش م) کنیــم و م) شــنویم. اینهــا 
زمانــ) بی اســاس و گاهــ) مبتنــ) بــر واقعیت انــد. شــایعات بی محتــوا معمــوالk مطالــب 
ــد.  ــا دوســتان ندارن ــر کــردن وقــت، در صحبــت ب ــد نشــده ای هســتند کــه هدفــ) جــز پ تأیی
وقتــ) موضــوع شــنیده شــده را بــه دوســتان منتقــل م) کنیــم، مم,ــن اســت منظــوری بیــش 
ــه اســت،  ــر! روز خوبــی اســت، این طــور نیســت؟» نهفت ــه خی ــح ب از آنچــه کــه در یــp «صب
نداشــته باشــیم. امــا برخوردهــای اجتماعــ) کــه موضــوع خاصــ) را بــه جــز احساســات مبهــم 
و دوســتانه نســبت بــه طــرف محــاوره مطــرح نم) کنــد تنهــا ی,ــ) از اشــ,ال شــایعه اســت.
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اگرچــه شــایعه پراکنــ% همیشــه یــ. مســأله اجتماعــ% و روانــ% بــا ابعــادی گســترده اســت، | 

همیــن ابعــاد در زمــان بحــران حالتــ% بــه مراتــب حادتــر بــه خــود م% گیرنــد. در هــر برهــه از 
زمــان کــه اجتمــاع بــا مشــDل و فشــار روبــرو شــود، گزارش هــای نادرســت، حالتــ% زهرآگیــن 
پیــدا م% کننــد. در زمــان جنــگ، شــایعات، بــا انتشــار هشــدارهای نــا به جــا و تشــDیل امیدهای 
واهــ%، روحیــه مــردم را تضعیــف م% کننــد و امنیــت ملــ% را بــه خطــر م% اندازنــد (آل پــورت 

و پســتمن، ١٣٧۴: ٨).
شــایعه انتقال پیام و خبر از طریق شــفاه% اســت بی آنكه منبع آن شــناخته شــود. بنابراین، 
خبــری اســت از هــر جهــت غیردقیــق، ناموفــق و ناقــص. شــایعه یعنــ% توجــه جامعــه یــا گــروه 
بــه مســئله ای خــاص. در جریــان تبــادل نظــر مDــرر، افــراد گــروه ســع% م% كننــد كــه پاســخ 
معمــا را بــا كنــار یDدیdــر قــرار دادن قطعه هایــی از اطالعــات كــه از اینجــا و آنجــا گــردآوری 
گاه گــروه  كرده انــد، كشــف كننــد. هرچــه مقــدار اطالعــات كمتــر باشــد، نقــش ذهــن ناخــودآ
در تفســیر واقعــه بیشــتر م% شــود و هــر چــه مقــدار اطالعــات بیشــتر م% شــود، تفســیر آنــان 
بــه حقیقــت نزدیDتــر م% گــردد. شــایعات، حادثــه یــا حقیقتــ% نگران كننــده اســت. شــایعه١ 
گفتمان هایــی اســت غیررســم% و نامعتبــر، کــه در چنــد مرحلــه در چارچــوب نظــام ارتباطــ% 
ــه دســت شــده اســت،  ــه دســت ب ــل اطالعــات در هــر مرحل ــن دلی ــه ای ســاخته م% شــود و ب

بیشــتر اوقــات تحریفاتــ% در آنهــا صــورت م% گیــرد (گلوریــا٢، ٢٠١۵).
به طــور کلــ%، شــایعه یــ. پیــام تأییــد نشــده اســت کــه از یــ. فــرد بــه فــرد دیdــر به صــورت 
تعامــالت رودررو منتقــل شــده و بیشــتر در مــورد یــ. شــ%، شــخص یــا موقعیــت اســت تــا 
یــ. نظــر یــا تئــوری. بنابرایــن، پدیده هایــی مثــل غیبــت، خبرهــای نادرســت و ســخن چین% 
ــرای از  ــه ب ــتند ك ــی هس ــدس و گمان های ــایعات ح ــر٣ ١٩۶۵). ش ــود (بوکن ــامل م% ش را ش
ــت  ــه آن را از غیب ــن وظیف ــد، ای ــDار م% رون ــش ب ــات در دان ــا تناقض ــا ی ــردن فاصله ه ــن ب بی
كــه اصــوأل ابــزاری بــرای ســرگرم% و انتقــال عــادات اســت متفــاوت م% ســازد (وادینگتــن و 
فلچــر۴، ٢٠٠۵). پایــه واســاس شــایعه بــر اســاس نبــود مــدارك و شــواهد اســت بــدون توجــه 
ــده  ــات آن را نادی ــا واقعی ــد ام ــت موضــوع را مشــخص م% كن ــه موضــوع، در حال% كــه غیب ب

ــون و دلبریــج۵، ١٩٩٣). ــراد م% باشــد (ن ــرد و در مــورد اعمــال اخالقــ% اف م% گی

1. Rumor 

2. Gloria 

3. Buckn 

4.Waddington & Fletcher 

5.Noon & Delbridge 



بررس+ میزان باورپذیری پدیده «شایعه»  | ۶٩

١٣
٩۶

ن 
ستا

زم
م،

هل
چ

رۀ 
ما

ش
م، 

ده
ج

 ه
ره

دو
 | همچنیــن بایــد بــه ایــن نكتــه توجــه كــرد شــایعه نوعــ( نظــر، عقیــده یــا بــاور اســت كــه 

دارای ســه وجــه عمــده م( باشــد: نخســت، آنكــه از یــك شــخص بــه شــخص دی8ــر و از طریــق 
ارتبــاط غیررســم( بــه وســیله كلمــات و دهــان بــه دهــان منتقــل م( شــود. دوم، آنكــه منشــاء 
شــایعه را نم( تــوان بــه راحتــ( و ســادگ( مشــخص ســاخت. ســوم، آنكــه وقتــ( شــایعه پخــش 
شــد دی8ــر نم( تــوان جلــوی حركــت آن را گرفــت و آن را كنتــرل كــرد (حســن( مقــدم، ١٣٧٩).

جامعه شناســان معتقدنــد كــه داســتان های دروغیــن و شــایعات در حقیقــت نســخه های 
ــا از روی  ــ( از آنه ــه بعض ــتند ك ــیق( هس ــتان های حقـ ــات و داس ــده ای از روای ــف ش تحری
ــه  ــات ب ــ( از شایعـ ــوند، بعض ــر م( ش ــته و منتش ــه و نوش ــاخته و پرداخت ــرض س ــد و غ قص
مــرور زمــان شـــYل گرفتــه و از چیــز كوچYــ( شــروع و در اثــر واكنش هــا و دســت بــه دســت 
شــدن ها و ســینه بــه ســینه رفتــن بــه موضوعــات خــاص تبدیــل م( گردنــد كــه نهایتــاً ســر از 
روزنامه هــا، اینترنــت، محافــل، كنفرانس هــا و رادیــو و تلویزیــون در م( آورنــد. بــا توجـــه بــه 
گاه در  اینكــه خیلــ( از ناقــالن شــایعه دلشــان نم( خواهــد كــه شــایعه پراكنــ( كننــد امــا ناخــودآ
اثــر بحران هــا و تحــوالت جامعــه دســت بــه ایــن كار م( زننــد. معمــوالa طــرح شــایعات از دو 
حــال خــارج نیســت، یــا بــر مبنــای تخیــل، دروغ و تهمــت شــYل م( گیــرد یــا در پــی وقــوع 
یــك اتفــاق و رویــداد منتشــر م( شــود، كــه پذیــرش آن بســتگ( بــه وضعیــت افــكار عمومــ( 

جامعــه مخاطــب و زمــان انتشــارآن دارد.
م( تــوان شــایعه پردازی را کار و تــالش فــردی و جمعــ( بــرای حضــور در دایــره توجهــات 
ــر و وضعیــت  ــر از زمــان انتشــار خب افــكار عمومــ( دانســت (لــ(١ و همــYارن، ٢٠١۵). غی
مخاطبــان، فرهنــگ مــردم نیــز در پذیــرش و باورپذیــری شــایعات مثمرثمــر هســتند (پامیــال٢، 
٢٠١۵) و همچنیــن حــس تجســس و كنجــYاوی مــردم بــه خبــر و اطالعــات (مارینــو٣، 

ــوان كــرد. ــوان از عوامــل گســترش شــایعات عن ــز م( ت ٢٠٠٧) را نی
توجــه و اندیشــیدن پیرامــون جریــان یــا فراینــد ســاخته و پرداختــه شــدن یــn شــایعه یــا 
ــح  ــی ســریع و صحی ــا را در ارزیاب ــد م ــه و نحــوه انتشــار شــایعه م( توان ــ( و زمین ــر جعل خب

ــدم، ١٣٧٩). ــاری دهــد (حســن( مق ــق ی ــر حقای شــنیده ها و تشــخیص هرچــه بهت

تصویر١. فرایند انتشار شایعه

1.  Li 

2.  Pamela 

3.Moreno 
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تولیــد یــا شایعه ســازی؛ همیشــه هــر شــایعه یــا خبــر ســاختگ' از یــ% منبــع و سرچشــمه | 

اصلــ' ســاخته و پرداختــه و تولیــد م' شــود.
ایجــاد حساســیت در افــراد مختلــف؛ بــه محــض رهــا شــدن یــ% شــایعه بــه تدریــج افــراد 
ــ' خــود در  ــه ویژگ' هــای شــخصیت' و خصیصه هــای شــناخت' و تجــارب حیات ــا توجــه ب ب
مقابــل شــایعه حساســیت نشــان داده و بعضــاً بــا عالقــه، کنجــHاوی و جســت وجوگری 
ــر ســاختگ'  آمادگــ' روانــ' الزم را بــرای دریافــت و انتقــال بخشــ' یــا تمامــ' شــایعه و خب

ــد. ــدا م' کنن پی
ارزیابــی؛ معمــوالS زمانــ' کــه افــراد مختلــف بــرای نخســتین بــار با شــایعه مواجه م' شــوند 
بــا توجــه بــه ویژگ' هــای شــخصیت' و اعتبــار فــردی و اجتماعــ' راوی و ناقــل شــایعه به طــور 
محســوس و نامحســوس بــا مالک هــا و معیارهایــی کــه بــه آن معتقــد هســتند خبــر دریافتــ' را 

مــورد ارزیابــی قــرار م' دهنــد.
اشــاعه؛ طبیع' تریــن روش یــ% خبــر ســاختگ' و شــایعه، تکــرار آن اســت. هرقــدر 
شــایعه ای را خواســته و ناخواســته و بــا هــر نیــت و انگیــزه ای ولــو همــراه بــا موضــع نابــاوری 

ــد. ــدا م' کن ــم، اشــاعه بیشــتر پی خــود، تکــرار کنی
مفهــوم اعتمــاد مخاطبــان بــه رســانه های خبــری از مفاهیمــ' اســت کــه در دنیا مــورد توجه 
ــد در کشــورمان از جنبه هــای مختلــف در  ــوده اســت. هرچن ــوم ارتباطــات ب پژوهشــ[ران عل
مــورد رســانه های جمعــ' تحقیقاتــ' انجــام شــده اســت امــا ایــن موضــوع خــاص کمتــر مــورد 
ــد تونیــس١ جامعه شــناس  ــاس زاده، ١٣٧۴). فردینان ــه اســت (بدیعــ' و عب توجــه قــرار گرفت
ــکار  ــه در ســال ١٩٣۵ منتشــر شــد اف ــه» ک ــاع و جامع ــروف خــود «اجتم ــر مع ــ' در اث آلمان
عمومــ' را مظهــر اخالقیــات جامعــه و در ســطح' عال' تــر از دولــت م' بینــد و پــا را از ایــن 
ــدازه نقــش  ــه ان ــرل اجتماعــ' ب ــر گذاشــته و نقــش افــکار عمومــ' را در کنت ــره هــم فرات دای

ــران، ١٣٨۴).  ــد (دادگ ــم م' دان ــای قدی ــب در زمان ه مذه
از ایــن رو ارزیابــی میــزان اعتمــاد مــردم بــه رســانه ها بــا توجــه بــه نقــش تأثیرگــذار 
ــ'  ــران سیاس ــه مدی ــورد توج ــواره م ــ' هم ــکار عموم ــت اف ــHل ده' و هدای ــانه ها در ش رس
و فرهنگــ' جامعــه بــوده اســت. چنــان کــه یورگــن هابرمــاس٢ معتقــد اســت ســرمایه داری از 
ره[ــذر تجــدد و توســعه بــا اســتفاده از وســایل ارتبــاط جمعــ' بــه دســتکاری افــکار عمومــ' 
م' پــردازد و ایــن یعنــ' تحمیــل نیازهــای اجتماعــ' (شــHرخواه، ١٣٧۴). اعتمادســازی یHــ' 

1. Tonnies

2. Habermas



بررس+ میزان باورپذیری پدیده «شایعه»  | ٧١

١
٣

٩
۶ 

ان
ست

زم
م،

هل
 چ

رۀ
ما

 ش
م،

ده
ج

 ه
ره

دو
 | از کار ویژه هــای مهــم رســانه در جهــت تقویــت موثــر بــر بحــران مــ# باشــد به ویــژه در ایــن 

امــر در شــرایط بحرانــ# از ســوی دســتگاه های رســانه ای رقیــب در دســتور کار قــرار م# گیــرد 
(عیوضــ#، ١٣٨٨). رســانه ملــ# در دنیــای كنونــ# در عیــن تنــوع بســیار پیچیده انــد و بســان 
یــك شمشـــیر دو لبــه هســتند كــه هــم م# تواننــد كاركــرد مثبــت داشــته باشـــند و هـــم كـــاركرد 

منفـــ# (مصلحتــ#، ١٣٨۵). 
  برخــ# معتقدنــد شــایعه تنهــا یــV امــر مذمــوم نیســت بلTــه در برخــ# مواقــع کارکــرد دارد 
ــه  ــ# در بســیاری مواقــع ب ــه نم# شــود. رســانه  مل ــاً گفت ــد کــه صراحت و از واقعیاتــ# دم م# زن
دلیــل مصلحــت نســبی از بیــان برخــ# واقعیــات خــودداری م# کننــد کــه در ایــن مواقــع شــایعه 
کارکــرد پیــدا م# کنــد. امــا در ایــن مواقــع نیــز جســت وجو بــرای دریافــت منبــع و فرســتنده 

پیــام ضــروری بــه نظــر م# رســد (آل پــورت و پســتمن، ١٣٧۴).
مؤسســه افکارســنج# روپــر١ از ســال ١٩۵٩ نظرســنج# های متعــددی را پیرامــون اعتبــار 
ــه  ــن مؤسســه بیشــتر ب ــرار داده اســت. توجــه ای ــف در دســتور کار خــود ق رســانه های مختل
مقایســه اعتمــاد مــردم نســبت بــه ســه رســانه رادیــو تلویزیــون و روزنامه هــا بــوده اســت. نتیجــه 
پژوهــش روپــر (١٩۶١) در امریــTا نشــان م# دهــد اعتمــاد مــردم بــه تلویزیــون بیشــتر از ســایر 
رسانه هاســت (روپــر، ١٩٨۵). اوســلنر٢ در پژوهــش خــود (١٩٩٨ ‑ ١٩٩۵) بــا عنــوان 
«ســرمایه اجتماعــ#، تلویزیــون و جهــان زشــت، اعتمــاد خوش بینــ# و مشــارکت مدنــ#» رابطه 

میــان تماشــای تلویزیــون و میــزان اعتمــاد اجتماعــ# را تأییــد نم# کنــد (اوســلنر، ١٩٩٨). 
در پژوهــش دیmــری کــه داون وی شــه٣ (١٩٩٨ ‑ ١٩٩۵) بــا عنــوان «بررســ# رابطــه بیــن 
تماشــای تلویزیــون بــا میــزان تعهــد مدنــ# و اعتمــاد میــان فــردی» انجــام گرفتــه اســت محقــق 
ــه  ــد؛ ب ــ# م# دان ــد وجه ــه چن ــV رابط ــ# را ی ــاد اجتماع ــا اعتم ــ# ب ــانه های جمع ــه رس رابط
اینگونــه کــه میــان تفــاوت میــان نــوع رســانه (تلویزیــون یــا روزنامــه یــا ...) و نــوع اســتفاده از 

آن (خبــری یــا ســرگرم#) بــا اعتمــاد رابطــه وجــود دارد (وی شــه، ١٩٩٨۴).
«تأثیــر رســانه ها بــر اعتمــاد اجتماع# و سیاســ#» توســط پاتریشــیا مــوی۵ (٢٠٠٠‑١٩٩۶) 
ــدی از  ــزان بهره من ــان می ــن پژوهــش نشــان م# دهــد می ــه اســت. ای ــرار گرفت مــورد ســنجش ق

رســانه جمعــ# بــا میــزان اعتمــاد اجتماعــ# رابطــه مســتقیم وجــود دارد (مــوی، ٢٠٠٠).

1.  Roper

2. Uslaner

3. Don Vy Shah

4. Shah

5.  Patrishiya moy
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  برســلون در ســال ٢٠٠٩ پژوهشــ! بــا عنــوان «شــب(ه های اجتماعــ! بــرای تغییــرات | 

اجتماعــ!» در کشــور امریــ(ا انجــام داد. وی کــه پژوهــش خــود را بــا اســتفاده از روش تحلیــل 
محتــوا انجــام داده بــود هــدف اصلــ! پژوهــش خــود را، بررســ! شــیوه هایی کــه مــردم امریــ(ا 
از طریــق شــب(ه های اجتماعــ! فیس بــوک و یوتیــوب بــه مفهوم ســازی در خصــوص بحران هــا 
م! پردازنــد، ذکــر کــرده اســت. نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه رســانه های اجتماعــ! چــون 
ورای مرزهــای جغرافیایــی عمــل م! کننــد و توانایــی خلــق فضایــی عمومــ! در گســتره جهانــ! 

ــد، از مهم تریــن عوامــل اجتماع! انــد (چریســتوفید١ و همــ(اران، ٢٠٠٩: ٣۴١). را دارن
پــدرو٢ و همــ(اران (٢٠١٣) مطالعــه ای باعنــوان پخش شــایعات بی اســاس در شــب(ه های 
ــا یــ^ مــدل ســاده پخــش اطالعــات در شــب(ه های اجتماعــ!  ــد. آنه اجتماعــ! انجــام دادن
ــع  ــه درواق ــور نشــر ک ــ! شــد؛ فاکت ــت معرف ــه دو کمی ــن مطالع ــه در ای ــد ک را بررســ! کردن
میانگیــن تابــع ماکزیمــم نقــاط به دســت آمــده بــوده و کمیــت دیaــر زمــان مــورد نیــاز بــرای 
پخــش اطالعــات اســت. در ایــن مطالعــه وقتــ! اطالعــات بــه نقطــه خاصــ! م! رســد کــه در 
آن نقطــه هــر دو کمیــت قابــل اندازه گیــری هســتند، ایــن مــدل به عنــوان مدلــ! بــرای پخــش 

ــه م! شــود. ــه کار گرفت شــایعه ب
ــزایی دارد.  ــش بس ــایعات نق ــرل ش ــش و کنت ــوب در کاه ــرد مطل ــا عمل( ــ! ب ــانه مل رس
تلویزیــون در ایــران بــه علــت فراگیــر و همــه پســند بــودن، دارای ظرفیــت باالیــی در 
ــات  ــر ارتباط ــت. در عص ــایعات اس ــش ش ــت کاه ــر و در نهای ــوب و مؤث ــان! مطل اطالع رس
و اطالعــات و بــا گســترش فناوری هــای نویــن و رســانه های اجتماعــ! مجــازی، اعتمــاد 
بــه رســانه ملــ!، فاکتــور و مؤلفــه بســیار مهمــ! در پذیــرش و تمایــل مخاطبــان در اســتفاده 
از تلویزیــون اســت. ســرعت انتقــال اخبــار و اطالعــات در رســانه های اجتماعــ! مجــازی و 
پیــام رســان های موبایلــ! بــه قــدری باالســت کــه تلویزیــون بایــد بــرای رقابــت بــا آن ناگزیــر 
ســرعت انتقــال اخبــار خــود را تــا حــدی بــاال ببــرد کــه مخاطــب در مقایســه بــا ســرعت پیــام 
رســان های موبایلــ!، بتوانــد تصمیــم بaیــرد کــه از اخبــار تلویزیــون نیــز بهره منــد شــود. 
ــه  ــاد ب ــاز اعتم ــه زمینه س ــت ک ــ! اس ــاخص های مهم ــا و ش ــر از مؤلفه ه aــ! دی ــ! ی( بی طرف
رســانه ملــ! اســت. نداشــتن ســوگیری و جهت گیــری در اخبــار و داده هــا و بی طرفــ! مطلــق 
در جریــان انتقــال اخبــار م! توانــد اعتمــاد مــورد نیــاز مخاطبــان را در دریافــت اخبــاراز رســانه 
ملــ! فراهــم ســازد. از ســوی دیaراســتفاده از منابــع و مراجــع مؤثــق و قابــل اعتمــاد م! توانــد 

1. christofides

2. Pedro
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 | رســانه ملــ� را در رتبــه ای ممتــاز نســبت بــه پیــام رســان های موبایلــ� قــرار دهــد. چراکــه ی�ــ� 

از نقــاط ضعــف دائمــ� و همیشــ<� پیــام رســان های موبایلــ�، فقــدان منبــع معتبــر و مؤثــق 
ــام رســان های موبایلــ�  ــار اســت. از ســوی دی<ــر بــه نظــر م� رســد آنچــه کــه پی در ارائــه اخب
ــار و اطالعــات  ــه اخب ــد، عــدم سانســور در ارائ ــون) ارجــح م� کن ــ� (تلویزی ــر رســانه مل را ب
ــان را دارد کــه  ــن اطمین ــ� معمــوالO ای ــام رســان های موبایل اســت. مخاطــب دراســتفاده از پی
اخبــار اغلــب، بــدون سانســور در اختیــارش قــرار م� گیــرد. بنابرایــن، رســانه ملــ� بــرای جلــب 
ــب،  ــودن و تازگــ� مطال ــه روز ب ــدارد. ب ــم را از نظــر دور ب ــن مه ــد ای ــان نبای ــاد مخاطب اعتم
صحــت اخبــار و کامــل و جامــع بــودن نیــز از مهم تریــن جنبه هــای خبــر هســتند کــه  بــه نظــر 
م� رســد در جلــب اعتمــاد مخاطبــان بــه رســانۀ ملــ� تأثیــر بســزایی دارنــد. پیــام رســان های 
ــار و  ــه اخب ــوالO در ارائ ــد و معم ــل م� کنن ــازه عم ــه روز و ت ــیار ب ــورد بس ــن م ــ� در ای موبایل
اطالعــات بــه مخاطبــان پیشــتاز هســتند. امــا رســانه ملــ� در ارائــه اطالعــات کامــل، جامــع، 

ــ� داشــته باشــد. ــام رســان های موبایل ــا پی ــ� ب ــد مزیــت رقابت ــح و درســت م� توان صحی
  هــر انــدازه کــه رســانه ملــ� در ارائــه اخبــار و اطالعــات، بــا ســرعت، کمیــت و کیفیــت 
بیشــتری عمــل کنــد. گرایــش بــه دریافــت اخبــار و اطالعــات از پیــام رســانه های موبایلــ� و 
بــه تبــع آن دامــن زدن بــه شــایعات کمتــر خواهــد شــد. از طــرف دی<ــر، عمل�ــرد نامطلــوب 
رســانه ملــ� و عــدم توجــه بــه نیازهــای خبــری مخاطبان، ســرعت و کمیــت اخبار درخواســت�، 
گرایــش مخاطبــان بــه اســتفاده از پیــام رســان های موبایلــ� و بــه تبــع آن خواســته و ناخواســته 
دامــن زدن بــه شــایعات و باورپذیــری آنــان بــه شــایعه در فضــای مجــازی بیشــتر م� شــود. از 
ایــن رو نوشــتار پیــش رو، بــه بررســ� میــزان باورپذیــری پدیــده «شــایعه» در پیــام رســان های 
موبایلــ� بیــن مــردم شهرســتان اهــواز بــا تأکیــد بــر نقــش «رســانۀ ملــ�» پرداختــه اســت.

٣. روش تحقیق
  روش ایــن پژوهــش، پیمایشــ� اســت کــه از مصاحبــه حضوری با اســتفاده از ابزار پرسشــنامه 

بــرای گردآوری اطالعات اســتفاده شــده اســت. 
متغیرهای مورد بررس� در قالب یh مدل مفهوم� نشان داده شده است. 
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تصویر ٢. مدل مفهوم= تحقیق

جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش، کلیــه افــراد ١۵ تــا ۶٠ ســال ســاکن شــهر اهــواز م" باشــد. دلیــل 
انتخــاب ایــن افــراد، بــه ایــن دلیــل اســت کــه در بســیاری فرهنگ هــا و کشــورها افــراد زیــر ١۵ ســال 
اجــازه اســتفاده از موبایــل و شــبEه های مجــازی را ندارنــد. بر اســاس آمارنامه کالن شــهر اهواز در ســال 
١٣٩٠، جمعیــت بــاالی ١۵ ســال در مناطــق ٨گانــه شــهر اهــواز، ٧٢٨٩۵۵ نفــر بوده اســت. به منظور 
بــرآورد حجــم نمونــه از روش کوکــران اســتفاده شــده کــه برایــن اســاس حجم نمونــه ٣٨۴ نفرم" باشــد 
و بــرای رســیدن بــه ســطح اطمینــان باالتــر پژوهشــWر حجم نمونــه را بــه ۴٠٠ نفــر افزایش داده اســت. 

۴. یافته های پژوهش
١‑۴. آزمون های آماری

فرضیه ١: اعتماد به رسانه مل= با کاهش شایعه پذیری در پیام رسان های موبایل= رابطه معن= دار دارد.
بــا توجــه بــه اینکــه ســطح معنــ" داری آزمــون همبســتگ" بیــن دو متغیــر اعتمــاد بــه رســانه 
ملــ" و کاهــش شــایعه پذیری در پیــام رســان های موبایلــ"، کمتــر از ٠/٠۵ اســت، فــرض صفــر 
(عــدم وجــود همبســتگ" میــان اعتمــاد بــه رســانه و کاهــش شــایعه پذیری در پیــام رســان های 
موبایلــ") رد م" شــود و در نتیجــه بیــن دو متغیــر رابطــه معنــ" داری وجــود دارد (283/0; 

.(p-value  <pearson correlation=000/0
فرضیه ٢: گرایش به باور پذیری پدیده شایعه   ترس در پیام رسان های موبایل= با افزایش شایعه پذیری در 

پیام رسان های موبایل= رابطه معن= داری دارد.
بــا توجــه بــه اینکــه ســطح معن" داری آزمون همبســتگ" بیــن دو متغیــر گرایش بــه باورپذیری 
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 | ــر از ٠/٠۵  ــ!، کمت ــان های موبایل ــام رس ــایعه پذیری در پی ــش ش ــرس و افزای ــایعه ـ ت ــده ش پدی

اســت، فــرض صفــر (عــدم وجــود همبســتگ! میــان گرایــش بــه باورپذیری پدیــده شــایعهـ  ترس 
و افزایــش شــایعه پذیری در پیــام رســان های موبایلــ!) رد م! شــود و در نتیجــه بیــن دو متغیــر 

.(p-value <pearson correlation=000/0 ;555/0) رابطــه معنــ! داری وجــود دارد
فرضیه ٣: گرایش به باور پذیری پدیده شایعهـ  بدبین+ در پیام رسان های موبایل+ با افزایش شایعه پذیری 

در پیام رسان های موبایل+ رابطه معن+ داری دارد.
بــا توجــه بــه اینکــه ســطح معن! داری آزمون همبســتگ! بیــن دو متغیــر گرایش بــه باورپذیری 
ــر از ٠/٠۵  ــام رســان های موبایلــ!، کمت ــ! و افزایــش شــایعه پذیری در پی پدیــده شــایعه ـ بدبین
اســت، فــرض صفــر (عــدم وجود همبســتگ! میان گرایــش به باورپذیــری پدیده شــایعه ـ  بدبین! 
و افزایــش شــایعه پذیری در پیــام رســان های موبایلــ!) رد م! شــود و در نتیجــه بیــن دو متغیــر 

.(p-value <pearson correlation=000/0 ;852/0) رابطــه معنــ! داری وجــود دارد
افزایش  با  موبایل+  رسان های  پیام  در  افکن  تفرقه  ـ  پدیده شایعه  پذیری  باور  به  فرضیه ۴: گرایش 

شایعه پذیری در پیام رسان های موبایل+ رابطه معن+ داری دارد.
بــا توجــه بــه اینکــه ســطح معنــ! داری آزمــون همبســتگ! بیــن دو متغیر گرایــش بــه باورپذیری 
پدیــده شــایعه ‑ تفرقــه افکــن و افزایــش شــایعه پذیری در پیام رســان های موبایل!، کمتــر از ٠/٠۵ 
اســت، فــرض صفــر (عــدم وجــود همبســتگ! میــان گرایش بــه باورپذیــری پدیده شــایعه ‑ تفرقه 
ــن دو  ــ!) رد م! شــود و در نتیجــه بی ــام رســان های موبایل ــش شــایعه پذیری در پی افکــن و افزای
.(p-value <pearson correlation=000/0 ;816/0) متغیــر رابطــه معنــ! داری وجــود دارد

فرضیه ۵: گرایش به باور پذیری پدیده شایعهـ  اقتصادی در پیام رسان های موبایل+ با افزایش شایعه پذیری 
در پیام رسان های موبایل+ رابطه معن+ داری دارد.

ــه  ــش ب ــر گرای ــن دو متغی ــتگ! بی ــون همبس ــ! داری آزم ــطح معن ــه س ــه اینک ــه ب ــا توج ب
باورپذیــری پدیــده شــایعه ـ اقتصــادی و افزایــش شــایعه پذیری در پیــام رســان های موبایلــ!، 
کمتــر از ٠/٠۵ اســت، فــرض صفــر (عــدم وجــود همبســتگ! میــان گرایــش بــه باورپذیــری 
پدیــده شــایعه ‑ اقتصــادی و افزایــش شــایعه پذیری در پیــام رســان های موبایلــ!) رد م! شــود 
pearson correla- ;694/0) ــود دارد ــ! داری وج ــه معن ــر رابط ــن دو متغی ــه بی و در نتیج

.(p-value  <tion=000/0
فرضیه ۶: گرایش به باور پذیری پدیده شایعهـ  فریب در پیام رسان های موبایل+ با افزایش شایعه پذیری 

در پیام رسان های موبایل+ رابطه معن+ داری دارد.
بــا توجــه بــه اینکــه ســطح معن! داری آزمون همبســتگ! بیــن دو متغیــر گرایش بــه باورپذیری 
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پدیــده شــایعه‑ فریــب و افزایــش شــایعه پذیری در پیــام رســان های موبایلــ!، کمتــر از ٠/٠۵ | 

اســت، فــرض صفــر (عــدم وجود همبســتگ! میــان گرایش بــه باورپذیــری پدیده شــایعه‑فریب 
و افزایــش شــایعه پذیری در پیــام رســان های موبایلــ!) رد م! شــود و در نتیجــه بیــن دو متغیــر 

.(p-value <pearson correlation=000/0 ;683/0) رابطــه معنــ! داری وجــود دارد
فرضیه ٧: گرایش به باور پذیری پدیده شایعهـ  ناموس@ در پیام رسان های موبایل@ با افزایش شایعه پذیری 

در پیام رسان های موبایل@ رابطه معن@ داری دارد.
بــا توجــه بــه اینکــه ســطح معنــ! داری آزمــون همبســتگ! بیــن دو متغیر گرایــش بــه باورپذیری 
ــر از ٠/٠۵  ــ!، کمت ــام رســان های موبایل ــده شــایعه ـ ناموســ! و افزایــش شــایعه پذیری در پی پدی
ــده شــایعه ـ  ــری پدی ــه باورپذی ــش ب ــان گرای ــر (عــدم وجــود همبســتگ! می ــرض صف اســت، ف
ناموســ! و افزایــش شــایعه پذیری در پیــام رســان های موبایلــ!) رد م! شــود و در نتیجــه بیــن دو 
.(p-value <pearson correlation=000/0 ;658/0) متغیــر رابطــه معنــ! داری وجــود دارد
فرضیه اصل*: بین میزان اعتماد به رسانه مل* و گرایش به شایعه پذیری در پیام رسان های 

موبایل* رابطه معناداری وجود دارد.
ــ! به طــور  ــه رســانه مل ــزان اعتمــاد ب ــر می ــه متغی در پرسشــنامه طراحــ! شــده ســؤال مربــوط ب
مســتقیم و بــه بدین صــورت از پاســخ دهندگان مــورد پرســش قــرار گرفتــه اســت؛ «شــما چقــدر 
مطالــب ارائــه شــده از طریــق رســانه ملــ! را قابــل اعتمــاد م! دانیــد؟» کــه پاســخ افــراد بــه ایــن 
، خیلــ! کــم، کــم، زیــاد، خیلــ!  gســؤال بــر اســاس طیــف پنــج گزینــه ای شــامل گزینه هــای «اصــال
زیــاد» در نظــر گرفتــه شــده اســت. جهــت انجــام ایــن فرضیــه از آزمــون همبســتگ! اســپیرمن 
اســتفاده شــده اســت. بــا توجــه بــه اینکــه ســطح معنــ! داری آزمــون همیبســتگ! بیــن دو متغیــر 
اعتمــاد بــه رســانه ملــ! و گرایــش بــه شــایعه پذیری در پیــام رســان های موبایلــ!، کمتــر از ٠/٠۵ 
اســت. بنابرایــن، فــرض صفــر (عــدم وجــود همبســتگ! میــان اعتمــاد بــه رســانه ملــ! و گرایــش 
بــه شــایعه پذیری در پیــام رســان های موبایلــ!) رد م! شــود و در نتیجــه بیــن دو متغیــر رابطــه 

.(p-value <٠/٠٠٠=pearson correlation ;٠/٢۵٩) معنــ! داری وجــود دارد
بــرای انجــام فرضیه هــای ٨ تــا ١۵ بــه دو روش عمــل شــده اســت. ابتــدا بــرای ســؤاالت! 
کــه مرتبــط بــا گویه هــای مختلــف رســانه ملــ! موجــود در فرضیه هــای ٨ تــا ١۵ در نظــر گرفتــه 
شــده اســت کــه ایــن ســؤاالت بــه ترتیــب بــرای فرضیه هــای ٨ تــا ١۵، شــامل ســؤاالت ٢، 
ــش های  ــه پرس ــراد ب ــخ های اف ــ! پاس ــع فراوان ــدول توزی ۴، ۶، ٨، ١٠، ١٢، ١۴ و ١۶ در ج
اهــداف مرتبــط بــا رســانه ملــ! م! باشــد. همچنیــن متغیــر مربــوط بــه شــایعه پذیری در کلیــه 
فرضیه هــا، از میانگیــن ســؤاالت مرتبــط بــا گویه هــای شــایعهـ  تــرس، شــایعهـ  بدبینــ!، شــایعه 
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 | ـ تفرقــه افکــن، شــایعه اقتصــادی، شــایعه ـ فریــب و شــایعه ناموســ! بــه دســت آمــده اســت. 

جهــت انجــام فرضیه هــا کــه یافتــن رابطــه بیــن دو متغیــر مربــوط بــه رســانه و شــایعه پذیری 
م! باشــد، از آزمــون همبســتگ! اســپیرمن اســتفاده شــده اســت.

 روش دوم، ســؤاالت مربــوط بــه هــر کــدام از فرضیه هــای ٨ تــا ١۵ تنهــا بــا یــE ســؤال از 
پاســخ  دهنــدگان پرســش شــده اســت. کــه ایــن ســؤاالت در جــدول توزیــع فراوانــ! پاســخ های 
ــامل  ــا ش ــرای فرضیه ه ــب ب ــه ترتی ــ! ب ــانه مل ــا رس ــط ب ــداف مرتب ــش های اه ــه پرس ــراد ب اف
ســؤاالت؛ ١ بــرای فرضیــه ٨، ٣ بــرای فرضیــه ٩، ۵ بــرای فرضیــه ١٠، ٧ بــرای فرضیــه ١١، 
ــه ١۵  ــرای فرضی ــه ١۴ و ١۵ ب ــرای فرضی ــه ١٣، ١٣ ب ــرای فرضی ــه ١٢، ١١ ب ــرای فرضی ٩ ب
م! باشــد. در ایــن حالــت جهــت انجــام فرضیه هــا، از آزمــون کای دو و آزمــون t تــک نمونــه ای 
بــا در نظــر گرفتــن مقــدار ثابــت  کــه در واقــع میانگیــن پاســخ بــه طیــف در نظــر گرفتــه شــده 
بــرای ســؤاالت اســت، اســتفاده شــده اســت. در ایــن روش جهــت انجــام کای  دو فــرض صفــر 
یcنواختــ! توزیــع در حالت هــای مختلــف پاســخ بــه ســؤاالت در نظــر گرفتــه شــده اســت. بــا 
توجــه بــه اینکــه پاســخ بــه ســؤاالت بــر اســاس طیــف پنــج گزینــه ای از اصــالd تــا خیلــ! زیــاد 

م! باشــد. بنابرایــن، فــرض صفــر و مقابــل آن بــه صــورت زیــر تعریــف م! شــود:
H0 = p1 =p2=p3=p4 =p5

H1 = other
)

که به عنوان مثال برای فرضیه ٨؛
p : احتمــال رخــداد حالتــ! کــه افــراد پاســخ اصــالd را بــه ســؤال ١ داده انــد. یعنــ! حالتــ! 

1

کــه افــراد معتقدنــد ســرعت در انتقــال خبــر هیــچ تأثیــری در کاهــش شــایعه پذیری در پیــام 
ــدارد. ــ! ن رســان های موبایل

ــ!  ــد. یعن ــه ســؤال ١ داده ان ــ! کــم را ب ــراد پاســخ خیل ــ! کــه اف p : احتمــال رخــداد حالت
2

حالتــ! کــه افــراد معتقدنــد ســرعت در انتقــال خبــر تأثیــری خیلــ! کــم در کاهش شــایعه پذیری 
ــ! دارد. ــام رســان های موبایل در پی

p : احتمــال رخــداد حالتــ! کــه افــراد پاســخ کــم را بــه ســؤال ١ داده انــد. یعنــ! حالتــ! 
3

ــام  ــری کــم در کاهــش شــایعه پذیری در پی ــر تأثی ــال خب ــد ســرعت در انتق ــراد معتقدن کــه اف
رســان های موبایلــ! دارد.

p : احتمــال رخــداد حالتــ! کــه افــراد پاســخ زیــاد را بــه ســؤال ١ داده انــد. یعنــ! حالتــ! 
4

کــه افــراد معتقدنــد ســرعت در انتقــال خبــر تأثیــر زیــادی در کاهــش شــایعه پذیری در پیــام 
رســان های موبایلــ! دارد.
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p : احتمــال رخــداد حالتــ� کــه افــراد پاســخ خیلــ� زیــاد را بــه ســؤال ١ داده انــد. یعنــ� | 

5

حالتــ� کــه افــراد معتقدنــد ســرعت در انتقــال خبــر تأثیــری خیل� زیــاد در کاهش شــایعه پذیری 
در پیــام رســان های موبایلــ� دارد.

فرضیه ٨: سرعت در انتقال خبر رسانه مل9 به مردم در کاهش شایعه پذیری در پیام رسان های موبایل9 
تاثیر معن9 داری دارد.

روش اول: بــا توجــه بــه اینکــه ســطح معنــ� داری آزمــون همبســتگ� بیــن دو متغیر ســرعت در 
انتقــال خبــر از رســانه ملــ� و کاهــش شــایعه پذیــری در پیــام رســان های موبایلــ�، کمتــر از ٠/٠۵ 
اســت، فــرض صفــر (عــدم وجــود همبســتگ� میــان ســرعت در انتقــال خبــر از رســانه ملــ� و 
کاهــش شــایعه پذیری در پیــام رســان های موبایلــ�) رد م� شــود و در نتیجــه بیــن دو متغیــر رابطــه 

.(p-value <pearson correlation=000/0 ;299/0) ــود دارد ــ� داری وج معن
روش دوم: بــا توجــه ایــن کــه ســطح معنــ� داری در آزمــون کای دو کمتــر از ٠/٠۵ اســت، 
).  در  X8

2 = 159.260, p - valio < فــرض صفــر (ی]نواختــ� توزیــع) رد م� شــود (0.000
ــر  ــه تاثی ــوط ب ــف ســؤال مرب ــای مختل ــرای طیف ه ــراد ب ــت پاســخ اف ــوان دریاف نتیجــه م� ت
ســرعت انتقــال خبــر از رســانه در کاهــش شــایعه پذیری، ی]ســان نبــوده و تفــاوت معنــ� دار 
دارد. حــال بــرای اینکــه بدانیــم ســرعت در انتقــال خبــر تــا چــه انــدازه در کاهــش شــایعه پذیری 

در پیــام رســان های موبایلــ� تأثیــر دارد، از آزمــون t تــک نمونــه ای اســتفاده م� کنیــد.
H0:n تعریــف شــود، بــا توجــه به ســطح معنــ� داری  # 3

H1:n2 3
) اگــر فرضیــه آزمــون بــه صــورت

بــه دســت آمــده م� تــوان دریافــت فــرض صفــر رد شــده و بنابرایــن، ادعــای اینکــه ســرعت 
ــدارد  ــادی ن ــر زی ــ� تأثی ــان های موبایل ــام رس ــایعه پذیری در پی ــش ش ــر در کاه ــال خب در انتق
رد م� شــود و لــذا فــرض مــورد ادعــای مــا یعنــ� کاهــش شــایعه پذیری در صــورت افزایــش 

ســرعت انتقــال خبــر از رســانه ملــ� مــورد تأییــد قــرار م� گیــرد.
 

 جدول شماره ١.  نتایج حاصل از آزمون t تک نمونه ای برای فرضیه ٨
One-Sample Test

Test Value = 3

tdfSig. 
(2-tailed)

Mean
 Difference

95% Confidence Inter-
val of the Difference

LowerUpper
سرعت در 
6.851399.000.408.29.52انتقال خبر
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دو
 | فرضیه ٩: بی طرف+ رسانه مل+ در انتقال اخبار و مطالب در کاهش شایعه پذیری در پیام رسان های 

موبایل+ تأثیر معن+ داری دارد.
روش اول: بــا توجــه بــه اینکــه ســطح معنــ� داری آزمــون همبســتگ� بیــن دو متغیــر بی طرف� 
رســانه ملــ� در انتقــال خبــر و کاهــش شــایعه پذیری در پیــام رســان های موبایلــ�، کمتــر از ٠/٠۵ 
اســت، فــرض صفــر (عــدم وجــود همبســتگ� میــان بی طرفــ� رســانه ملــ� در انتقــال خبــر و 
ــر  ــن دو متغی ــه بی ــود و در نتیج ــ�) رد م� ش ــان های موبایل ــام رس ــایعه پذیری در پی ــش ش کاه

.(p-value <pearson correlation=000/0 ;298/0) رابطــه معنــ� داری وجــود دارد
ــر از ٠/٠۵ اســت،  ــ� داری در آزمــون کای دو کمت ــا توجــه ایــن کــه ســطح معن روش دوم: ب
 .( X8

2 = 141.710,p - value1 0.000) م� شــود  رد  توزیــع)  (یWنواختــ�  فــرض صفــر 
در نتیجــه م� تــوان دریافــت پاســخ افــراد بــرای طیف هــای مختلــف ســؤال مربــوط بــه تأثیــر 
بی طرفــ� رســانه ملــ� در کاهــش شــایعه پذیری، یWســان نبــوده و تفــاوت معنــ� دار دارد. حــال 
بــرای اینکــه بدانیــم بی طرفــ� رســانه ملــ� در انتقــال خبــر تــا چــه انــدازه در کاهش شــایعه پذیری 

در پیــام رســان های موبایلــ� تأثیــر دارد، از آزمــون t تــک نمونــه ای اســتفاده م� کنیــد. 
ــر رد شــده و  ــوان دریافــت فــرض صف ــده م� ت ــه دســت آم ــ� داری ب ــه ســطح معن ــا توجــه ب ب
ــام  ــر در کاهــش شــایعه پذیری در پی ــ� در انتقــال خب بنابرایــن، ادعــای اینکــه بی طرفــ� رســانه مل
ــ�  ــا یعن ــن، فــرض مــورد ادعــای م ــدارد رد م� شــود و بنابرای ــادی ن ــر زی ــ� تأثی رســان های موبایل
کاهــش شــایعه پذیری در صــورت بی طرفــ� رســانه ملــ� در انتقــال خبــر مــورد تأییــد قــرار م� گیرد.

 جدول شماره ٢.  نتایج حاصل از آزمون t تک نمونه ای برای فرضیه ٩
One-Sample Test

Test Value = 3

tdfSig. 
(2-tailed)

Mean
 Difference

95% Confidence Interval 
of the Difference

LowerUpper
بی طرف+ رسانه 
مل+ در انتقال 

خبر
9.068399.000.543.42.66

فرضیه ١٠: استفاده از منابع موثق در بیان مطالب و اخبار از رسانه مل+ در کاهش شایعه پذیری در پیام 
رسان های موبایل+ تأثیر معن+ داری دارد.

روش اول: بــا توجــه بــه اینکــه ســطح معنــ� داری آزمــون همبســتگ� بیــن دو متغیر اســتفاده 
ــام  ــری در پی ــ� و کاهــش شــایعه پذی ــار از رســانه مل ــب و اخب ــان مطال ــق در بی ــع موث از مناب
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دو
ــان |  ــتگ� می ــود همبس ــدم وج ــر (ع ــرض صف ــت، ف ــر از ٠/٠۵ اس ــ�، کمت ــان های موبایل رس

اســتفاده از منابــع موثــق در بیــان مطالــب و اخبــار از رســانه ملــ� و کاهــش شــایعه پذیری در 
پیــام رســان های موبایلــ�) رد م� شــود و در نتیجــه بیــن دو متغیــر رابطــه معنــ� داری وجــود 

.(p-value <pearson correlation=000/0 ;345/0) دارد
روش دوم: بــا توجــه ایــن کــه ســطح معنــ� داری در آزمــون کای دو کمتــر از ٠/٠۵ اســت، 
). در  X8

2 = 201.875,p - value1 ــع) رد م� شــود (0.000 ــ� توزی ــر (یWنواخت ــرض صف ف
ــر  ــه تأثی ــوط ب ــف ســؤال مرب ــای مختل ــرای طیف ه ــراد ب ــت پاســخ اف ــوان دریاف نتیجــه م� ت
اســتفاده از منابــع موثــق در رســانه ملــ� بــر کاهــش شــایعه پذیری پیــام رســان های موبایلــ�، 
ــع موثــق  ــم اســتفاده از مناب ــرای اینکــه بدانی ــ� دار دارد. حــال ب ــوده و تفــاوت معن یWســان نب
ــام  ــایعه پذیری در پی ــش ش ــدازه در کاه ــه ان ــا چ ــ� ت ــانه مل ــار از رس ــب و اخب ــان مطال در بی

ــد. ــه ای اســتفاده م� کنی ــک نمون ــون t ت ــر دارد، از آزم ــ� تأثی رســان های موبایل
بــا توجــه بــه ســطح معنــ� داری بــه دســت آمــده م� تــوان دریافــت فــرض صفــر رد شــده 
و بنابرایــن، ادعــای اینکــه اســتفاده از منابــع موثــق در بیــان مطالــب و اخبــار از رســانه ملــ� 
در کاهــش شــایعه پذیری در پیــام رســان های موبایلــ� تأثیــر زیــادی نــدارد رد م� شــود و 
بنابرایــن، فــرض مــورد ادعــای مــا یعنــ� کاهــش شــایعه پذیری در پیــام رســان های موبایلــ� در 
صــورت اســتفاده از منابــع موثــق در بیــان مطالــب و اخبــار از رســانه ملــ� مــورد تأییــد قــرار 

م� گیــرد.
 

جدول شماره ٣. نتایج حاصل از آزمون t تک نمونه ای برای فرضیه ١٠
One-Sample Test

Test Value = 3

tdfSig. 
(2-tailed)

Mean
 Difference

95% Confidence  Interval 
of the Difference

LowerUpper
استفاده از منابع 
موثق در انتقال 
خبر و مطالب

9.103399.000.523.410.64

فرضیه ١١: وابستگ� رسانه مل� به نظام سیاس� حاکم در افزایش شایعه پذیری در پیام رسان های 
موبایل� تأثیر معن� داری دارد.

روش اول: بــا توجــه بــه اینکــه ســطح معنــ� داری آزمــون همبســتگ� بیــن دو متغیــر وابســتگ� 
رســانه ملــ� بــه نظــام سیاســ� و افزایــش شــایعه پذیری در پیــام رســان های موبایل�، کمتــر از ٠/٠۵ 
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دو
 | اســت، فــرض صفــر (عــدم وجــود همبســتگ� میــان وابســتگ� رســانه ملــ� بــه نظــام سیاســ� و 

افزایــش شــایعه پذیری در پیــام رســان های موبایلــ�) رد م� شــود و در نتیجــه بیــن دو متغیــر رابطــه 
.(p-value <pearson correlation=000/0 ;446/0) معنــ� داری وجــود دارد

ــر از ٠/٠۵ اســت،  ــ� داری در آزمــون کای دو کمت ــا توجــه ایــن کــه ســطح معن روش دوم: ب
). در  X8

2 = 201.875,p - value1 ــود (0.000 ــع) رد م� ش ــ� توزی ــر (یTنواخت ــرض صف ف
نتیجــه م� تــوان دریافــت پاســخ افــراد بــرای طیف هــای مختلــف ســؤال تأثیــر وابســتگ� رســانه 
بــه نظــام سیاســ� در افزایــش شــایعه پذیری، یTســان نبــوده و تفــاوت معنــ� دار دارد. حــال بــرای 
اینکــه بدانیــم وابســتگ� رســانه ملــ� بــه نظــام سیاســ� تا چــه انــدازه در افزایــش شــایعه پذیری در 

پیــام رســان های موبایلــ� تأثیــر دارد، از آزمــون t تــک نمونــه ای اســتفاده م� کنیــد. 
 

H0:n $ 3

H1:n < 3
) بــا توجــه بــه فــرض مــورد ادعــا در صــورت ســؤال، فرضیــه آزمون به صــورت 

ــر  ــرض صف ــوان ف ــده نم� ت ــه دســت آم ــ� داری ب ــه ســطح معن ــا توجــه ب ــف م� شــود. ب تعری
ــش  ــ� در افزای ــام سیاس ــه نظ ــ� ب ــانه مل ــتگ� رس ــه وابس ــای اینک ــن ادع ــرد و بنابرای را رد ک

ــود. ــادی دارد رد نم� ش ــر زی ــ� تأثی ــان های موبایل ــام رس ــایعه پذیری در پی ش

جدول شماره ۴.  نتایج حاصل از آزمون t تک نمونه ای برای فرضیه ١١

One-Sample Test

Test Value = 3

tdfSig. 
(2-tailed)

Mean 
Difference

95% Confidence Interval 
of the Difference

LowerUpper

وابستگ+ 
رسانه مل+ به 
نظام سیاس+

0.700399.484.042-.080.16

فرضیه ١٢: سانسور در رسانه مل+ در افزایش شایعه پذیری در پیام رسان های موبایل+ تأثیر معن+ داری 
دارد.

روش اول: بــا توجــه بــه اینکــه ســطح معنــ� داری آزمــون همبســتگ� بیــن دو متغیرسانســور 
در رســانه ملــ� و افزایــش شــایعه پذیری در پیــام رســان های موبایلــ�، کمتــر از ٠/٠۵ اســت، 
فــرض صفــر (عــدم وجــود همبســتگ� میــان سانســور در رســانه ملــ� و افزایــش شــایعه پذیری 
در پیــام رســان های موبایلــ�) رد م� شــود و در نتیجــه بیــن دو متغیــر رابطــه معنــ� داری وجــود 

.(p-value <pearson correlation=000/0 ;400/0) دارد
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روش دوم: بــا توجــه ایــن کــه ســطح معنــ' داری در آزمــون کای دو کمتــر از ٠/٠۵ اســت، | 

). در  X8
2 = 154.445,p - value1 ــع) رد م' شــود (0.000 ــ' توزی ــر (ی9نواخت ــرض صف ف

نتیجــه م' تــوان دریافــت پاســخ افــراد بــرای طیف هــای مختلــف ســؤال مربــوط بــه افزایــش 
شــایعه پذیــری در پیــام رســان های موبایلــ' بــا وجــود سانســور در رســانه ملــ'، ی9ســان نبــوده 
و تفــاوت معنــ' دار دارد. حــال بــرای اینکــه بدانیــم سانســور در رســانه ملــ' تــا چــه انــدازه در 
ــه ای  ــک نمون ــون t ت ــر دارد، از آزم ــ' تأثی ــان های موبایل ــام رس ــایعه پذیری در پی ــش ش افزای

ــد.  اســتفاده م' کنی
H0:n $ 3

H1:n < 3
) بــا توجــه بــه فــرض مــورد ادعــا در صــورت ســؤال، فرضیــه آزمون به صــورت 

ــده  ــر رد ش ــرض صف ــده ف ــت آم ــه دس ــ' داری ب ــطح معن ــه س ــه ب ــا توج ــود. ب ــف م' ش تعری
ــام  ــایعه پذیری در پی ــش ش ــبب افزای ــ' س ــانه مل ــور در رس ــه سانس ــای اینک ــن، ادع و بنابرای

ــت. ــده اس ــود، رد ش ــ' م' ش ــان های موبایل رس

جدول شماره ۵.  نتایج حاصل از آزمون t تک نمونه ای برای فرضیه ١٢
One-Sample Test

Test Value = 3

tdfSig. 
(2-tailed)

Mean
 Difference

95% Confidence Interval 
of the Difference

LowerUpper
سانسور در 
4.459399.000.243.130.35رسانه مل[

فرضیه ١٣: به روز بودن و تازگ[ مطالب و اخبار ارائه شده در رسانه مل[ در کاهش شایعه پذیری در پیام 
رسان های موبایل[ تأثیر معن[ داری دارد.

روش اول: بــا توجــه بــه اینکــه ســطح معنــ' داری آزمــون همبســتگ' بیــن دو متغیــر بــه روز 
بــودن و تازگــ' مطالــب و اخبــار در رســانه ملــ' و کاهــش شــایعه پذیــری در پیــام رســان های 
موبایلــ'، کمتــر از ٠/٠۵ اســت، فــرض صفــر (عــدم وجــود همبســتگ' میــان بــه روز بــودن و 
تازگــ' مطالــب و اخبــار در رســانه ملــ' و کاهــش شــایعه پذیری در پیــام رســان های موبایلــ') 
 pearson ;259/0) ــ' داری وجــود دارد ــر رابطــه معن ــن دو متغی رد م' شــود و در نتیجــه بی

.(p-value <correlation=000/0
روش دوم: بــا توجــه ایــن کــه ســطح معنــ' داری در آزمــون کای دو کمتــر از ٠/٠۵ اســت، 
). در  X8

2 = 213.800,p - value1 ــع) رد م' شــود (0.000 ــ' توزی ــر (ی9نواخت ــرض صف ف
نتیجــه م' تــوان دریافــت پاســخ افــراد بــرای طیف هــای مختلــف ســؤال مربــوط بــه تأثیــر بــه 
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 | روز بــودن و کامــل بــودن مطالــب در رســانه ملــ( در کاهــش شــایعه پذیری در پیــام رســان های 

موبایلــ(، ی;ســان نبــوده و تفــاوت معنــ( دار دارد. حــال بــرای اینکــه روز بــودن و کامــل بــودن 
مطالــب در رســانه ملــ( تــا چــه انــدازه در کاهــش شــایعه پذیری در پیــام رســان های موبایلــ( 

تأثیــر دارد، از آزمــون t تــک نمونــه ای اســتفاده م( کنیــد. 
بــا توجــه بــه ســطح معنــ( داری بــه دســت آمــده م( تــوان دریافــت فــرض صفــر رد 
شــده و بنابرایــن ادعــای اینکــه روز بــودن و کامــل بــودن مطالــب در رســانه ملــ( در کاهــش 
شــایعه پذیری در پیــام رســان های موبایلــ( تأثیــر زیــادی نــدارد رد م( شــود و لــذا فــرض مــورد 
ادعــای مــا یعنــ( کاهــش شــایعه پذیری در پیــام رســان های موبایلــ( در صــورت بــه روز بــودن 

و کامــل بــودن  مطالــب و اخبــار در رســانه ملــ( مــورد تأییــد قــرار م( گیــرد.

 جدول شماره ۶.  نتایج حاصل از آزمون t تک نمونه ای برای فرضیه ١٣
One-Sample Test

Test Value = 3

tdfSig. 
(2-tailed)

Mean
Difference

95% Confidence Interval 
of the Difference

LowerUpper
به روز بودن و 

کامل بودن 
مطالب در رسانه 

مل+

11.103399.000.650.530.77

پیام  در  اخبار رسانه مل+ در کاهش شایعه پذیری  و  بودن مطالب  بودن و کامل  فرضیه ١۴: جامع 
رسان های موبایل+ تأثیر معن+ داری دارد.

روش اول: بــا توجــه بــه اینکــه ســطح معنــ( داری آزمــون همبســتگ( بیــن دو متغیــر 
جامــع بــودن و کامــل بــودن مطالــب و اخبــار در رســانه ملــ( و کاهــش شــایعه پذیری در پیــام 
ــان  ــتگ( می ــود همبس ــدم وج ــر (ع ــرض صف ــت، ف ــر از ٠/٠۵ اس ــ(، کمت ــان های موبایل رس
جامــع بــودن و کامــل بــودن مطالــب و اخبــار در رســانه ملــ( و کاهــش شــایعه پذیری در 
)و در نتیجــه  X8

2 = 217.535,p - value1 ــ() رد م( شــود (0.000 ــام رســان های موبایل پی
 <pearson correlation=000/0 ;320/0) بیــن دو متغیــر رابطــه معنــ( داری وجــود دارد

.(p-value
روش دوم: بــا توجــه ایــن کــه ســطح معنــ( داری در آزمــون کای دو کمتــر از ٠/٠۵ اســت، 
فــرض صفــر (ی;نواختــ( توزیــع) رد م( شــود. در نتیجــه م( تــوان دریافــت پاســخ افــراد بــرای 
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طیف هــای مختلــف ســؤال مربــوط بــه تأثیــر کامــل بــودن مطالــب در رســانه ملــ! بــر کاهــش | 

شــایعه پذیری در پیــام رســان های موبایلــ!، ی=ســان نبــوده و تفــاوت معنــ! دار دارد. حــال برای 
اینکــه بدانیــم کامــل بــودن مطالــب در رســانه ملــ! تــا چــه انــدازه در کاهــش شــایعه پذیری در 

پیــام  رســان های موبایلــ! تأثیــر دارد، از آزمــون t تــک نمونــه ای اســتفاده م! کنیــد. 
بــا توجــه بــه ســطح معنــ! داری بــه دســت آمــده م! تــوان دریافــت فــرض صفــر رد شــده و 
بنابرایــن ادعــای اینکــه کامــل بــودن مطالــب در رســانه ملــ! در کاهــش شــایعه پذیری در پیــام 
ــا  ــای م ــورد ادع ــرض م ــن، ف ــود و بنابرای ــدارد رد م! ش ــادی ن ــر زی ــ! تأثی ــان های موبایل رس
یعنــ! کاهــش شــایعه پذیری در پیــام رســان های موبایلــ! در صــورت کامــل بــودن مطالــب و 

اخبــار از رســانه ملــ! مــورد تأییــد قــرار م! گیــرد.

 جدول شماره ٧.  نتایج حاصل از آزمون t تک نمونه ای برای فرضیه ١۴
One-Sample Test

Test Value = 3

tdfSig. 
(2-tailed)

Mean 
Difference

95% Confidence Inter-
val of the Difference

LowerUpper
کامل بودن و 
جامع بودن 
مطالب در 
رسانه مل_

10.512399.000.590.480.70

فرضیه ١۵: صحت اخبار و مطالب ارائه شده در رسانه مل_ در کاهش شایعه پذیری در پیام رسان های 
موبایل_ تأثیر معن_ داری دارد.

روش اول: بــا توجــه بــه اینکــه ســطح معنــ! داری آزمــون همبســتگ! بیــن دو متغیــر صحت 
اخبــار و مطالــب ارائــه شــده در رســانه ملــ! و کاهــش شــایعه پذیری در پیــام رســان های 
موبایلــ!، کمتــر از ٠/٠۵ اســت، فــرض صفــر (عــدم وجــود همبســتگ! میــان صحــت اخبــار 
ــام رســان های موبایلــ!)  ــه شــده در رســانه ملــ! و کاهــش شــایعه پذیری در پی و مطالــب ارائ
 pearson ;188/0) ــ! داری وجــود دارد ــر رابطــه معن ــن دو متغی رد م! شــود و در نتیجــه بی

.(p-value  <correlation=000/0
روش دوم: بــا توجــه ایــن کــه ســطح معنــ! داری در آزمون کای دو کمتــر از ٠/٠۵ اســت، فرض 
). در نتیجــه  X8

2 = 189.275,p - value1 صفــر (ی=نواختــ! توزیــع) رد م! شــود (0.000
ــار و  م! تــوان دریافــت پاســخ افــراد بــرای طیف هــای مختلــف ســؤال مربــوط بــه صحــت اخب
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 | مطالــب در رســانه ملــ" بــر کاهــش شــایعه پذیری در پیــام رســان های موبایلــ"، ی�ســان نبــوده و 

تفــاوت معنــ" دار دارد. حــال بــرای اینکــه بدانیــم صحــت اخبــار و مطالــب ارائــه شــده از رســانه 
 t ملــ" تــا چــه انــدازه در کاهــش شــایعه پذیری در پیــام رســان های موبایلــ" تأثیــر دارد، از آزمــون

تــک نمونــه ای اســتفاده م" کنیــد. 
بــا توجــه بــه ســطح معنــ" داری بــه دســت آمــده م" تــوان دریافــت فــرض صفــر رد شــده 
ــش  ــ" در کاه ــانه مل ــده از رس ــه ش ــب ارائ ــار و مطال ــت اخب ــه صح ــای اینک ــن ادع و بنابرای
شــایعه پذیری در پیــام رســان های موبایلــ" تأثیــر زیــادی نــدارد رد م" شــود و لــذا فــرض مــورد 
ادعــای مــا یعنــ" کاهــش شــایعه پذیری در پیــام رســان های موبایلــ" در صــورت کامــل بــودن 

مطالــب و اخبــار از رســانه ملــ" مــورد تأییــد قــرار م" گیــرد.

 جدول شماره ٨. نتایج حاصل از آزمون t تک نمونه ای برای فرضیه ١۵
One-Sample Test

Test Value = 3

tdfSig. 
(2-tailed)

Mean 
Difference

95% Confidence Interval 
of the Difference

LowerUpper
صحت اخبار و 

مطالب ازائه شده 
از رسانه مل+

11.404399.000.632.520.74

بــرای تعییــن عوامــل تأثیرگــذار بــر کاهــش شــایعه پذیری در پیــام رســان های موبایلــ" و تعییــن 
علــت و معلولــ" متغیرهــا از رگرســیون چندگانــه اســتفاده م" شــود. در جــدول ۴‑ ٣۴، متغیرهــای 
ــام رســان های  ــر کاهــش شــایعه پذیری در پی ــه مــدل رگرســیون" گویه هــای تأثیرگــذار ب ــوط ب مرب
موبایلــ" نشــان داده شــده اســت. اگــر بیــن متغیرهــای مســتقل وابســتگ" خط" وجود داشــته باشــد 
گفتــه م" شــود کــه چنــد هــم خطــ" وجــود دارد. در صورت وجود همبســتگ" بــاالی بین متغیرهای 
مــدل رگرســیون" مم�ــن اســت گمــراه کننــده باشــد. جهت بررســ" هم خط" بیــن متغیرهــا م" توان 

از آمــاره Tolerance  اســتفاده کــرد. Tolerance یــا دامنــه تحمــل برابــر اســت بــا؛
tolerance = 1 - R2

ــر  ــرد. اگ ــZ را م" گی ــا ی ــر ت ــن صف ــداری بی ــد و مق ــن م" باش ــب تعیی ــان ضری ــه  هم ک
ضریــب تعییــن معــادل یــZ باشــد میــزان آمــاره تحمــل صفــر شــده کــه ایــن نشــان م" دهــد 
 Zبیــن متغیرهــای مســتقل رابطــه قوی تــری وجــود دارد. هرچــه مقــدار پارامتــر تحمــل بــه یــ
نزدیZ تــر باشــد نشــان  م" دهــد احتمــال وجــود هم خطــ" پایین تــر اســت. اگــر مقــدار پارامتــر 
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دو
ــه ٠/١ باشــد مشــ�ل آفریــن |  ــه ٠/۴ باشــد جــای نگرانــ- بــوده و اگــر در دامن تحمــل در دامن

اســت. نتایــج جــدول زیــر نشــان م- دهــد کــه میــزان آمــاره تحمــل در بیــن متغیرهــا باالتــر 
از ٠/۴ بــوده و باالتریــن آمــاره تحمــل مربــوط بــه متغیــر شــایعه ـ ناموســ- بــا متغیــر ٠/٧٣۶ 
م- باشــد. ایــن بدیــن معناســت کــه حــدود ٧۴ درصــد از واریانــس متغیــر شــایعه ـ ناموســ- 
توســط دیLــر متغیرهــای مســتقل تبییــن نشــده اســت. اگــر میــزان آمــاره تحمــل متغیــری کمتــر 
یــا مســاوی ٠/۴ باشــد، بایــد اقــدام بــه بازنگــری ایــن متغیــر نمــود یــا آن را از  تحلیــل حفــظ یــا 

اقــدام بــه ترکیــب ایــن متغیــر بــا متغیرهایــی کــه دارای ارتبــاط بــا آنهــا اســت، نمــود. 

 جدول شماره ٩. ضرایب برآورد مدل رگرسیونC بین گویه های مرتبط با شایعه با باورپذیری پدیده شایعه در 
Cپیام رسان های موبایل

Coefficientsa

Model

Unstandardized 
Coefficients

Standard-
ized Co-
efficientsT

T
ol

er
an

ce

Collinear-
ity Statis-

tics

Std. ErrorBBetaSig.VIF

1

Con-)
(stant7.527E-016.000.0001.000

شایعه 
C300.000.343188123446.537.000.4832.068.بدبین

شایعه 
200.000.265146665007.254.000.4932.027.تفرقه

شایعه 
C200.000.312211357718.933.000.7361.358.ناموس

شایعه 
100.000.14886646351.258.000.5501.819.اقتصادی

شایعه 
100.000.15091874951.154.000.6011.663.فریب

شایعه 
100.000.14696266714.261.000.6941.440.ترس

Dependent Variable: shaye.paziri.mobile

بــا توجــه بــه اینکــه بیــن متغیرهــای مســتقل هــم خطــ- قابــل توجه- مشــاهده نشــده اســت 
بنابرایــن، م- تــوان گفــت مــدل رگرســیون- چندگانــه بــه دســت آمــده، قابــل اطمینــان اســت. 

بنابرایــن، مــدل رگرســیون- را م- تــوان بــه شــرح زیــر بازنویســ- کــرد:
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دو
 | گرایــش بــه باورپذیــری پدیــده شــایعه =003.0(شــایعه ـ بدبین�)+002.0(شــایعه ـ  

تفرقه افکن)+002.0(شــایعه ـ ناموس�)+001.0(شــایعه ـ اقتصــادی)+001.0 (شــایعه ـ 
فریب)+001.0(شــایعه ـ تــرس)

همچنیــن بــرای تعییــن عوامــل تأثیرگــذار بــر باورپذیــری پدیــده شــایعه بــا در نظــر گرفتــن 
گویه هــای مربــوط بــه رســانه ملــ� و تعییــن علــت و معلولــ� متغیرهــا از رگرســیون چندگانــه 

اســتفاده م� شــود. 
جــدول شــماره ٩، بیانگــر تحلیــل واریانــس رگرســیون بــرای بررســ� قطعیت وجــود رابطه 
خطــ� بیــن دو متغیــر اســت. فرضیه هــای آمــاری آزمــون معنــ� داری کل مــدل رگرســیون بــه 

صــورت زیــر اســت:

بــا توجــه بــه اینکــه ســطح معنــ� دار کمتــر از ۵ درصــد پــس فــرض صفــر رد شــده و در 
ــه م� شــود. ــر پذیرفت نتیجــه فــرض خطــ� بــودن رابطــه دو متغی

 جدول شماره ١٠.  تحلیل واریانس رگرسیون برای بررس+ قطعیت وجود رابطه خط+
ANOVAa

ModelSum of 
Squares

dfMean SquareFSig.

1
Regression94.630811.82938.081.000b

Residual121.454391.311
Total216.084399

a. Dependent Variable: meanshayea
b. Predictors: (Constant), meansehat, meansansor, meansorat, mean-

bitarafi, meanvabastegi, meanberooz, meanmanabe, meanjame

متغیرهای مربوط به مدل رگرسیون� گویه های تأثیرگذار مرتبط با رسانه مل� بر کاهش 
شایعه پذیری در پیام رسان های موبایل� نشان داده شده است.
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دو
جدول شماره ١١. ضرایب برآورد مدل رگرسیونE بین گویه های مرتبط با رسانه با باورپذیری پدیده شایعه | 

Eدر پیام رسان های موبایل
Coefficientsa

Model
Unstandardized 

Coefficients
Standardized 
Coefficientst

T
ol

er
an

ceCollinearity 
Statistics

Std. ErrorBetaBSig.VIF

1

(Con-
stant).857.1495.734.000

 سرعت در
286.063.2454.511.000.4862.057.انتقال خبر

Eبی طرف 
166.041.2154.057.000.5131.949.رسانه

049.961.4682.138.-003.-002.045.-منابع موثق
Eوابستگ 
 رسانه به

نظام
.117.041.1492.862.004.5271.896

168.040.2154.218.000.5531.809.سانسور
 به روز
797.426.3832.610.-049.-039.049.-بودن

069.051.0841.342.180.3702.700.جامع بودن
 صحت
021.045.025.473.636.4982.010.اخبار

a. Dependent Variable: meanshayea

همان طور که مشاهده م� شود متغیر سرعت در انتقال خبر، وابستگ� رسانه مل� به نظام سیاس� 
حاکم، سانسور در رسانه مل� بر گرایش به باورپذیری شایعه در پیام رسان های موبایل� مؤثر است. 
ــر ســهم متغیرهــای  ــه یافته هــای جــدول فــوق، مــدل رگرســیون زی ــا توجــه ب ــن، ب بنابرای

ــد. ــان م� ده ــ� را نش ــان های موبایل ــام رس ــایعه پذیری پی ــه ش ــش ب ــ� دار در گرای معن
گرایش به باورپذیری پدیده شــایعه =682.0(ســرعت در انتقال خبر )+661.0(بی طرف� 

رسانه مل�)+711.0(وابستگ� رسانه مل� نظام سیاس�)+861.0(سانسور د رسانه مل�)

بحث و نتیجه گیری
ــا را در  ــد م� شــوند، م� اندیشــند، دنی ــروزه در معــرض نهادهــای رســانه ای متول انســان ها ام
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دو
 | ایــن ره(ــذر م0 شناســند و رفتارهــای خــود را بــر اســاس ال(وهــای برگرفتــه از کتــاب، مجلــه، 

فیلــم، شــب;ه های تلویزیونــ0 ماهــواره ای، اینترنــت و... ســامان م0 دهنــد. میــزان قــدرت 
رســانه ها در زمینــه تأثیرگــذاری بــر افــکار، اندیشــه ها و رفتــار مخاطبــان، تــا حــد بســیار زیــادی 
بــه میــزان اعتمــاد مخاطبــان بــه رســانه بســتگ0 دارد. اعتمــاد ی;ــ0 از ابعــاد بســیار مهــم زندگــ0 
بشــری را تشــ;یل م0 دهــد، به طــوری کــه بشــر امــروزی بــدون اعتمــاد تــا حــد زیــادی قــادر 
بــه ادامــه حیــات اجتماعــ0 نیســت. در عرصــه رســانه ها نیــز م0 تــوان گفــت در شــرایط0 کــه 
افــراد بــه تلویزیــون اعتمــاد نداشــته باشــند، گرایــش آنــان بــه ســوی رســانه های بی(انــه از قبیــل 

شــب;ه های تلویزیونــ0 ماهــواره ای افزایــش پیــدا م0 کنــد.
اطالعــات دریافتــ0 از رســانه های جمعــ0، مــا را در ارزیابی شــرایط موجــود، تصمیم گیری 
و ارضــای حــس کنجــ;اوی یــاری م0 کنــد. همیــن امــر، ی;ــ0 از علــل اصلــ0 تحــرک روانــ0 
یــا بــه قــول فیســZ، تحــرک ذهنــ0 م0 شــود. حاصــل ایــن تحــرک ذهنــ0، افزایــش مبادلــه و 
تعامــل بیــن افــراد و در نتیجــه عام گرایــی در نــگاه پارســونزی و کمــZ بــه شــ;ل گیری جامعــه 
مدنــ0 در قالــب مفهــوم گســتره عمومــ0 از نــگاه هابرمــاس اســت کــه در کل نقــش مؤثــری در 
افزایــش اعتمــاد اجتماعــ0 بیــن افــراد و متعاقــب آن احســاس امنیــت دارد (قاســم0، ١٣٨٣).

 شــZ و تردیــد در مــورد رســانه را م0 تــوان به منزلــه حســ0 درون زاد از بی اعتمــادی 
ــه رســانه،  ــری ب ــال، شــZ نگ ــرای مث ــرد.  ب ــداد ک ــره قلم ــری روزم ــر رســانه های خب در براب
حســ0 اســت کــه بــر اســاس آن، رســانه های متــداول نــه مؤثق انــد و نــه  قابــل اعتمــاد و اینکــه 
خبرنــگاران بــا اســتانداردهای حرفــه ای خــود زندگــ0 نم0 کننــد و اصــوالe رســانه های خبــری 
در همــان مســیری کــه جامعــه حرکــت م0 کنــد، گام برنم0 دارنــد. شــZ نگری بــه رســانه 
ــگاران در گزارش هــای خــود، بی طــرف و بی نظــر  ــری اســت کــه اذعــان مــ0 دارد، خبرن تعبی
نیســتند، همیشــه تمــام ماجــرا را بیــان نم0 کننــد و اینکــه دقــت و صحــت مطالــب را فــدای 

ــز، ١٩٩٨). ــد (مات ــع شــخص0 و تجــاری م0 کنن مناف
ــل  ــه دالی ــج شــده اســت. ب ــده شــایعه بســیار رای ــ0 پدی ــام رســان های موبایل ــا وجــود پی ب
مختلــف کاربــران ایــن پیــام رســانها بــه راحتــ0 ایــن شــایعات را بــاور م0 کننــد حتــ0 بــه نشــر آن 
هــم م0 پردازنــد. نکتــه مهم این اســت که وقتــــ0 مخاطــــب از اطالع رســان0 رســانه مل0 (رســانه 
ملــ0 ماننــد تلویزیــون) قانــع نشــود و احســاس كنــــد در جریــان کامــل موضــوع (بــه صالحدیــد 
دروازه بــان خبــر یــا مســــئوالن سیاســــتگذاری رســانه ملــ0) قــرار نگرفتــه اســــت، اعتمــاد خــود 
را نســبت بــه جریــان رســم0 اطالع رســان0 از دســت داده و ســــع0 در كســب اطــــالع از طریــق 
ــده  ــر شــ ــار منتشــ رســانه های دی(ــر ماننــد پیــام رســان های موبایلــ0 م0 كنــد. بــه تدریــج اخب
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دو
ــا |  ــده ی ــزی ش ــورت برنامه ری ــه ص ــت ب ــن اس ــواره مم+ ــه هم ــ/ كــ ــان های موبایل ــام رس در پی

ــار رســانه های رســم/ شــوند. ــد، جای6زیــن اخب برنامه ریــزی نشــده شــایعات را رواج دهن
شــC نگری و کــم بــودن میــزان اعتمــاد بــه رســانه ملــ/ ســبب م/ شــود کــه افــراد جهــت 
گاهــ/ بیشــتر بــه ســمت منابــع غیــر رســانه ای از جملــه شــب+ه های اجتماعــ/ و رســانه های  آ
بی6انــه رونــد و در نتیجــه همیــن امــر ســبب ایجــاد شــC و تردیــد و در نهایــت ایجــاد شــایعه 
در میــان افــراد م/ شــود. بنابرایــن، به منظــور کاهــش شــایعه پذیری ابتــدا بایــد میــزان اعتمــاد 

مــردم بــه رســانه ملــ/ افزایــش یابــد.
ــه ایــن ســؤال کــه تــا چــه میــزان  ــه نتایــج بــه دســت آمــده در پاســخ افــراد ب ــا توجــه ب   ب
ــد، ۴٨/٨ درصــد پاســخ  ــاد م/ دانن ــل اعتم ــ/ را قاب ــق رســانه مل ــه شــده از طری ــب ارائ مطال
افــراد اعتمــاد خــود را بــه مطالــب ارائــه شــده از رســانه ملــ/ را زیــاد و خیلــ/ زیــاد دانســته و 
۵١/٢ درصــد افــراد اعتمــاد زیــادی بــه مطالــب ارائــه شــده از رســانه ملــ/ ندارنــد. البتــه در 
همیــن مطالعــه ۶٢ درصــد افــراد اظهــار داشــته اند کــه در صــورت مواجــه بــا اخبــار متناقــض 
ــن در حــدود ٨٠  ــد. همچنی ــ/ انتخــاب م/ کنن ــار واقع ــ/ را جهــت آگاهــ/ از اخب رســانه مل
درصــد افــراد رســانه ملــ/ را قابــل اطمینان تــر از پیــام رســان های اجتماعــ/ م/ داننــد. ایــن در 
حالــ/ اســت کــه در مطالعــه ای کــه از ســوی وزارت ارشــاد در خصــوص مطالعــه میــزان اعتماد 
ــه ای متفــاوت حاصــل  ــه بخش هــای خبــری رســانه ها صــورت گرفــت، نتایــج به گون مــردم ب
شــد. در ایــن مطالعــه بــه مصاحبــه بــا افــراد مختلــف و از شــهرهای مختلــف پرداختــه شــد و 
نتیجــه بــه دیــن گونــه بــود کــه بیشــتر افــراد تلویزیــون و رســانه ملــ/ را مهم تریــن وســیله ارتبــاط 

جمعــ/ بــرای کســب اطالعــات و اخبــار م/ دانســتند.
نتایــج نشــان داد کــه ۵/٢۵ درصــد افــراد عمل+ــرد صــدا و ســیما را در زمینــه ســرعت در 
انتقــال خبــر خیلــ/ زیــاد و زیــاد و ٩۴/٧۵ درصــد کــم، خیلــ/ کــم و اصــالj ارزیابــی کرده انــد. در 
تحلیــل ایــن یافتــه بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه رســانه ملــ/ در زمینه ســرعت انتقــال اخبار، 
بایــد بــا جدیــت و ســرعت باالتــری برنامه ریــزی  و عمــل کنــد. چــرا کــه مخاطبــان در دنیــای 
کنونــ/ کــه دسترســ/ بــه انــواع مجــاری و منابــع ارتباطــ/ و اطالعات/ دارنــد، منتظــر نم/ مانند تا 
تلویزیــون بــا تأخیــر اخبــار را بــه اطــالع آنهــا برســاند. بل+ــه خود دســت به کارشــده و  اخبــار را از  
ســایر مجــاری ارتباطــ/، به ویــژه پیــام رســان های موبایلــ/ بــه دســت مــ/ آورنــد و همانطــور کــه 
اشــاره شــد، امــ+ان انتشــار شــایعه و دامــن زدن بــه آن در فضــای مجازی بیشــتر اســت. در نتیجه 
بــرای کنتــرل و کاهــش شــایعه و بــه تبــع آن کاهــش باورپذیــری شــایعه در شــب+ه های اجتماعــ/ 

مجــازی، بایــد عمل+ــرد رســانه ملــ/ در زمینــه ســرعت انتقــال اخبــار، بهبــود یابد.
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 | ــه  ــراد عمل)ــرد صــدا و ســیما را نســبت ب ــۀ دی3ــر نشــان م0 دهــد کــه ۵٧ درصــد اف یافت

بی طرفــ0 رســانه ملــ0 در بیــان مطالــب و اخبــار خیلــ0 زیــاد و زیــاد و ۴٣ درصــد کــم، خیلــ0 
ــه از  ــن زمین ــ0 در ای ــانه مل ــرد رس ــد عمل) ــر م0 رس ــه نظ ــد. ب ــی کرده ان ــالD ارزیاب ــم و اص ک
متوســط باالتــر اســت. ۶٢ درصــد افــراد نیــز عمل)ــرد صــدا و ســیما را در اســتفاده از منابــع 
 Dموثــق جهــت بیــان مطالــب و اخبــار خیلــ0 زیــاد و زیــاد و ٣٨ درصــد کــم، خیلــ0 کــم و اصــال
ارزیابــی کرده انــد. ایــن نکتــه مثبــت و قابــل توجهــ0 اســت. بدیــن معنــ0 کــه ۶٢ درصــد افــراد 
بــه موثــق بــودن و صحــت اخبــار رســانه ملــ0 اطمینــان دارنــد. منبــع مؤثــق اطمینــان آفریــن 
بــوده و بــرای دوری کــردن مخاطبــان ازدریافــت اخبــار غیــر موثــق کــه منجــر بــه انتشــار شــایعه 

ــد. ــری م0 کن ــود، جلوگی م0 ش
ــا  ــ0 ب ــانه مل ــتگ0 رس ــراد وابس ــد اف ــه ۵٣/٢۵ درص ــد ک ــان م0 ده ــن نش ــج  همچنی  نتای
ــد.  ــی کرده ان ــ0 کــم و اصــالD ارزیاب ــاد و ۴۶/٧۵ کــم، خیل ــاد و زی ــ0 زی نظــام سیاســ0 را خیل
۵۴/۵ درصــد افــراد سانســور در رســانه ملــ0 را خیلــ0 زیــاد و زیــاد و ۴۵/۵ درصــد کــم، خیل0 
کــم و اصــالD ارزیابــی کرده انــد. بــه نظــر م0 رســد ی)ــ0 از مهم تریــن عواملــ0 کــه در گرایــش 
مخاطبــان بــه اســتفاده از شــب)ه های اجتماعــ0 مجــازی  مؤثــر باشــد، عــدم سانســور در ایــن 
نــوع رســانه اســت. بــا توجــه بــه اینکــه نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه بیــش از نیمــ0 از 
نمونــه آمــاری معتقدنــد کــه رســانه ملــ0 سانســور را خیلــ0 زیــاد بــه کار م0 گیــرد، لــزوم توجــه 
بــه ایــن امــر در رســانه ملــ0 و تــالش بــرای کاهــش ایــن مســئله، در دســتورکار قــرار گرفتــه و 

ــود. ــاظ ش ــتراتژیj لح ــای اس در برنامه ریزی ه
 همچنیــن نتایــج نشــان م0 دهــد کــه ۶٣ درصــد افــراد عمل)ــرد صــدا و ســیما را در بــه 
ــم و  ــ0 ک ــم، خیل ــد ک ــاد و ٣٧ درص ــاد و زی ــ0 زی ــار خیل ــب و اخب ــ0 مطال ــودن و تازگ روز ب
ــل،  ــرد صــدا و ســیما در مقاب ــراد عمل) ــن  ۶١/۵ درصــد اف ــرده  و همچنی ــی ک اصــالD ارزیاب
جامــع بــودن و کامــل بــودن مطالــب و اخبــار خیلــ0 زیــاد و زیــاد و ٣٨/۵ کــم، خیلــ0 کــم و 
اصــالD ارزیابــی کرده انــد. بنابرایــن، عمل)ــرد رســانه ملــ0 در زمینــه بــه روز بــودن و تازگــ0 و 
همین طــور جامــع و کامــل بــودن خبــر، تــا حــدود زیــادی خــوب  و مطلــوب و مــورد رضایــت 

مخاطبــان اســت.
یافته هــا همچنیــن نشــان م0 دهــد کــه ۶۴ درصــد افــراد عمل)ــرد صــدا و ســیما را نســبت 
ــار و مطالــب ارائــه شــده خیلــ0 زیــاد و زیــاد و ٣۶ درصــد کــم، خیلــ0 کــم  بــه صحــت اخب
و اصــالD ارزیابــی کرده انــد. بــا گســترش روزافــزون فناوری هــای نویــن ارتباطــ0 و اطالعاتــ0 
ماننــد شــب)ه های اجتماعــ0 مجــازی، همچنــان ایــن ظرفیــت بــرای رســانه ملــ0 وجــود دارد 
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کــه اعتمــاد مخاطبــان را در حــوزه صحــت و درســت) اخبــار و اطالعــات جلــب و جــذب کنــد. | 

رســانه ملــ) م) توانــد از همیــن ظرفیــت و فرصــت اســتفاده کنــد تــا بــه پیشــ:یری از نشــر و 
انتشــار شــایعه بپــردازد. هــر قــدر میــزان، نــوع، ســرعت و کیفیــت اطالعــات و اخبــار منتشــر 
شــده از رســانه ملــ) بیشــتر و باالتــر باشــد، امــKان شــیوع شــایعه در فضــای مجــازی کمتــر 

خواهــد بــود.
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