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 Social networks, as one of the new platforms for the formation 

of media on various scales (from small media to large media) 

provided the ground for the rapid dissemination of 

information and news, and this feature, along with its 

undeniable benefits, space for publishing content and news 

and Opened unreliable and gossipy content. The purpose of 

this study is to deduce a model of effective and influential 

factors as well as dimensions of rumor management by a 

hybrid method of various meta-study methods. In the present 

study, the researcher uses the systematic and meta-combined 

review method to analyze the results and findings of previous 

researchers. Factors affecting rumor management (dolphin, 

creepy and fiery factors) and 3 factors for the dimensions of 

rumor management (black rumor, white rumor and gray 

rumor) have categorized its conceptual model. In the category 

of factors affecting rumor management, four factors were 

discovered for dolphin factors affecting rumor, ten factors for 

creeping factors affecting rumor and eight factors for fiery 

factors affecting rumor. In the category of influential factors 

of rumor management, six factors were discovered for 

dolphin factors, ten factors for creeping factors and eleven 

factors for fire factors. Also, in the category of dimensions of 

Nir rumor management, eight factors were discovered for the 

black rumor, seventeen factors for the white rumor and 

twenty-nine factors for the gray rumor. 
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 0411زمستان ، 4، شماره 5دوره  سالمت تیبا محور یاسالم یسبک زندگ یپژوهش-یفصلنامه علم

 یاجتماع یدر بستر شبکه ها عهیشا تیریمد یواکاو

 یاسالم میاز منظر  مفاه بیبا روش فراترک

 
 4لیاو یقم ثمیم

 چالوس، ،یدانشگاه آزاد اسالم واحد چالوس، ت،یریگروه مد
 رانیمازندران، ا

 
 *2 انیپور یمحمد جواد تق

 چالوس، ،یدانشگاه آزاد اسالم واحد چالوس، ت،یریگروه مد
 مسئول(  سندهی. )نورانیمازندران، ا

 
 3بهزاد فرخ سرشت

 چالوس، ،یدانشگاه آزاد اسالم واحد چالوس، ت،یریگروه مد
 .رانیمازندران، ا

 
 1یآقاجان یحسنعل

 .رانیدانشگاه مازندران، مازندران، ا ،یصنعت تیریگروه مد
 

 چکیده
 یبرا دیجد یاز بسترها یکی عنوانبه ،یاجتماع هایشبکه
ها تا مختلف )از خرده رسانه یهااسیرسانه در مق یریگشکل
اطالعات و اخبار را فراهم  عینشر سر یبرا نهیکالن( زم یهارسانه

 یانکار خود، فضا برا رقابلیغ یایدر کنار مزا ت،یقابل نیکردند و ا
ازتر را ب یپراکن عهیو شا رمعتبریغ یهانشر مطالب و اخبار و محتوا

از عوامل موثر و عوامل  یکرد. هدف پژوهش حاضر، استنتاج مدل
از  بیبا روش فراترک عهیشا تیریابعاد مد نیو همچن ریپذ ریتاث

فرامطالعه است. در پژوهش حاضر، پژوهشگر با به هایانواع روش
فتهایو  جینتا لیبه تحل ب،فراترکی و مندروش مرور نظام یرکارگی

هفت گانه  هایو با انجام گام پردازدیم نیشیپژوهشگران پ های
عوامل  یعامل برا 3 ییو باروسو با شناسا یروش ساندلوسک

عوامل  ی(، سه عامل برانیخزنده و آتش ،ینی)عوامل دلف رگذاریتاث
 3( و نیخزنده و آتش ،ینی)عوامل دلف عهیشا تیریبر مد ریپذ ریتاث

 هعیشا اه،یس عهی)شا عهیشا تیریدهنده مد لیتشک بعادا یعامل برا
ت. کرده اس یآن را دسته بند ی( مدل مفهومیخاکستر عهیو شا دیسف

عوامل  یبرا عهیشا تیریگذار بر مد ریعوامل تاث یدر دسته بند
 عهیعوامل خزنده موثر بر شا یچهار عامل، برا عهیموثر بر شا ینیدلف

هشت عامل کشف   عهیبر شا وثرم نیعوامل آتش یده عامل و برا
امل عو یبرا عهیشا تیریاز مد ریپذ ریعوامل تاث یشد. در دسته بند

 نیعوامل آتش یده عامل و برا دهنعوامل خز یشش عامل، برا ینیدلف
 هعیشا تیریابعاد مد یدر دسته بند نیعامل کشف شد. همچن ازدهی
هفده عامل و  دیسف عهیشا یهشت عامل، برا اهیس عهیشا یبرا رین

 .و نه عامل کشف شد ستیب زین یخاکستر عهیشا یبرا
 
 بیفراترک ،یاجتماع هایشبکه عه،یشا تیریمد: واژه ها دیکل
 

 55/01/0411تاریخ دریافت: 
 22/42/4122تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئولjpouryan@gmail.com 

 مقدمه
. است رسانی اطالع برای اساسی سازوکارهای از یکی شایعه انتشار

 شوند،می آن تأثیر باعث که و عواملی گسترش پویایی های مکانیسم
 اجتماعی های شبکه اطالعات، عصر ای با ظهوررسانه پوشش مانند

 وک،ب شایعات از قبیل فیس انتشار برای مهم هایمانند رسانه آنالین
اند که دهش تبدیل موارد بیشترین از یکی به چت وی و وایبر، تلگرام

 راخی هایسال پراکنی طی شایعه تحلیل و تجزیه و سازیمدل مطالعه
امکان فراد در صورت (. ا0جلب کرده است ) خود به را زیادی توجه

 تیوهیکه رفتار آنها کامالً ب یاز هر نوع، نسبت به زمان یسازعهیشا
صحبت از  یحال، وقت نیبا ا(. 5) دارند یجنبه اجتماع شتریباشد، ب
فرد  کیاراده  یبه معنا نیشود ، ایاخبار و بحث اخبار م یمحتوا
ع ا منافکه مطابق ب دینیبیرا م یفقط مطالب یاندهیطور فزا بهکه  است

 اهداف با و متعدّد دالیل به (. افراد3) شخص باشد کیگفته شده 
 در هک کنند،می شرکت منفی و مثبت پراکنی شایعه در متفاوتی

 خستگی اب منفی شایعات همچنین. دارد دنبال به متفاوتی نتیجه نتایج
 همبستگی مطلوب حد از کمتر مراقبت و شخصیت مسخ روحی،
 ماا. دارد منفی همبستگی ایمنی فرهنگ شغلی، با تعهد و مثبت،
 هایمحیط در شایعات هایمؤلفه و ابعاد آیا که است این مسئله

 (.4است؟ ) اجتماعی هایمحیط متفاوت از سازمانی
 لیلد به شود، شایعاتمی منتقل دیگر فرد یا افرا به فردی از شایعه

 دارند، اطمینان عدم کاهش در سعی که افرادی عاطفی نیازهای
وند شمی تلقی نشده تأیید اظهاراتی عنوان به آید، شایعاتمی بوجود

 رفتارهای لحظاتی طی در انسان وقتی اما نیستند کاذب لزوماً که
 مبهم کند، شایعات اطالعاتیمی تردید دهدمی انجام را یابحقیقت
-یم عمل ترگسترده عالیق با موضوعات در "خبر مانند" که هستند

 و محتوای کیفیت ماهیت دلیل هستند. به پیچیده اغلب" و کنند
 آنها به اعتقاد دانست، اما معتبر را شایعات توانمی آنها استدالل
ت اس مخاطبان برای محتوا نسبی ذهنیات اساس بر قضاوت مستلزم

(5 .) 

 برخط، یاجتماع یرسانه ها ریگو رشد چشم یفناور شرفتیبا پ 
 زین یتر عیتر و سرامکان پخش ساده ،یعالوه بر شکل سنت عاتیشا

 یکاربدست آوردن راه نیاند. بنابراافتهی های اجتماعیشبکهدر 
ام انج ازمندین «یاجتماع یهادر شبکه عهیشا صیتشخ» یمناسب برا

تا بتوان با ارائه یک مدل  باشد یمرتبط م یها شیمطالعه و آزما
 مطلوب در این زمینه شایعات را مدیریت نمود.  

 
 مبانی نظری تحقیق

 تعریف شایعه
ای است که مورد توجه گروه یا شایعه خبر یا اطالعات تایید نشده

جمعیت خاصی بوده و برای ایجاد باور نزد دیگران معموالً از فردی 
هیچ گونه اطمینان و دلیل و مدرک به فرد دیگر به طور شفاهی و بی

ا و شیوع خبر ی یابد. به عبارت دیگر شایعه طرحکافی انتقال می
ای از شک و تردید آن را پوشانده است. ادعایی است که همواره هاله

(. 6کند )شایعه خط باریکی را بین واقعیت و سراب ترسیم می
 عموقبه سردرگمی، دلیل به اطالعات، از خاصی نوع بعنوان شایعات،

 نند،کمی منتشر را شایعه که افرادی برای خود روانی رضایت و بودن
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 عهجام در. است داده افزایش بسیار را شایعات مصنوعی انتشار امکان
 برای مردم عمومی روانشناسی از که هستند افراد از برخی ، امروز
 اعثب رفتار این کنند.می استفاده آن از بردن سود برای شایعات ایجاد

 منظور به بنابراین،. شودمی جامعه به آسیب و عمومی وحشت
 رب شایعات منفی تأثیر کاهش و شایعات انتشار قانون شدن آشکار
مدیریت شایعه مورد بررسی بیشتر قرار گیرد  است الزم ، جامعه

(0.) 
 بیان شایعه، برای تر دقیق تعریفی شایعه، شناسی روان کتاب در 

 بدون گمانی خاص موضوع یک شایعه: »که این آن و است شده

 به معموالً که است، رسیدگی بخش اطمینان هایمالک وجود

 این در «.یابد می انتقال دیگر فرد به فردی از شفاهی، صورت

 شده تأکید شایعه مرکزی و خاص هایویژگی از یکی بر تعریف،

 مالکهای غیاب در شایعه که است این بر اصرار آن، و است

 تمایز وجه محک، این شود.می ساخته رسیدگی، بخش اطمینان

 (.6) است اخبار از شایعه
 

 انگیزش از ایجاد شایعه
 وجود به نیازمند اجتماعی، هایکنش همه همانند پراکنی شایعه

 که این. دهدمی آن سوق انجام به را شخص که است هاییانگیزه
 از کنندمی پخش را آن و سازندمی شایعه انگیزهای چه به افراد

 به شناسان جامعه و اجتماعی که روانشناسان است هاییبحث جمله
 و فردی هایتفاوت شایعه، پذیرش آمادگی در.اندپرداخته آن

 اعتماد لحاظ از که افرادی دارند. دخالت نیز فرهنگی اجتماعی و

 که سواد افراد کم همچنین و دارند قرار پایینتری سطح در نفس به

 تأثیر تحت بیشتر خبرند، بی خود پیرامونی اتفاقات و حوادث از

 بیشتر روانی سالمت که از افرادی گیرند.می قرار شایعه

 کمتر هستند، ویژگی این فاقد که افرادی به نسبت برخوردارند،

 از عبارتند شایعه کارکردهای (. مهمترین7پذیرند )می را شایعات

 مخاطب تشجیع خاص، موضوع و سوژه یک بر تاکید را تحریف :

 یک بروز به نسبت مخاطب ارعاب موضوع، یک توجه به برای

یک  در جمعی روحیه تقویت یا تضعیف احتمالی، وضعیت
 سازی فراموش منظور به موضوع یک یادآوری خاص، وضعیت

 آفرینی با هویت خاص وضعیتی کردن اعتبار بی دیگر، موضوع

 (.8دیگر ) شرایط برای
 

 های اجتماعیشبکه
ها را توان آنترین ابزارها هستند که میهای اجتماعی از مهمشبکه

 هایهای مجازی و غیرمجازی تقسیم کرد. شبکهشبکهبه دو دسته 
های به هم پیوسته در ای از افراد و گروهغیرمجازی توسط مجموعه

های مجازی یا شبکه اجتماعی کنند. شبکهمحیط اجتماعی عمل می
هایی است که به سایتای از وباینترنتی، وب سایت یا مجموعه

های ها، افکار و فعالیتمندیدهد تا عالقهکاربران این امکان را می
ای ههای اخیر شبکهخود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. در سال

ماعی های اجتاند. شبکهنظیر گسترش یافتهاجتماعی با سرعتی بی
مانند فلیکر، مایاسپیس، فرندستر، دلیشز، یوتیوب، ارکات و فیس 

 راد هستندهای مجازی میان افبوک بستری جدید برای ایجاد شبکه

های (. شبکه9اند )و در مدت زمانی کوتاه، به سرعت رشد کرده
های اینترنتی هستند. در سایتاجتماعی مجازی، نسل جدیدی از وب

ها،کاربران اینترنتی حول محور مشترکی به صورت این وب سایت
-های آنالین را تشکیل میشوند و جماعتمجازی با هم جمع می

اعی، متناسب با نوع موضوع فعالیتشان، های اجتمدهند. شبکه
های اینترنتی، قابلیت آپلود کردن امکانات دیگری از قبیل خبرخوان

ای ههای کامپیوتری و برقراری ارتباط با سایر رسانهویدیوها و فایل
 (.01هایشان دارند )شخصی را نیز در گزینه

 
 های اجتماعی:مزایا و معایب بکارگیری شبکه

اجتماعی را بدین صورت  هایمزایا و معایب شبکه انهمکار و دانش
 تشریح نمودند:

توان به این موارد اشاره های اجتماعی میترین مزایای شبکهار مهم
تر هستند که بسیاری از افراد راحت :ناشناس بودن  -0کرد: 

مشکالت و احساسات خود را به طور آشکار، اما به صورت 
« عواقب زندگی حقیقی»شی از ناشناس، در جایی که خطرات نا
اینترنت  :در دسترس بودن -5.وجود ندارد به اشتراک بگذارند

های هوشمند حتی برای دسترسی به خوابد و با رواج تلفنهرگز نمی
آن نیازی به کامپیوتر هم ندارید. در برخی شرایط بحرانی، این مسئله 

 وب با تواند نجات بخش باشد. جوامع حمایتی مبتنی برواقعا می
هیچ  -3اندنجات مردم از اوور دوز و یا خودکشی اعتبار یافته

تواند مانعی موقعیت مکانی می :محدودیت جغرافیایی وجود ندارد
های حمایتی سنتی باشد که نیاز به حضور برای مشارکت در گروه

های اجتماعی و حمایتی آنالینی که از همه جای فیزیکی دارند. گروه
توانند میزبان تعداد بیشماری از مردم بوده و می دنیا عضو دارند،

 ی خود را به اشتراک بگذارنددانش و تجربه
های اجتماعی را به یک نیروی مثبت هایی که شبکههمان ویژگی

 های اجتماعی تواند جزء معایب شبکهکند، میدر زندگی تبدیل می
ن ای :دکنناشناس بودن جرائم سایبری را ممکن می -برشمرده شود. 

مسئله به ویژه برای نوجوانان مشکل آفرین است، چراکه افراد شرور 
توانند بدون در نظر گرفتن مسئولیت شخصی، همساالن خود در می

ها را مدرسه را که در معرض آسیب هستند هدف قرار دهند و آن
اذیت کنند. همچنین تعقیب و نظارت افراد از این طریق بسیار ساده 

های اجتماعی ه موقعیت مکانی افراد در شبکهاست. از آنجا ک
تواند تحت ی عادات و رفتار افراد به راحتی میمشخص است همه
تواند به ارتباطات گمراه کننده و نادرستی می - نظارت قرار بگیرد.

های منفی را به افراد ها یا نگرشتواند رفتارهمچنین می -.منجر شود
: یری حمالت تروریستی شودگالقا کرده و یا حتی موجب شکل

های نوجوانان و جوانان به ویژه در معرض خطر تاثیرات منفی شبکه
های ها نسلی هستند که در اینترنت، رسانهاجتماعی هستند. آن

اند، بنابراین این مسائل اجتماعی و فناوری دیجیتال پرورش یافته
 جوانان همچنین تاثیرپذیرتر، .جزئی ضروری از زندگی آنهاست

تجربه و در قضاوت کردن، ضعیف هستند. معموال بزرگساالن، بی
د، انهای اجتماعی نبودهچون در کودکی و جوانی در معرض این شبکه

ها دور شوند، اما هنوز هم احتمال اعتیاد به توانند از آنتر میراحت
 (.00) های اجتماعی برای هر رده سنی وجود داردشبکه
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 اجتماعی از منظر اسالمی:شایعه در بستر شبکه های 
 راه،هم تلفن هایدستگاه و هوشمند هایتلفن گسترده گسترش با

 در اطالعات رسانی روز به و آنالین اخبار مشاهده به قادر مردم
 مدت طوالنی عملکرد حقایق، هستند. خواندن اجتماعی هایشبکه
 رنتاینت بودن باز زیرا دارد، شایعات کردن مسدود به نسبت بهتری

 و است کرده دشوار ای فزاینده طور به را شایعات کردن مسدود
 کاکش و نگران بیشتر جمعیت ، شوند مسدود بیشتر شایعات هرچه

 اخیر، هایسال در اجتماعی هایشبکه سریع توسعه (. با05شوند ) می
 به تشایعا مواقع بیشتر در. است آمده پایین اطالعات انتشار آستانه
 هنگامی و. هستند مضر جامعه برای اطالعات از خاصی نوع عنوان

 و شایعه. آمد خواهد آن دنبال به حقیقت شد، ظاهر شایعه که
 کنندمی رقابت یکدیگر با واقعیت در تاریکی و نور مانند حقیقت

 یبرا دیجد یاز بسترها یکیعنوان به ،یاجتماع یهاشبکه(. 03)
ها تا مختلف )از خرده رسانه یهااسیرسانه در مق یریگشکل
اطالعات و اخبار را فراهم  عینشر سر یبرا نهیکالن( زم یهارسانه

 یانکار خود، فضا برا رقابلیغ یایدر کنار مزا ت،یقابل نیکردند و ا
ازتر را ب یپراکن عهیو شا رمعتبریغ یهانشر مطالب و اخبار و محتوا

 رونیها ببا افراد با آن ترشیارتباط ب جادیا یگذشته اگر ما برا در. کرد
از او آدرس صفحات  ،یبا هر کس ییامروز بعد از آشنا م،یرفتیم

نشان دادن به روز  یبرا بیترت نی. به هممیخواهیاش را میاجتماع
 یعیتا اخبار و وقا مینیبی، الزم می خودمانهابودن خودمان در بحث

را دنبال کرده و آنها را بازنشر  شوندیها منتشر مبکهش نیرا که در ا
ند و که رو یمان در فضا، کاسته نشود. کسانتیتا از محبوب میکن

 از کنند،یم یتوجهیب عاتیشا نیپروسه معمول را رها کرده و به ا
و ممکن  شوندیخود حذف م انیاز اطراف یادیحلقه ارتباط شمار ز

(. عدم 04) آنها منجر شود یو انزوا ییبه تنها یموضوع حت نیاست ا
-های اجتماعی در سازمان میکنترل و مدیریت شایعه در بستر شبکه

 باعث اندتومی آن تواند تبعات جبران ناپذیری داشته باشد و گسترش
 باعث مالی، و بازارهای در تأثیر ، شخصی اعتبار به شود آسیب

 راداف ،اینترنت با ظهور ، شود. امروزه ثباتی بی و اجتماعی وحشت
 ای ها ایمیل فوری، هایرسانکنند پیام منتشر را شایعات توانندمی

 به را شایعات انتشار که سرعت ، دیگر موارد و ها میکروبالگ
 شود شایعات می باعث و دهدمی افزایش مجازی صورت

 (. 05باشد ) دیگری زمان هر از تأثیرگذارتر
یکی از مشکالت این فضا و به  های اجتماعیشبکهشایعه سازی در 

خصوص نرم افزارهای پیام رسان است. افراد به دلیل اینکه به 
مسئولیت حقوقی و مدنی و اخالقی خود را در باز نشر اخبار و 

کنند تنها با چند حرکت انگشت صدها و شاید اطالعات توجه نمی
هزاران نفر را با خبری که به صحت آن ایمان ندارد و درباره آن 

کنند. این کار عالوه بر تاثیرگذاری بر تحقیق نکرده مواجهه می
مخاطبان ممکن است وضعیت روانی جامعه را نیز تحت تاثیر قرار 

نماید. متخصصین جنگ تر میدهد و این موضوع وظیفه ما را سنگین
روانی و تبلیغات معتقد هستند دروغ هر چه بزرگتر باشد باور 

ان با استفاده از این روش برای سازلذا شایعه ،پذیرتر است
ران کنند. حال اگر ما کاربتأثیرگذاری بیشتر بر مخاطب استفاده می

فضای مجازی هنگام مواجهه با خبرهای این چنینی کمی تامل کنیم 

 هایشبکه گسترش (. با04) شویمدیگر حلقه تکرار شایعات نمی
 غییرت بنیادین شکلی به اخبار به دسترسی نحوه و شرایط اجتماعی،

 ات خبر دریافت اصلی وسایل تلویزیون و رادیو روزنامه،. است کرده
 در خبر نشر. بودند اجتماعی هایشبکه رشد و پیدایش از پیش

 زیر که است ایحرفه کاری تلویزیون و روزنامه مانند هاییرسانه
 و نگارانروزنامه نظارت. شودمی انجام بخش هر سردبیران نظر

 اخبار هک شودمی باعث اخبار انتشار روند بر خبر سردبیران و دبیران
 نای طریق از و کرده پیدا کاهش توجهی قابل حد تا شایعات و دروغ
 یبررس روند دیگر، طرف نشود. از منتشر گسترده طور به هارسانه

 در. بود خواهد زمانبر حدی تا هاییرسانه چنین در اخبار انتشار و
 سیبرر بدون تواندمی شخصی هر اجتماعی، هایشبکه رشد با مقابل،
 شودمی باعث موضوع این. کند آن انتشار به اقدام خبر صحت

 با اجتماعی هایشبکه در ایغیرحرفه افراد وسیله به خبررسانی
 صحت و دقت. شود انجام رسمی هایرسانه از باالتر بسیار سرعتی

 در شده منتشر اخبار از ترپایین بسیار اما خبررسانی روند این
 (.06است ) ایحرفه هایرسانه

 
 مواد و روش ها

استفاده شده است. فراترکیب  فراترکیب روش از پژوهش این در
های استخراج شده از نوعی مطالعه کیفی است که اطالعات و یافته

ند. کمطالعات کیفی دیگر با موضوع مرتبط و مشابه را بررسی می
نطر برای فراترکیب، از مطالعات کیفی منتخب در نتیجه نمونه مورد 

ب شود. فراترکیو بر اساس ارتباط آنها با سوال پژوهش تشکیل می
مرور یک تاریخچه پیشینه کیفی موضوع مد نظر نیست. همچنین 
تجزیه و تحلیل داده ثانویه و داده اصلی از مطالعات منتخب نیز 

به عبارتی؛  های این مطالعه هاست.نیست؛ بلکه تحلیل یافته
فراترکیب بر مطالعه های کیفی که لزوماً مبانی نظری وسیعی را 

ها، شود؛ تمرکز دارد و بجای ارائه حالصه جمعی از یافتهشامل نمی
راهم کند. فرا ترکیب با فها را ایجاد مییک ترکیب تفسیری از یافته

-مند برای پژوهشگران از طریق ترکیب پژوهشکردن نگرشی نظام

های جدید و اساسی ها و استعارهیفی مختلف به کشف موضوعهای ک
دهد و دید جامعه پردازد و با این روش، دانش جاری را ارتقا میمی

آورد. فراترکیب مستلزم این ای را به مسائل به وجود میو گسترده
ی هااست که پژوهشگر بازنگری دقیق و عمیقی انجام دهد و یافته

ای ها ترکیب کند. از طریق بررسی یافتههای کیفی مرتبط رپژوهش
هایی را آشکا و ایجاد های اصلی پژوهش، پژوهشگران واژهمقاله

 دهد.تری از پدیده بررسی شده را نشان میکنند که نمایش جامعمی
کند ای را حاصل میمند، استفاده از فراتلفیق نتیجهمشابه نگرش نظام

منظور تحقق هدف (. به07هایش است )که بزرگتر از مجموع بخش
مقاله، یعنی شناسایی عوامل تشکیل دهنده شایعه، عوامل موثر و تاثیر 

 شکلپذیر از آن با روش فراترکیب، در این پژوهش از روش هفت 
باروسو یا همان فرآیند  و سندلوسکی ایمرحله هفت . روش0

 مند پیشینه.گردآوری نظام
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استفاده شده است که خالصه این  0ای سندلوسکی و باروسومرحله
 نشان داده شده است. 0مراحل در شکل شماره 

 

 

باروسو یا همان  و سندلوسکی ایمرحله هفت . روش0شکل 
 مند پیشینه.فرآیند گردآوری نظام

 
 گام اول: تنظیم سواالت پژوهش

ود شچهارسؤالی استفاده می الگوریتم یک از قسمت این انجام برای
، چهار سوال برای عوامل تشکیل دهنده مدیریت شایعه 0در جدول 

کسی، چه  عنوان شده است که شامل چهار قسمت چه چیزی، چه
 زمانی و چگونگی انجام پژوهش است. 

 

 
 . سواالت پژوهش0جدول

 الگوریتم چهار سوالی پژوهش الگوریتم چهار سوالی ردیف

0 
What- چیز چه یافتن برای 
 هشد تنظیم فراترکیب مطالعه

 است؟
 هستند؟ چیزهایی چه شایعه مدیریت هایپسران و هاپیشران ها،شاخص

5 
Who-  جامعه مورد مطالعه

 کدام است؟
جامعه شامل متون مقاالت علمی به زبان  پژوهش این در

 فارسی و انگلیسی معتبر در نظر گرفته شده است.

3 
When-  دامنه زمانی انجام
 هایی است؟چه سالپژوهش 

میالدی و  5150تا  5101های در این پژوهش بین سال
 شمسی 0411تا  0388

4 How-  روش انجام مطالعه
 چگونه است؟

 ها به روش تحلیل مقاالت پیشینهنحوه گردآوری داده

 مند متونگام دوم: بررسی نظام
مند مقاالت و جوی نظام در این مرحله پژوهشگر به جست و

های منتشر شده در مجالت علمی مختلف و معتبر داخلی و پژوهش
های معتبر های سازمانخارجی و همچنین منابع عمومی و سایت

خارجی و داخلی با هدف تعیین اسناد معتبر، موثق و مرتبط در بازه 
 ود.شپردازد. ابتدا واژگان کلیدی مرتبط گزینش میزمانی مناسب می

 فهرست شده است. 5این واژگان در جدول شماره 
 

  

_________________________________ 
1.Sandelowski and Barroso 

 پژوهش سؤاالت تنظیم

مندنظام پیشینۀ انجام  

های مناسبجست و جوی انتخاب و پژوهش  

 استخراج اطالعات

های کیفیتجزیه و تحلیل و یافته  

 کنترل کیفیت

هاارائه یافته  
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 . سواالت پژوهش5جدول 
 فارسی های واژه کلید کلید واژه های انگلیسی ردیف

0 Rumor- Gossip شایعه 
5 Rumor management مدیریت شایعه 
3 Gossip in social networks اجتماعیهای شایعه در شبکه 

های معتبر مقاالت ، سپس از طریق موتورهای جست و جو و سایت
های کلیدی انگلیسی و فارسی جست ها و مطالب با واژهپایان نامه

های بکاررفته  در موتورهای جست و جو و و جو شدند که واژه
 است. 3های معتبر به شرح جدول شماره سایت

 
 سواالت پژوهش. 3 جدول

 فارسی انگلیسی

Emerald insight )پایگاه مجالت ایران )مگ ایران 
Science 

Direct(Elsevier) 

پایگاه مرکز اطالعات علمی جهاد 
 (SIDدانشگاهی )

Springer ایران داک 
Taylor & Francis 

online 
 سیویلیکا

Wiley online 

library - 

Google Scholar - 
 

 جست و جو و انتخاب متون مناسبگام سوم: 
در این گام باید کیفیت مطالعه ارزیابی شود. هدف این مرحله حذف 

های ارائه شده در آنها اعتمادی هایی است که به یافتهها و کتابمقاله
های مطالعه نیست. به محض اینکه مقاالت برای تناسب با مولفه

شناختی انبررسی شذ، در قدم بعدی پژوهشگر باید کیفیت رو
هایی است که مطالعه را ارزیابی کند. هدف از این گام حذف مقاله

های ارائه شده اعتمادی نداشته باشد؛ بنابراین پژوهشگر به یافته
ای را که باید در ترکیب وجود داشته باشد، رد ممکن است مقاله

کند. بر اساس مشورت با خبرگان )اساتید دانشگاه و متخصصن امر( 
ام منابع یافت شده در مرحله پیش به صورت گام به گام در این گ

شود. این بر اساس معیارهای پذیرش یا عدم پذیرش بررسی می
معیارها شامل ده سوال است. این روش برای ارزیابی کیفیت مطالعات 

شود. این ده سوال به پژوهشگر کمک اولیه پژوهش کیفی استفاده می
هتر درک نماید. سواالت بر موارد کند تا مفهوم پژوهش کیفی را بمی

 زیر تمرکز دارد:
اهداف پژوهش )بررسی اینکه مقاله دارای هدفی مشخص و معیّن  -0

 است(.
منطق روش )از چه روشی استفاده شده است و آیا این روش  -5

 ترین روش است؟(.ترین یا علمیترین مناسبمنطقی
 وع، اهمیتخوبی موضطرح پژوهش )بررسی اینکه پژوهشگر به -3

ها و ابزارهای پژوهش و منابع را ها، روشموضوع، اهداف و پرسش
 تعریف کرده باشد(.

روش نمونه برداری )نمونه بخشی از جامعه است که با روشی  -4
 شود(.که از پیش تعیین شده است انتخاب می

ها از ابزارهای آوری دادهها )آیا برای جمعجمع آوری داده -5
 رایج در این حوزه استفاده شده است؟(.استاندارد و 

 انعکاس پذیری )شامل رابطه پژوهشگر و شرکت کنندگان( -6
بیان واضح  -9دقت  تجزیه و تحلیل   -8مالحظات اخالقی     -7

 ها  و روش یافته
ارزش پژوهش: در این مرحله پژوهشگر به هر کدام از این  -01

کند؛ م را ایجاد میدهد و سپس یک فرسواالت یک امتیاز کمی می
 دهد جمع کند وتواند امتیازاتی را که به هر مقاله میبنابراین او می

به آسانی و به اجمال مجموعه مقاالت را بررسی کند و نتایج ارزیابی 
 را ببیند.

 513(، از میان 5در این مرحله پس از مراحل پایایش )مطابق شکل 
پژوهش برای تجزیه و تحلیل  87مطالعه حذف و  006 مطالعه،

ای هبا توجه به مالکاطالعات انتخاب شد. فرآیند پاالیش و بازبینی 
آورده شده است. 5در شکل  یمذکور به طور اجمال ورود و خروج
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 . فرآیند انتخاب نهایی مقاالت5شکل

 
 متون اطالعات استخراج: چهارم گام

ها  بر اساس مرجع های پژوهش، اطالعات مقالهاستخراج یافته
مربوط به هرمقاله شامل نام و نام خانوادگی پژوهشگر یا 

د. شوبندی میپژوهشگران، کشور، عنوان مقاله و سال انتشار طبقه

های نهایی به روش تحلیل محتوا مطالعه شدند. در این مرحله مقاله
یر نشان داده شده نتایج به دست آمده از این مرحله در جداول ز

 است.
 

 

 . عوامل تاثیر گذار بر مدیریت شایعه4جدول

مقیاس سنجش  عنوان کشور ردیف
 شایعه

عامل تاثیر 
 گذار

 تقویت کننده/ مانع

 ایران 0
در  عهیو پخش شا یتیریگفتمان مد یالگو

 یکرونا در شبکه اجتماع یریگهمه طیشرا
 تلگرام

گفتمان  کیفی
 مدیریتی

مانعی برای شیوع 
 شایعه

با  جانیه میرابطه اضطراب سالمت و تنظ ایران 5
 در زمان کرونا یدر شبکه اجتماع عهیشا

 پرسشنامه
اضطراب 
سالمت و 

 جانیه میتنظ

مانعی برای شیوع 
 شایعه
 

 وعیش یبرا یمانع عاتیکنترل شا پرسشنامه نرم یاجتماع یدر شبکه ها عاتیکنترل شا رانیا 3
 عهیشا

با  یاجتماع یدر شبکه ها عهیشا صیتشخ ایران 4
 GRU-FCNN یبیترک یاستفاده از معمار

 وعیش یبرا یمانع هعیشا صیتشخ یبیترک یمعمار
 عهیشا

 رانیا 5
و  یدر تجارت جهان یاقتصاد یها عهینقش شا
مقابله با آن)مورد مطالعه  یرسانه ا یراه ها

 تلگرام(
 یها عهیشا مصاحبه

 یاقتصاد
 تقویت شایعه

 

 رانیا 6
اده استف با یاجتماع یدر شبکه ها عهیکنترل شا

 نرم تیامن یاز سازوکارها
روش مونت 

 عهیکنترل شا کارلو
 وعیش یبرا یمانع

 عهیشا

 یدرشبکه ها عهیکنترل نرم شا یمدل اعتماد برا ایران 7
 یاجتماع

 وعیش یبرا یمانع اعتماد مصاحبه
 عهیشا

 وعیش یبرا یمانع ینظارت یتعد پرسشنامه ینپراک عهیبر شا ینظارت یتعد ریتاث یبررس ایران 8
 عهیشا

 87تعداد مقاالت غربال شده=  513تعداد کل مقاالت یافت شده= 

 006تعداد مقاالت رد شده=

  در مقاله 58 گذار، تاثیر عوامل جدول در مقاله 45: شامل

 مقیاس جدول در مقاله 07 و پذیر تاثیر عوامل جدول

 45تعداد مقاالت رد شده به علت نامرتبط بودن چکیده=

 38مقاالت رد شده به علت نامرتبط بودن از نظر محتوا با عنوان پژوهش=

 5نویسنده= تعداد مقاالت رد شده به علت فقدان اطالعات

 30تعداد مقاالت رد شده به علت نامرتبط بودن از نظر عنوان با موضوع پژوهش=

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             7 / 19

http://mail.islamiclifej.com/article-1-1129-en.html


 و همکاران   لیاو یقم ثمیم 412
 

 0411زمستان ، 4، شماره 5دوره  سالمت تیبا محور یاسالم یسبک زندگ یپژوهش-یفصلنامه علم

اده با استف یاجتماع هایدر شبکه عهیشا صیتشخ ایران 9
 قیعم یریادگیو  یاز حداکثر آنتروپ

 یروش اعتبارسنج
 K-foldمتقابل 

 وعیش یبرا یمانع هعیشا صیتشخ
 عهیشا

 یاجتماع یدر شبکه ها یپراکن عهیشا رانیا 01
 SIR یمنیمدل ا

ادغام  SEIRو 
 شدند

- - 

 ایران 00
بررسی سازه های شکل دهنده رفتار شایعه 

 ترکیبی سازی، روانی اجتماعی و سازمانی
رفتار شایعه 

 سازی
 وعیکننده ش تیتقو

 عهیشا

 ایران 05
شبکه های اجتماعی مجازی و تولید شایعات در 

موردی: شبکه انتخاباتِ سیاسی )مطالعه 
 اجتماعی اینستاگرام(

 وعیکننده ش تیتقو تولید شایعات اتنوگرافی
 عهیشا

 رانیا 03
تاثیر فرهنگ بر نفاق با نقش میانجی شایعه 

 پرسشنامه پراکنی
 فرهنگ و

 نفاق

فرهنگ مانع شایعه و 
 نفاق

 تقویت کننده شایعه

در  عه،یموثر در انتشار شا یگرهها ییشناسا ایران 04
 یشبکه اجتماع

 عهیکننده شا تیتقو عهیانتشار شا فراتحلیل

 توقیت کننده عهیشا تیریمد کتابخانه ای جامعهو نقش آن در  عهیشا تیریمد ایران 05

در  عهیانتشار شا یمدلساز یبرا یروش هیارا رانیا 06
 اسیمق یب یشبکه ها

در  یسازهیشب
 طیمح

NetLogo 
- - 

 وعیش یبرا یمانع معنویت پرسشنامه عهیشا جادیممانعت از ابر  تیمعنوتاثیر  رانیا 07
 عهیشا

ام در پی« شایعه»بررسی میزان باورپذیری پدیده  رانیا 08
 رسانه ای موبایلی بین مردم شهرستان اهواز

مصاحبه و 
 پرسشنامه

- - 

 ایران 09

ه شد بیتکذ یها عهیاخبار و شا یمحتوا لیتحل
در آستانه  رانیا نیمکتوب و آنال یدر رسانه ها

 یدوره مجلس شورا نیانتخابات دهم یبرگزار
 یاسالم

 محتوا لیتحل
 یها عهیشا

 شده بیتکذ
 وعیش یبرا یمانع

 عهیشا

 رانیا 51
مقایسه شایعه پراکنی اینترنتی و خودشیفتگی در 

بین کاربران فیسبوک، اینترنت و افراد غیر 
 کاربر اینترنت

 شایعه کننده تیتقو خودشیفتگی پرسشنامه

پایبندی مدیران به اخالق، و مدیریت شایعه در  رانیا 50
 ایران دولتی هایسازمان

مانعی برای پخش  مدیران اخالق پرسشنامه
 شایعه

در  عهیشا تیریمد یالگو نییو تب یطراح ایران 55
 سازمان

 - - پرسشنامه

 ایران 53
های همگن آستانه پخش شایعه در شبکه

 - - کیفی اجتماعی

 رانیا 54
مدلی محاسباتی و قضیه همگرایی برای انتشار 

 - - یفیک شایعه در شبکه های اجتماعی

 و ینواز همانیم تیریدرمد یکیالکترون عهیشا رانیا 55
 سمیتور

 عهیشا -
 یکیالکترون

 تقویت کننده شایعه

مقیاس سنجش  عنوان کشور ردیف
 شایعه

عامل تاثیر 
 گذار

 تقویت کننده/ مانع

 هیترک 56
 عاتیو شا عاتیشا تیریمد هایکیتکن

 هیدر مدارس  ترک یسازمان
 لیتحل کیتکن

 - - محتوا
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-با حداقل اعتبار در شبکه عاتیشا یشفاف ساز نیچ 57

 09 دیکوو طیدر شرا یاجتماع های
 یشفاف ساز مشاهده

 عاتیشا
 مانع

 آلمان 58
 هاینادرست در شبکه عاتیانتشار و تداوم شا

جستجو  تیقابل یامدهای: پیاجتماع های رسانه
 ترییدر تو عاتیشا حیدر تصح

 یاجتماع شبکه مشاهده
 ترییتو

 تقویت کننده

 شیاتر 59
 های در شبکه عاتیزودهنگام شا صیتشخ
 یعصب های با استفاده از شبکه نیآنال یاجتماع

 یبر عامل قطع یمبتن یچشیپ

 -مدل ریاضی
 کمی

 های شبکه
 یچشیپ یعصب

 مانع

 و هی: تجزترییسازان در تو عهیشا ی هایژگیو لیبرز 31
 لیدر برز یواقع های داده یکم لیتحل

 - - مشاهده

در  سازمان مطالعات محرمانه و عاتیشا انگلستان 30
 ایدانشگاه نورثمبر

 عاتیشا یکاوش تجرب
 محرمانه

 کننده تیتقو

35 
 االتیا

متحده 
 کایآمر

 در یو دوست عاتیشا یشبکه اجتماع لیتحل
 هادانشگاه

 - - ایکتابخانه

 چین 33
 عیدر هنگام وقا عاتیحداقل رساندن نفوذ شا

 - عاتینفوذ شا مصاحبه نیآنال یاجتماع یدر شبکه ها یفور یخبر

 الجزایر 34
 ماعیاجت هایشبکه اعتیاد تأثیر تحلیل و تجزیه

 مشاهده شایعات در الجزایر انتشار بر آنالین
-شبکه ادیاعت

 یاجتماع های
 نیآنال

 تقویت کننده

اعتماد در دولت در  لیو تعد یگریانجینقش م کره جنوبی 35
 عاتیشا یساز عهیموثر شا تیریمد

 مانع اعتماد نیآنال شیآزما

 نیچ 36
در  یغیبر دو کانال تبل یمبتن یپراکن عهیمدل شا

 یاجتماع یهاشبکه

 ییایروش پو
و  لیفرانسید

 سیماتر یتئور
 ینسل بعد

- - 

 یسسات آموزشومی برا یسازمان عهیشا هیترک 37
 سیماتر
ضد  یهمبستگ
 ریتصو

- - 

 نیآنال یاجتماع های در شبکه عاتیشا صیتشخ سنگاپور 38
 هیبا استفاده از رمزگذار خودکار چند ال

 یرمزگذار کیفی
 خودکار

 مانع

 - مستیس ییایپو پرسشنامه ستمیس ییایبر پو یساز مبتن عهیمدل رفتار شا نیچ 39

 مصاحبه بازار عاتیشا تیریمد یمطالعه اکتشاف کایآمر 41
 تیریمد

 بازار عاتیشا
مانعی برای شیوع 

 شایعه

 نیچ 40
 بر مبتنی جوامع در شایعات تحلیل و تجزیه
 در (SIR Model) سازی شایعه مدل

Microblog 

مدل سازی شبکه 
 ای

 های شبکه
 یاجتماع

 نیآنال
 تقویت کننده

 یقایآفر 45
 یجنوب

بر  التیتحص زانیم ریتأث لیو تحل هیتجز
 یجنوب یقایدر آفر عاتیانتشار شا سمیمکان

معادالت  ستمیس
 لیفرانسید

 ریغ یمعمول
 ی )کمی(خط

 مانع التیتحص
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 . عوامل تاثیر پذیر از شایعه5جدول

 عنوان کشور ردیف
مقیاس 
سنجش 
 شایعه

 تقویت کننده/ مانع عامل تاثیر پذیر

 ایران 0

و  یاسیس عاتیشا نیرابطه ب یبررس
بورس  گذاران هیسرما یادراک یخطا

هران با در نظر گرفتن ت اوراق بهادار
 کیوگرافیب اتیخصوص یانجیم ریمتغ

 معادالت یبا مدلساز گذاران هیسرما
 یساختار

 کنندهتقویت  یادراک یخطا پرسشنامه

 ایران 5

و  یسازمان عاتیشا نیرابطه ب یبررس
جو  یانجیبا نقش م یتعارضات سازمان

کارکنان  دگاهیاز د یاخالق سازمان
 رازیش یشهردار

 پرسشنامه
ی تعارضات سازمان

 و اخالق سازمانی

ی مانعی برای سازمان عاتیشا
رشد اخالق و تقویت کننده 

 ای برای تعارض است.

بر نظم و  یمجاز یفضا عهیشا ریتاث رانیا 3
 جامعه تیامن

 تینظم و امن پرسشنامه
 جامعه

ی کاهنده مجاز یفضا عهیشا
 نظم و امیت است.

 ایران 4
 ضیو تبع تیحما عه،یشا یاثرگذار

کارکنان ادارات  یتفاوتیبر ب یسازمان
 وپرورشوزارت آموزش یبدنتیترب

 انکارکن یتفاوتیب پرسشنامه
شایعه تقویت کننده بی 

 تفاوتی است.

 ایران 5
 ،یاجتماع یهااستفاده از شبکه نیرابطه ب

کارکنان  یتمندیو رضا یپراکن عهیشا
 ملت صنعت اصفهان انیشرکت دانش بن

مانعی برای  یپراکن عهیشا کارکنان تیرضا پرسشنامه
 ارتقا رضایت

 رانیا 6
ی در بر جو سازمان یسازمان عهیشا ریتاث

استان  یهاکارکنان سازمان زندان بین
 فارس

 یبرا یمانع یسازمان عهیشا یجو سازمان پرسشنامه
 ایجاد جو مطلوب

 رانیا 7
 یریگمیتصم ندیفرآ بر عهیشا ریتاث
)سازمان یدولت یهادر سازمان رانیمد

 (یاتیامور مال
 پرسشنامه

 یرگیمیتصم ندیفرآ
 عهیشا وعیش یبرا یمانع رانیمد

 یافکار عموم پرسشنامه یبر افکار عموم عهیشا ریتاث رانیا 8

بر  یریانکارناپذ ریتاث عهیشا
 نییو نقش تع یافکارعموم

افکار  هیبر روح یکننده ا
 ملت دارد کی

 ایران 9
بر ارزش  یبرون سازمان عاتیشا ریتاث

اه پگ یلبن عیبرند مورد مطالعه: صنا ژهیو
 النیگ

 ژهیارزش ومانعی برای رشد  برند ژهیارزش و پرسشنامه
 برند

 رانیا 01
تاثیر شایعات سازمانی بر عملکرد شغلی 

 عهیپخش شا یبرا یمانع یعملکرد شغل پرسشنامه در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

 ایران 00
 میتصم رب زسا عهینقش اطالعات شا

گذاران در بورس اوراق  هیسزما یریگ
 بهادار تهزان

 پرسشنامه
 یریگ میتصم
 گذاران هیسزما

مانعی  ساز عهیاطالعات شا
 هیسزما یریگ میتصمبرای 

 است. گذاران

 فیلیپین 05
 شدن رسمی و کار محل شایعات اثرات

 گیری همه طول در سازمان
COVID-19 

 ینظرسنج
 نیآنال

ابهام نقش و 
 یعاطف یخستگ

 کارکنان
 تقویت کننده شایعه

03 
عربستان 

 مانع جامعه و فرد پرسشنامه بر جامعه و فرد عاتیشا ریتأث یسعود
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 مانع رندهیهدف و گ ینظرسنج رندهیبر هدف و گ یمنف عاتیشا ریتأث آلمان 04

 عراق 05
بر  یاجتماع هایدر رسانه عهیشا ریتأث

 یماریو وحشت در طول ب یسالمت روان
 COVID-19 ریهمه گ

 مانع یسالمت روان پرسشنامه

 چین 06
در محل کار و رفتار  یمنف عاتیرابطه شا

 پرسشنامه یسازمان یشهروند
 یرفتار شهروند

 عمان یسازمان

 آمریکا 07
 یارمیاطالعات غلط بر ب ای عاتیشا ریتأث

( در COVID-19) روسیکروناو
 کایآمر یاجتماع یرسانه ها

 مشاهدات
کرونا در رسانه 

 تقویت کننده یاجتماع یها

درک شده از محل  یمنف عاتیشا ریتأث نیچ 08
 کار بر رفتار کارکنان

 مانع رفتار کارکنان پرسشنامه

 نیچ 09
 در محل کار بر رفتار یمنف عاتیشا ریتأث

 پرسشنامه خالقانه کارکنان
رفتار خالقانه 

 مانع کارکنان

 تقویت کننده یافکار عموم توصیفی یبر افکار عموم عهیشا ریتاث اردن 51

 سنگاپور 50
 تیبر انتساب مسئول نیآنال عاتیشا ریتأث

بحران و نگرش نسبت به سازمان در 
 بحران تیهنگام عدم قطع

 شیآزما
 تقویت کننده بحران تیمسئول لکنتر نیآنال

 مصر 55
 یهاشبکه یهاتیسا عاتیشا ریتأث

محصوالت  دیدر رفتار خر یاجتماع
 ییغذا

 پرسشنامه
 دیرفتار خر

 مانع ییمحصوالت غذا

 در جامعه مدرن ایرسانه عاتینقش شا هیروس 53
 یکردهایرو

و  یزبان
 یگفتمان

تقویت کننده و عاملی برای  ایرسانه عاتیشا
 شیوع شایعه

 کننده تیتقو یانتخاب رأ رییتغ پرسشنامه رأی انتخاب تغییر بر شایعات تأثیر اکوادور 54

 ینیکار بر بدب طیدر مح عاتیشا ریتأث وانیتا 55
 یسازمان

 تقویت کننده یسازمان ینیبدب ینظرسنج

56 
 میرژ

 یونستیصه
 اشغال گر

 مانع بازار یبازده کمی زاربا یبر بازده عاتیشا تیفیک ریتأث

 نیچ 57
 شایعات انتشار و مقامات هایرسانه تأثیر

 کیفی اضطراری شرایط تکامل بر
مقامات  های رسانه

 تقویت کننده یاضطرار طیشراو 

 تقویت کننده یاجتماع یشبکه ها کیفی یاجتماع یبر شبکه ها عاتیشا ریتأث کایآمر 58

 

 (عهیدهنده شا لی)ابعاد تشک اسیمق -6جدول

تعداد ابعاد  های استخراج شدهمولفه عنوان ردیف
 استخراج شده

مرسوم/ 
 برخط

0 

 یو خطا یاسیس عاتیشا نیرابطه ب یبررس
گذاران بورس اوراق بهادار  هیسرما یادراک

 یانجیم ریتهران با در نظر گرفتن متغ
گذاران با  هیسرما کیوگرافیب اتیخصوص

 یمعادالت ساختار یمدلساز

اظهار نطر مقامات سیاسی، تحوالت 
سیاسی داخلی و تحوالت سیاسی 

 خارجی
 مرسوم 3

5 
 تیبر نظم و امن یمجاز یفضا عهیشا ریتاث

 یکارمندان شهردار یپژوه دگاهیجامعه؛ د
 تهران

بُعد اجتماعی، بُعد اقتصادی و بُعد 
 سیاسی

موضوع در  3
حیطه برخط 
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و با روش 
 مرسوم

3 
ر ب یسازمان ضیو تبع تیحما عه،یشا یاثرگذار

زارت و یبدنتیکارکنان ادارات ترب یتفاوتیب
 وپرورشآموزش

جمع آوری شایعه، ادراک شایعه، 
شایعه، ارزیابی شایعه تجزیه و تحلیل 

 و آفرینندگی شایعه
 مرسوم 5

 دهنده رفتار شایعه شکل یهاسازه یبررس 4
 یو سازمان یاجتماع یروان ،یساز

مسائل محرمانه، عدم تعلق، شایستگی 
ای، اطالعات اجتماعی، امور حرفه

 سیاسی، امور مالی، خصوصیات فردی
 مرسوم 7

5 
شایعه در شبکه های اجتماعی مجازی و تولید 

 انتخابات سیاسی )شبکه اجتماعی اینستاگرام(

و انتشار محتوا  دیتول ،یامکانات تعامل
های گروه لیتشک توسط کاربر،

، ایچند رسانه هاییژگیدوستانه، و
 فردی انیارتباطات م

 برخط 5

6 
 یتگفیو خودش ینترنتیا یپراکن عهیشا سهیمقا
 ریغ دو افرا نترنتیا سبوک،یکاربران ف نیدر ب

 نترنتیکاربر ا

خودشیفتگی، خودنمایی، برتری جویی، 
 6 احقاق حقخودبینی، خودبسندگی و 

مرسوم و 
 برخط

 یبر عملکرد شغل یسازمان عاتیشا ریتأث 7
 یکارکنان شرکت مجتمع گاز پارس جنوب

 مرسوم 0 یاضطراب و نگران

8 
بر جامعه و فرد در عربستان  عاتیشا ریتأث

 یسعود
 و یزشی، باور، عوامل انگ تیعدم قطع

 مرسوم 4 یتیخود تقو

9 
در  رندهیبر هدف و گ یمنف عاتیشا ریتأث

 مرسوم 5 و ارتباط تیعامل آلمان

01 
همگن با  یدر شبکه اجتماع عهیمدل شا

مداخله متخصصان و اقدامات دولت در 
 هندوستان

 برخط 5 شبکه و نفوذ متخصصان یاریهوش

00 
 نیآنال عاتیشا ریاز تأث یمدل آمار کیارائه 
در  نیآنال یاطالعات افکار عموم زانیبر م

 نیچ

و  عهیشا لینرخ تبد عه،ینرخ ورود شا
 برخط 3 .عهینرخ رد شا

05 
موسسات  یبرا یسازمان عاتیشا اسیمق

 یآموزش
 گرفتنو  شدن یاجتماع، نانهیاثر بدب

 مرسوم 3 اطالعات

03 
در  ستمیس ییایبر پو یساز مبتن عهیمدل رفتار شا

 مرسوم 0 ینگرش منف نیچ

 یبر اساس آنتروپ یپراکن عهیمدل شا کیارائه  04
 نیاطالعات در چ

انطباق، تفاوت  راتینقش حافظه، تأث
 یذهن لیدر تما

 برخط 3

 در شایعه انتشار برای انرژی ارائه مدل مدل 05
 اجتماعی در چین های شبکه

 نوسان، تجدید تداوم ، سریع رشد
 شایعه شایعه، جذابیت حیات

 برخط 4

06 
 دیدگاه از تجاری شایعات تحلیل و تجزیه
 شیوع: بازاریابی در آمریکا و فرانسه مدیران

 کنترل هایتاکتیک و اثرات شایعات،
 مرسوم 3 تیو عدم قطع یریاضطراب، باورپذ

07 
-در شبکه عاتیکنترل شا یمطالعه راهبردها

 برخط 5 صیتشخ یاستراتژو  زمان اعتقاد یاجتماع های

 های کمیگام پنجم: تجزیه و تحلیل و ترکیب یافته
روش  های کیفی ازدر این پژوهش برای تجزیه و تحلیل و تلفیق یافته

کدگذاری باز انجام شده است. بدین منظور، ابتدا تمام عوامل 
استخراج شده از مطالعات، کد باز در نظر گرفته شده است. سپس با 

-ها، در یک مفهوم مشابه دستهدرنظر گرفتن معنای هر یک از کد

ه های( پژوهش شکل گرفتبندی شده است. به این ترتیب مفاهیم )تم
جداول زیر عوامل و پیامدها به طور خالصه درج شده است. در 

 است.
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 ریپذ ریگذار و تاث ریعوامل تاث یمحقق برا یدسته بند -7جدول 

0 
 شودعامل باعث می این عوامل دلفینی موثر بر شایعه: 

شوند و ناگهان دوباره شایعات دهان به دهان منتقل 
 .شوندمخفی شده و در زمان مناسب دوباره آشکار 

5 
شود این عوامل باعث می عوامل خزنده موثر بر شایعه:

 ابدییمخاطب گسترش م نیب جیبه تدر شایعات

3 
-عوامل آتشین موثر بر شایعه:  این عوامل موجب می 

و  دنشوسخت و تند مطرح  به صورت عاتیشاشوند که 
 .کندیرا مطرح م یفور یهاخطرات و وعده

 
 مدیریت شایعه. عوامل تاثیر گذار بر 8جدول 

 دسته بندی محقق ابعاد مستخرج از مقاالت ردیف
 دلفینی یتیریگفتمان مد 0
 خزنده اضطراب سالمت 5
 خزنده جانیه میتنظ 3
 خزنده عاتیکنترل شا 4
 خزنده عهیشا صیتشخ 5
 آتشین یاقتصاد یهاعهیشا 6
 خزنده اعتماد 7
 خزنده ینظارت یتعد 8
 آتشین رفتار شایعه سازی 9

 نیآتش تولید شایعات 01
 خزنده فرهنگ 00
 آتشین نفاق 05
 خزنده تیمعنو 03
 آتشین خودشیفتگی 04
 خزنده رانیاخالق مد 05
 دلفینی یکیالکترون عهیشا 06
 دلفینی یشفاف ساز 07
 آتشین یچشیپ یعصب یشبکه ها 08
 دلفینی محرمانه عاتیشا 09

51 
 یاجتماع هایشبکه ادیاعت

 آتشین نیآنال

 خزنده ستمیس ییایپو 50
 

 . عوامل تاثیر پذیر از شایعه9جدول 
 محقق یدسته بند عنوان ردیف

 آتشین یادراک یخطا 0
 نیآتش تعارضات 5
 خزنده اخالق 3
 خزنده جامعه تینظم و امن 4
 آتشین یتفاوتیب 5
 خزنده تیرضا 6
 دلفینی جو 7

 دلفینی رانیمد یرگی میتصم ندیفرآ 8
 دلفینی یافکار عموم 9

 خزنده برند ژهیارزش و 01
 خزنده عملکرد 00

 هیمارس یریگ میتصم 05
 گذاران

 خزنده

 آتشین ابهام نقش 03
 آتشین یعاطف یخستگ 04
 دلفینی جامعه و فرد 05
 آتشین رندهیهدف و گ 06
 نیآتش یسالمت روان 07
 خزنده یسازمان یرفتار شهروند 08
 دلفینی دو پهلورفتار  09
 دلفینی رفتار خالقانه 51
 آتشین بحران تیمسئول 50
 خزنده دیرفتار خر 55
 آتشین ایرسانه عاتیشا 53
 خزنده رأی انتخاب تغییر 54
 آتشین ینیبدب 55
 خزنده بازار یبازده 56
 آتشین اضطراری شرایط تکامل 57

 

 دسته بندی محقق برای ابعاد -01جدول 

0 
شایعه باعث خطرات بسیاری شده و شایعه سیاه : این 

 آسیب رسان و مضر است.

5 
شایعه خاکستری: تاثیر این شایعه در شرایط گوناگون، 

 کامال متفاوت است و ممکن است مضر یا مفید باشد.

ی رود که جو مثبتشایعه سفید: این شایعه زمانی بکار می 3
 را بخواهیم ایجاد کنیم.

 

 دهنده( مقیاس )ابعاد تشکیل  -00جدول

 دسته بندی محقق ابعاد استخراج از مقاالت ردیف
 یخاکستر عهیشا اظهار نطر مقامات سیاسی 0
 سفید عهیشا یداخل یاسیتحوالت س 5
 دیسف عهیشا یخارج یاسیتحوالت س 3
 یخاکستر عهیشا بُعد اجتماعی 4
 یخاکستر عهیشا یبُعد اقتصاد 5
 یخاکستر عهیشا یاسیبُعد س 6
 یخاکستر عهیشا شایعهادراک  7
 سفید عهیشا عهیشا لیو تحل هیتجز 8
 دیسف عهیشا عهیشا یابیارز 9

 خاکستری عهیشا عهیشا ینندگیآفر 01
 یخاکستر عهیشا مسائل محرمانه 00
 سیاه عهیشا عدم تعلق 05
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 سفید عهیشا ایحرفه یستگیشا 03
 دیسف عهیشا یاطالعات اجتماع 04
 دیسف عهیشا یامور مال 05
 خاکستری عهیشا یفرد اتیخصوص 06
 دیسف عهیشا یامکانات تعامل 07
 خاکستری عهیشا محتوا توسط کاربر دیتول 08
 یخاکستر عهیشا هدوستان های گروه لیتشک 09
 سفید عهیشا یاچند رسانه هاییژگیو 51
 یخاکستر عهیشا فردی انیارتباطات م 50
 یخاکستر عهیشا انتشار محتوا توسط کاربر 55
 سیاه عهیشا خودشیفتگی 53
 اهیس عهیشا ییخودنما 54
 اهیس عهیشا ییجو یبرتر 55
 اهیس عهیشا ینیخودب 56
 اهیس عهیشا یخودبسندگ 57
 سفید عهیشا احقاق حق 58
 اهیس عهیشا یاضطراب و نگران 59
 سفید عهیشا یتیخود تقو 31
 خاکستری عهیشا باور 30
 یخاکستر عهیشا یزشیعوامل انگ 35
 یخاکستر عهیشا تیعدم قطع 33
 یخاکستر عهیشا تیعامل 34
 یخاکستر عهیشا ارتباط 35
 سفید عهیشا شبکه یاریهوش 36
 یخاکستر عهیشا نفوذ متخصصان 37
 یخاکستر عهیشا نرخ ورود 38
 یخاکستر عهیشا لینرخ تبد 39
 یخاکستر عهیشا عهینرخ رد شا 41
 یخاکستر عهیشا شدن یاجتماع 40
 سیاه عهیشا نانهیاثر بدب 45
 سفید عهیشا گرفتن اطالعات 43
 سیاه عهیشا ینگرش منف 44
 یخاکستر عهیشا نقش حافظه 45
 یخاکستر عهیشا انطباق راتیتأث 46
 یخاکستر عهیشا یذهن لیتفاوت در تما 47
 یخاکستر عهیشا سریع رشد 48
 یخاکستر عهیشا تداوم نوسان 49
 یخاکستر عهیشا عهیشا اتیح دیتجد 51
 سفید عهیشا عهیشا تیجذاب 50
 سفید عهیشا زمان اعتقاد 55
 سفید عهیشا صیتشخ یاستراتژ 53

 
 کیفیت کنترل: ششم گام

در این پژوهش سعی بر آن دشه است تا از منابع معتبر علمی استفاده 
های ورودی و خروجی ارائه شود و منابعی که با توجه به مالک

است در گام دوم، اعتبار علمی ناکافی داشتند، در فرآیند شده 
فراترکیب مورد از چرخه مطالعه خارج شدند. همچنین برای حفظ 
کیفیت مطالعه از شاخص کاپا استفاده شده است.در این پژوهش، 
پژوهشگران برای کنترل مفاهیم استخراجی مطالعات بررسی شده، 

)دارای دکتری مدیریت  از مقایسه نظرات خود با یک خبره دیگر
دولتی و متخصص حوزه رفتار( نیز بهره برده است. برای این منطور 

سوالی برای عوامل تاثیر گذار و تاثیر پذیر از  51یک پرسشنامه 
سوالی از ابعاد مدیریت شایعه  51مدیریت شایعه و یک پرسشنامه 

های به دست آمده از طریق نرم افزار طراحی شد. سپس داده
spss19   .تجزیه و تحلیل برای استخراج ضریب کاپا انجام شد 

 
 : وضعیت شاخص کاپا05جدول 

 وضعیت توافق مقدار عددی شاخص کاپا

 ضعیف 1کمتر از 
 بی اهمیت 1-5/1

 متوسط 50/4-1/1
 مناسب 40/1-6/1
 معتبر 60/1-8/1
 عالی 80/0-1

 
و  رگذاریعوامل تاث یکاپا برا بیمحاسبات ضر .03جدول 

 عهیشا تیریاز مد ریرپذیتاث

 مقدار 
خطای 

استاندارد 
 تقریبی

مقدار 
تی 

 تقریبی

معناداری 
 تقریبی

 111/1 895/4 111/1 111/0 اندازه گیری کاپا

   1 51 تعداد موارد معتبر
: محاسبات ضریب کاپا برای ابعاد مدیریت 03جدول شماره 

 شایعه

 مقدار 
خطای 

استاندارد 
 تقریبی

مقدار 
تی 

 تقریبی

معناداری 
 تقریبی

 111/1 395/8 111/1 111/0 اندازه گیری کاپا

   1 51 تعداد موارد معتبر
 

نتایج محاسبات  نشان داده که مقدار شاخص کاپا برای ابعاد عوامل 
و برای ابعاد مدیریت شایعه  111/0تاثیر گذار و تاثیر پذیر بر شایعه 

جدول زیر در سطح به دست آمده است. که با توجه به  111/0
 توافق عالی قرار گرفته است.

 گام هفتم : ارائه نتایج
بندی کدها با استفاده از نرم ها و طبقهپس از بررسی نهایی شاخض

ها به کدگذاری باز و افزار مکس کیودا ئر قالب مفاهیم و مولفه
بندی پرداخته شده است. در نهایت، برای عوامل تاثیر گذار و خوشه
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ر بر شایعه سه عامل دلفینی، خزنده و آتشین و برای ابعاد تاثیر پذی
 شد. بندیشایعه نیز سه عامل شایعات سفید، سیاه و خاکستری دسته

 
 دسته بندی ابعاد مدیریت شایعه -0نمودار 

 

 
 دسته بندی عوامل تاثیر پذیر از  مدیریت شایعه -5نمودار 
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 دسته بندی عوامل تاثیر گذار بر  مدیریت شایعه -3نمودار 

 

 
 دسته بندی عوامل تاثیر گذار و تاپذیر از مدیریت شایعه -3نمودار 
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 یافته ها 
عبارت است از یک گزاره )موضوع( خاص و گمانی که  شایعه

معمواًل به های اطمینان بخش رسیدگی وجود نداشته باشد؛ و مالک
های شبکه. یابدصورت شفاهی از فردی به فرد دیگر انتقال می

ه گیری رساناجتماعی، به عنوان یکی از بسترهای جدید برای شکل
های کالن( زمینه ها تا رسانههای مختلف )از خرده رسانهدر مقیاس

برای نشر سریع اطالعات و اخبار را فراهم کردند و این قابلیت، در 
ایای غیرقابل انکار خود، فضا برای نشر مطالب و اخبار و کنار مز

منظور تحقق به .محتواهای غیرمعتبر و شایعه پراکنی را بازتر کرد
هدف مقاله، یعنی شناسایی عوامل تشکیل دهنده شایعه، عوامل موثر 
و تاثیر پذیر از آن با روش فراترکیب، در این پژوهش از روش هفت 

روسو استفاده شده است در نتیجه نمونه ای سندلوسکی و بامرحله
مورد نطر برای فراترکیب، از مطالعات کیفی منتخب و بر اساس 
ارتباط آنها با سوال پژوهش تشکیل شد.  در گام اول که تنظیم 

چهارسؤالی استفاده شد  الگوریتم یک سواالت پژوهش بوده است از
ان شده چهار سوال برای عوامل تشکیل دهنده مدیریت شایعه عنو

است که شامل چهار قسمت چه چیزی، چه کسی، چه زمانی و 
مند متون بود در چگونگی انجام پژوهش بود. گام دوم بررسی نظام

-مند مقاالت و پژوهشاین مرحله پژوهشگر به جست و جوی نظام

های منتشر شده در مجالت علمی مختلف و معتبر داخلی و خارجی 
های معتبر خارجی و ای سازمانهو همچنین منابع عمومی و سایت

داخلی با هدف تعیین اسناد معتبر، موثق و مرتبط در بازه زمانی 
مناسب پرداخت.  در گام سوم جست و جو و انتخاب متون مناسب 

هایی بود که ها و کتابانجام گرفت.هدف این مرحله حذف مقاله
پس از  های ارائه شده در آنها اعتمادی نبود. در این مرحلهبه یافته

مطالعه  006مطالعه،  513(، از میان 5مراحل پایایش )مطابق شکل 
پژوهش برای تجزیه و تحلیل اطالعات انتخاب شد.  در  87حذف و 

ها  بر اساس های پژوهش، اطالعات مقالهچهارم استخراج یافته گام
مرجع مربوط به هرمقاله شامل نام و نام خانوادگی پژوهشگر یا 

ن بندی شد. در ای، عنوان مقاله و سال انتشار طبقهپژوهشگران، کشور
های نهایی به روش تحلیل محتوا مطالعه شدند.  گام مرحله مقاله

های کمی بود، در این پژوهش پنجم، تجزیه و تحلیل و ترکیب یافته
از های کیفی از روش کدگذاری ببرای تجزیه و تحلیل و تلفیق یافته
بتدا تمام عوامل استخراج شده از انجام شده است. بدین منظور، ا

مطالعات، کد باز در نظر گرفته شده است. سپس با درنظر گرفتن 
 بندی شده است. ها، در یک مفهوم مشابه دستهمعنای هر یک از کد

 
 عهیشا تیریگذار بر مد ریعوامل تاث یدسته بند -04جدول

دسته بندی 
 ابعاد استخراج شده محقق

 عوامل
 دلفینی

فاف ش -یکیالکترون عهیشا -یتیریگفتمان مد
 -محرمانه عاتیشا -یساز

عوامل 
 خزنده

کنترل  -جانیه میتنظ -اضطراب سالمت
 -ینظارت یتعد -اعتماد -عهیشا صیتشخ -عاتیشا

 -رانیاخالق مد -تیمعنو -یفرهنگ سازمان
 ستمیس ییایپو

عوامل 
 آتشین

تولید  -رفتار شایعه سازی -یاقتصاد یهاعهیشا
ه شبک -خودشیفتگی -نفاق در سازمان -شایعات

 یاجتماع هایشبکه ادیاعت -یچشیپ یعصب یها
 -نیآنال

 
 عهیشا تیریاز مد ریپذ ریعوامل تاث یدسته بند -05جدول

دسته بندی 
 ابعاد استخراج شده محقق

 عوامل
 دلفینی

کار اف -رانیمد یرگی میتصم ندیفرآ -یجو سازمان
رفتار  -رفتار کارکنان -جامعه و فرد -یعموم

  خالقانه

عوامل 
 خزنده

 تیرضا -جامعه تینظم و امن -یاخالق سازمان
 -یعملکرد شغل -برند ژهیارزش و -کارکنان

 یرفتار شهروند -گذاران هیمارس یریگ میتصم
 -رأی انتخاب تغییر -دیرفتار خر -یسازمان
  بازار یبازده

عوامل 
 آتشین

 یتفاوتیب -یتعارضات سازمان -یادراک یخطا
 -نانکارک یعاطف یخستگ -ابهام نقش -کارکنان

 تیمسئول -یسالمت روان -رندهیهدف و گ
 -یسازمان ینیبدب -ایرسانه عاتیشا -بحران
 اضطراری شرایط تکامل

 
 عهیشا تیریابعاد مد یدسته بند -06جدول

دسته بندی 
 محقق

 ابعاد استخراج شده

 شایعه سیاه
 یبرتر -ییخودنما –خودشیفتگی  -عدم تعلق 

 -هنانیاثر بدب -یخودبسندگ -ینیخودب -ییجو
    ینگرش منف

شایعه 
 سفید

 یاسیتحوالت س -یداخل یاسیتحوالت س
 -عهیشا یابیارز -عهیشا لیو تحل هیتجز -یخارج

امور  -یاطالعات اجتماع -ایحرفه یستگیشا
-چند رسانه هاییژگیو -یامکانات تعامل -یمال

خود  -یاضطراب و نگران -احقاق حق -یا
 -گرفتن اطالعات -شبکه یاریهوش -یتیتقو

 صیتشخ یاستراتژ -زمان اعتقاد -عهیشا تیجذاب

شایعه 
 خاکستری

بُعد  -بُعد اجتماعی -اظهار نطر مقامات سیاسی 
 یدگننیآفر -ادراک شایعه -یاسیبُعد س -یاقتصاد

 -یفرد اتیخصوص -مسائل محرمانه -عهیشا
 ایه گروه لیتشک -محتوا توسط کاربر دیتول

انتشار محتوا  -فردی انیم-ارتباطات  -هدوستان
عدم  -یزشیعوامل انگ -باور -توسط کاربر

نرخ  -نفوذ متخصصان -ارتباط -تیعامل -تیقطع
 یاجتماع -عهینرخ رد شا -لینرخ تبد -ورود
در  تفاوت -انطباق راتیتأث --نقش حافظه -شدن
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 0411زمستان ، 4، شماره 5دوره  سالمت تیبا محور یاسالم یسبک زندگ یپژوهش-یفصلنامه علم

 دیتجد -تداوم نوسان -سریع رشد -یذهن لیتما
 -عهیشا اتیح

 
 نتیجه گیری

کیفیت بودبرای این منطور یک پرسشنامه  ششم که کنترل در گام
سوالی برای عوامل تاثیر گذار و تاثیر پذیر از مدیریت شایعه و  51

سوالی از ابعاد مدیریت شایعه طراحی شد. سپس  51یک پرسشنامه 
تجزیه و تحلیل   spss19های به دست آمده از طریق نرم افزار داده

برای استخراج ضریب کاپا انجام شد. در گام آخر )هفتم( نیزپس از 
بندی کدها با استفاده از نرم افزار ها و طبقهبررسی نهایی شاخض

-ها به کدگذاری باز و خوشهمکس کیودا ئر قالب مفاهیم و مولفه

در نهایت، برای عوامل تاثیر گذار و تاثیر  بندی پرداخته شده است.
پذیر بر شایعه سه عامل دلفینی، خزنده و آتشین و برای ابعاد شایعه 

بندی شد. در نیز سه عامل شایعات سفید، سیاه و خاکستری دسته
جدول زیر خالصه نتایج تحقیق آورده شده است.با توجه به جداول 

ر بر مدیریت شایعه برای فوق در جدول دسته بندی عوامل تاثیر گذا
عوامل دلفینی چهار عامل، برای عوامل خزمده ده عامل و برای عوامل 
آتشین هشت عامل کشف شد. همچنین در جدول دسته بندی عوامل 

شایعه برای عوامل دلفینی شش عامل، برای  مدیریت از پذیر تاثیر
عوامل خزمده ده عامل و برای عوامل آتشین یازده عامل کشف شد. 

شایعه نیر برای شایعه سیاه هشت عامل،  مدیریت ابعاد بندی در دسته
برای شایعه سفید هفده عامل و برای شایعه خاکستری نیز بیست و 

 شودنه عامل کشف شد. عوامل دلفینی موثر بر شایعه باعث می
شوند و ناگهان دوباره مخفی شده و در شایعات دهان به دهان منتقل 

. عوامل خزنده موثر بر شایعه  شوندشکار زمان مناسب دوباره آ
وامل ع ابدییمخاطب گسترش م نیب جیبه تدرشود شایعات باعث می

ت سخ به صورت عاتیشاشوند که آتشین موثر بر شایعه موجب می
. کندیرا مطرح م یفور یهاو خطرات و وعده دنشوو تند مطرح 

آسیب رسان و شایعه سیاه  این شایعه باعث خطرات بسیاری شده و 
مضر است. شایعه خاکستری تاثیر این شایعه در شرایط گوناگون، 
کامال متفاوت است و ممکن است مضر یا مفید باشد. شایعه سفید 

 رود که جو مثبتی را بخواهیم ایجاد کنیم.زمانی بکار می
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