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مدیریت رسانه در رویارویی با شایعه

    عليرضا تاجريان*

اش�اره: شايعه س�الح هولناکي اس�ت که روحيه افراد يک جامعه را از بين مي برد و فکر آنها را فلج مي کند. 
شايعه همانند خنجر مسمومي است که با استفاده از پست ترين صفات بشري مانند بزدلي و پستي، بر پشت 

بيگناهان فرود مي آيد و غالبًا اين سالح، موجوديت جامعه و اصول تمدن را مورد حمله قرار مي دهد. 
اين شايعه است که باعث مي شود برخي از کوردالن و نااهالن در شرف و قداست »مريم مقدس« و در مسيح 
ايجاد ش�ک کنند، اين شايعه است که باعث مي ش�ود يوسف را س�الها در زندان عزيز مصر، نگه دارند، اين 
ش�ايعه اس�ت که باعث مي ش�ود س�قراط را به اتهام اين که او اخالق جوانها را در آتن فاسد مي کند، به قتل 

رسانند و…
آري ش�ايعه است که باعث مي ش�ود به پاکترين انس�انها نيز صدمه وارد ش�ود بنابراين ضروري است که با 
تعريف شايعه، انواع شايعه، چگونگي انتشار ش�ايعه و راههاي مقابله با شايعه بيشتر آشنا شويم. لذا در اين 
نوشتار سعي داريم در حد بضاعت خود به اين امر مهم بپردازيم، اميد است که ما رسالت رسانه اي خويش را 

در اين عرصه به خوبي انجام داده باشيم.

* دانشجوی کارشناسی ارشد مديريت رسانه
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ک�ه  اساس�ي  ش�رط 

براي ش�ایعه پ�ردازي 

وج�ود دارد، اهمی�ت 

پیشامد یا شخصي که 

در ش�ایعه مطرح شده 

و همچنی�ن ض�رورت 

ک�ه  ابهام�ي  وج�ود 

ش�ایعه را ف�را گرفته 

اس�ت، بع�الوه انگیزه 

ه�اي رواني که س�بب 

و  ش�ایعه  پیدای�ش 

رواج آن م�ي گ�ردد، 

یعني ش�ایعه  اس�ت؛ 

زمان�ي رواج م�ي یابد 

ک�ه موض�وع آن براي 

کس�ي که آن را گوش 

مي دهد و منتش�ر مي 

س�ازد، داراي اهمیت 

باش�د، ی�ا اینک�ه در 

م�ورد موض�وع مورد 

نظ�ر خبره�اي صریح 

پخش نش�ده باش�د و 

خبره�اي مرب�وط ب�ه 

آن مبه�م باش�د و این 

ابهام زماني بوجود مي 

آید ک�ه خبر به صورت 

تحریف دریافت شود، 

ی�ا ب�ه ف�رد خبرهاي 

متضادي برس�د یا فرد 

از فهم این گونه خبرها 

عاجز باش�د. بنابراین 

بگوی�م  توانی�م  م�ي 

که ش�دت ش�ایعه به 

اهمیت موضوع و ابهام 

آن بستگي دارد. 

تعریف شایعه
»گردن آلپ��ورت« و »لئوپس��تمن« در کتاب »روانشناس��ي 
ش��ایعه«، این گون��ه ش��ایعه را تعریف م��ي کنند: »ش��ایعه 
اصطالحي اس��ت که به نظري عیني و معین اطالق مي ش��ود، 
نظري که مطرح شده است تا ش��نونده به آن اعتقاد پیدا کند. 
ش��ایعه به طور معمول از طریق صحبت از ش��خصي به شخص 
دیگر منتقل مي شود، بدون اینکه این امر نیازمند سطحي باال 

از برهان و دلیل باشد.« 
از تعریف باال چنین بر مي آید که شایعه، خبر یا اطالعات تایید 
نش��ده اي اس��ت که مورد توجه گروه یا جمعیت خاصي بوه و 
ب��راي ایجاد باور ن��زد دیگران معموالً از فردي ب��ه فرد دیگر به 
طور ش��فاهي بدون هیچ گونه اطمینان و دلیل و مدرک کافي 

انتقال مي یابد.
نکته اي ک��ه از تعریف باال مي توان دریافت این اس��ت که بین 
»ش��ایعه« و »خبر« تف��اوت عم��ده اي وج��ود دارد؛ خبر، بر 
برهان و دلیل قاطع تکیه دارد، اما برهان ش��ایعه، برهاني رنگ 
باخته و غیرواضح اس��ت. به عنوان مثال در برخ��ي از روزنامه 
ها و س��ایت هاي خبري امروزه ش��اهد آن هس��تیم که ستون 
هایي تحت عنوان »ش��نیده هاي …«، »اخب��ار ویژه…«، » 
گفته مي ش��ود…« و… در نظر گرفته ش��ده است که اگر به 
مطالب این بخش ها توجه کنیم، بیشتر با این عبارات برخورد 
خواهیم کرد؛ »آنها مي گویند…«، »از یک منبع موثق شنیده 
ایم ک��ه…«، »اخبار دقیقي داریم مبني بر اینکه…«، »باخبر 
شدیم که…«، »آقاي )م( یا خانم )ج(…« و … اگر به مطالب 
این بخش ها توجه داشته باش��یم مي توانیم به تفاوت اساسي 
بین خبر و ش��ایعه پي ببریم. چنان ک��ه گفتیم خبر بر برهان و 
دلی��ل قاطع تکیه دارد اما ش��ایعه بدون هی��چ دلیل و مدرکي 

انتقال مي یابد. 
ش��رط اساس��ي که براي ش��ایعه پردازي وجود دارد، اهمیت 
پیش��امد یا ش��خصي که در ش��ایعه مطرح ش��ده و همچنین 
ضرورت وج��ود ابهامي که ش��ایعه را فرا گرفته اس��ت، بعالوه 
انگیزه هاي رواني که سبب پیدایش شایعه و رواج آن مي گردد، 
اس��ت؛ یعني ش��ایعه زماني رواج مي یابد که موضوع آن براي 
کسي که آن را گوش مي دهد و منتشر مي سازد، داراي اهمیت 
باش��د، یا اینکه در مورد موض��وع مورد نظ��ر خبرهاي صریح 
پخش نش��ده باش��د و خبرهاي مربوط به آن مبهم باشد و این 

ابهام زماني بوجود مي آید ک��ه خبر به صورت تحریف دریافت 
ش��ود، یا به فرد خبرهاي متضادي برسد یا فرد از فهم این گونه 
خبرها عاجز باشد. بنابراین مي توانیم بگویم که شدت شایعه به 

اهمیت موضوع و ابهام آن بستگي دارد. 

انواع شایعه
در کتاب جنگ رواني، صالح نصر نویسنده این کتاب، به طبقه 
بندي»بیس��او«  که ش��ایعه ها را از مقیاس زمان به سه دسته 

تقسیم کرده است، اشاره دارد:

1- شایعه خزنده
این شایعه اي اس��ت که به کندي گسترش مي یابد و مردم آن 
را به طور مخفیانه براي هم منتقل مي کنند تا س��رانجام همه 
از آن آگاه مي ش��وند. نمونه بارز این شایعات داستانهاي جعلي 
و خصمانه اي اس��ت که از سوي دش��منان این نظام و منافقین 
کوردل علی��ه رجال دولتي، به منظور کاه��ش محبوبیت آنان 
در بین مردم، پخش مي گردد و یا داس��تانهاي جعلي که براي 
سد کردن هر گونه پیش��رفت اقتصادي، سیاسي و یا اجتماعي 

رواج مي یابند. 
امروزه متاس��فانه ش��اهد آن هس��تیم که برخي از سایت هاي 
خبري نیز به ایجاد این گونه ش��ایعات، یعني ش��ایعات خزنده 
دامن مي زنند؛ به عنوان مثال برخي از س��ایت هاي خبري در 
زمان انتخابات ریاس��ت جمهوري و بعد از آن، روي به این گونه 
ش��ایعات آوردند و هر روز در خروجي این سایت هاي خبري، 
ش��ایعات و اخبار کذب در مورد رجال دولتي، دیده مي شد که 
تا مدتها در جامعه این ش��ایعات رواج داشت و متاسفانه باعث 
برخي ناامیدي ها از این افراد مي ش��د. این ش��ایعات در حکم 
افعي خالداري مي تواند باش��د که سم خود را در تمامي بخش 
هاي کشور منتشر مي س��ازد و در صورتي که اگر افراد جامعه 
در مقابله با این شایعات آماده و متحد نباشد و آن را به شدت و 
قدرت دفع نکنند، روحیه مل��ي آنها از بین خواهد رفت و عماًل 
پیشرفت جامعه متوقف خواهد شد و افراد جامعه به درگیري و 

بحران در جامعه دامن خواهند زد.

2- شایعه خشونت بار
این ش��ایعات مانند آتش جهنم گسترش مي یابد و گروه بسیار 
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بزرگ��ي را در کوت��اه زماني در خ��ود فرو مي برد. ای��ن گروه از 
ش��ایعات به احساس��ات پرجوش افراد، مانند ترس، خش��م و 
شادي ناگهاني تکیه مي کند. شایعاتي در مورد حوادث، فاجعه 
ها، یا پیروزیهاي خیره کننده و شکست در زمان جنگ، در این 

گروه قرار مي گیرند.

3- شایعات فرو شونده
این نوع شایعات، شامل آنهایي مي ش��وند که در آغاز امر رواج 
مي یابند، س��پس به عمق فرو مي روند تا هر زمان که ش��رایط 

بروز مجدد آنها فراهم شد، آشکار گردند.

چگونه شایعه انتشار مي یابد؟
باید توجه داش��ت که اف��راد هر جامعه اي در ه��ر زماني آماده 
پذیرش ش��ایعه هس��تند چرا که وقت آن را ندارند که در مورد 
آنچه مي شنوند، تحقیق و بررسي کنند و آن را با معیار درستي 
تطبیق دهند و از س��وي دیگر شایعات جو ابهام را در جامعه به 
وجود م��ي آورد که پذیرش آن را براي اف��راد آن جامعه امکان 

پذیر مي نماید.
مرحله اول ایجاد ش��ایعه را مي توانیم مرحله »تولید شایعه« و 
یا » شایعه سازي« بدانیم؛ در این مرحله یک منبع و سرچشمه 
اصل��ي یک خبر س��اختگي را در بین افراد جامعه منتش��ر مي 
کند. در مرحله اول شایعه سازي باید به سه عامل اصلي »آماده 
سازي ذهن«، »شدت شایعه« و »جذب شایعه« توجه داشت. 
براي آنکه ش��ایعه تولید و انتش��ار یابد، باید در اقدام نخس��ت 
ذهن افراد جامعه را آماده پذیرش ش��ایعه کرد براي این منظور 
شخصي که ش��ایعه س��ازي مي کند در ش��ایعات خود مقدار 
مح��دودي از جزئیات مهم را که ذهن اف��راد آماده پذیرش آن 
اس��ت، انتخاب و تکرار م��ي کند و بخش عم��ده اي از مطالب 

مربوط را خذف کرده و محتواي پیام را تغییر مي دهد.
در اقدام دوم شایعه س��از، به »شدت شایعه« توجه دارد؛ یعني 
مي کوشد تا ش��ایعه را به صورت حادتري درآورد که براي این 
منظور برخي جزئیات و تفاصیل اندک را از موضوع ش��ایعه مي 

گیرد و بر تکرار آن تاکید فراوان دارد.
در اقدام س��وم ، شایعه ساز به عامل سوم یعني »جذب شایعه« 
توجه دارد؛ یعني ش��ایعه پرداز، به انگیزه ه��اي افراد جامعه و 
سطح ارزش��هاي جامعه توجه دارد و چنان که محیط را آماده 

جذب پیش بیني کند، اقدام به انتشار شایعه خواهد کرد.
مرحله دوم ایجاد ش��ایعه »ایجاد حساس��یت در افراد جامعه« 
است. بعد از آنکه شایعه ساز، شایعه مورد نظر خود در بین افراد 
جامعه منتشر کرد، افراد جامعه به شایعه حساسیت نشان مي 
دهند و بعضاً با عالقه، کنجکاوي و حس جستجوگري، آمادگي 
رواني خود را ب��راي دریافت و انتقال ش��ایعات دیگر در همین 

زمینه پیدا مي کنند.
افراد جامعه در این مرحله به باور شایعه تمایل پیدا مي کنند و 
در گوش کردن و در نقل شایعه احساس رضایت مي نمایند که 
این امر به افزایش نیروي ش��ایعه کمک مي کند در این مرحله 
شایعه ساز به این نکته توجه دارد که شایعاتي مي تواند در افراد 
جامعه حساس��یت ایجاد کند که با ترسها و تردیدهایي که هر 
شخصي با س��ایر افراد جامعه در آنها ش��ریک است، هماهنگ 

باشد.
مرحله سوم ایجاد شایعه »ارزیابي شایعه« است. در این مرحله 
شایعه پرداز به طور محسوس و نامحس��وس به ارزیابي شایعه 
در بین افراد جامعه مي پردازد و افرادي که ش��خصیت س��اده 
اندی��ش، زودباور و عج��ول دارند، را پیدا ک��رده و براي مرحله 

بعدي شایعه پردازي در نظر مي گیرد.
مرحله چهارم ش��ایعه پردازي، مرحله »اش��اعه شایعه« است. 
در این مرحله شایعه ساز، به افرادي که در مرحله قبل انتخاب 
کرده است، کمک مي کند تا ش��ایعه را براي افراد دیگر جامعه 
تکرار کنند و هر چقدر این تکرارها بیش��تر شود، شایعه اشاعه 

بیشتري خواهد داشت.
از آنچه گفتیم مي توان نتیجه گرفت؛ از آنجایي که شایعه با یک 
ویژگي تحریک آمیز بروز مي کند، کساني که شایعه را رواج مي 
دهند و مي سازند بیشترین کوشش خود را در زمینه ترکیب و 
ساخت ش��ایعه به خرج مي دهند، تا به شکلي درآید که رواج و 
انتشار آن امکان پذیر گردد، براي این منظور از زمینه هایي در 
ذهن مردم مانند ترس، ش��ک، آرزوها و رویاهاي بیداري و هر 
آنچه مانند این موارد که افراد نمي توانند درباره آن مس��تقیماً 

صحبت نمایند یا آشکارا آن را بیان کنند، استفاده مي برند. 
نکته مهم دیگر در مورد ش��ایعه این است که شایعه وقتي آغاز 
مي شود که خبري وجود نداشته باشد، ولي در عین حال با زیاد 
شدن اخبار، شایعات نیز قوت مي گیرد، بنابراین ضروري است 
ک��ه افراد جامعه را در جریان دقیق ترین اخبار قرار دهیم و این 
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ی�ک رس�انه خب�ري، 

بای�د رس�الت خبري 

خود را به بهترین نحو 

ممکن انج�ام دهد، اما 

نبای�د خب�ر را چن�ان 

دگرگون�ه جل�وه دهد 

و عقای�د ش�خصي و 

سیاس�ت هاي خبري 

خ�ود را در آن دخی�ل 

س�ازد که همین اخبار 

ش�ایعه  خمیرمای�ه 

گ�ردد. در واق�ع باید 

رس�انه ه�اي خب�ري 

براي خ�ود »خط قرمز 

خبري« داشته باشند.

کار را باید با س��رعت و به طور کامل به انجام برس��انیم تا افراد 
جامعه در مورد حوادثي که در اطرافشان مي گذرد و بر زندگي 
آنها تاثیر مي گذارد، مطلع باشند تا آمادگي پذیرش شایعات را 
نداشته باشند و توجه داشته باشیم که در اموري که در زندگي 
افراد جامعه از اهمیت زیادي برخوردار است، اخبار را به صورت 
کاماًل روش��ن و ش��فاف در اختیار آنها قرار دهی��م و از هر گونه 
تناقض و ابهام در این اخبار اجتناب کنیم که هر گونه تناقض و 

یا ابهام در خبر، به شایعه پردازي دامن خواهد زد.

چگونه در مقابل شایعه مقاومت و بر آن غلبه کنیم؟
باید توجه داشت که همه ما، به عنوان عضوي از پیکره اجتماع 
این وظیفه خطیر را بر عهده داریم که از ش��ایعه و شایعه سازي 
جلوگی��ري کنیم چرا که اگر روزي عضوي از اعضاي این پیکره 
واحد آس��یب ببیند و در تیررس قرار داش��ته باشد، هر کدام از 
ما ب��ه نحویي از این آس��یب ها مصون نخواهیم ب��ود. بنابراین 
ضروري است که به نکات و اصولي که براي غلبه بر شایعات در 
ادامه مي آید، توجه کنیم تا بتوانیم در مقابل ش��ایعه مقاومت 

و بر آن غلبه کنیم:
1- یک رسانه خبري، باید رسالت خبري خود را به بهترین نحو 
ممکن انجام دهد، اما نباید خب��ر را چنان دگرگونه جلوه دهد 
و عقاید ش��خصي و سیاس��ت هاي خبري خود را در آن دخیل 
س��ازد که همین اخبار خمیرمایه ش��ایعه گ��ردد. در واقع باید 
رسانه هاي خبري براي خود »خط قرمز خبري« داشته باشند.
2- اگر رس��انه هاي خبري، رس��الت خبري خود را با صداقت 
تمام ب��ه انجام رس��انند در این ص��ورت افراد جامع��ه باید به 
اظهارات رسمي و اخباري که از سوي رسانه هاي خبري معتبر 
داخل کشور انتش��ار مي یابد، ایمان و اطمینان داشته باشند، 
چرا که زماني که توده مردم اطمینان خود را به این اظهارات و 

اخبار از دست بدهند، شایعات انتشار خواهند یافت.
3- بعد از انتش��ار اخبار رس��مي و واقعیات، مطبوعات، رادیو و 
تلویزیون به انتشار هر چه وسیع تر این اخبار و واقعیات کمک 
کند و تفاصیلي که در این میان مطرح مي شود، و ممکن است 
افراد سودجو و فرصت طلب از آنها براي شایعه پردازي استفاده 

کنند، خذف کرده و حقایق را به اطالع عموم مردم برسانند.
4( تقویت سطح فرهنگي جامعه نیز کمک خواهد کرد تا افراد 
جامعه به اخبار موثق و دقیق دسترس��ي داش��ته باشند و خود 

شایعات را از اخبار درست تش��خیص دهند چرا که وقتي افراد 
جامعه شایعه را در هنگامي که با آن روبرو مي شوند، نشناسند 
و زماني که از باور کردن ش��ایعه به دلیل شایعه بودنش پرهیز 
ننمایند، مي توان اس��تنباط کرد که اف��راد آن جامعه در برابر 
ش��ایعات به مرحله آگاهي نرسیده است و در برابر آن مصونیت 
نیافته اس��ت و این مي طلبد که در این عرصه کارهاي بس��یار 
وس��یع انجام گیرد تا افراد جامعه از عوارض منفي شایعه آگاه 
ش��وند. براي این منظور مي توانیم از آموزش هاي رس��انه اي، 

کتب، مقاالت، برنامه هاي تلویزیوني و… استفاده کنیم.
5( در ارسال اخبار، باید رسانه هاي خبري به این امر مهم توجه 
داشته باشند که یکي از عوامل اصلي شایعه پردازي، »اهمیت 
موضوع« و »ابهام در موضوع« است، بنابراین ضروري است که 
رس��انه هاي خبري، از هر گونه ابهامي در ارسال اخبار به سوي 
مخاطبان پرهیز کنند و به بیان واقعیات به همراه شفاف سازي 

موضوع بپردازند.
6( باید توجه داش��ت که همیش��ه سانس��ور خبري، و افراط و 
تفریط در این امر نتیجه بخش نبوده و اغلب نتیجه معکوس به 
همراه دارد، بنابراین ضروري اس��ت که خبرنگاران و سردبیران 
محترم رس��انه هاي خبري تا حد ممکن از اف��راط و تفریط در 

سانسور خبري اجتناب ورزند.
7( گاهاً دیده مي ش��ود که ایجاد یک مش��غولیت خاص ذهني 
و فکري و همچنین اش��غال بیش از حد معق��ول براي اکثریت 
افراد جامعه خود عامل انتش��ار ش��ایعه خواهد گش��ت چرا که 
در ای��ن وضعیت برخي از اف��راد جامعه امیال��ي را مخفیانه در 
خ��ود خواهند پروراند و عوامل ناراحت��ي و اضطراب را به ذهن 
خ��ود راه خواهند داد که این امر س��بب خواهد ش��د این افراد 
به حدس و گمان بپردازند و در دس��تبرد ش��ایعات قرار گیرند. 
بنابراین ضروري اس��ت که به این نکته مهم نیز توجه اساس��ي 

داشته باشیم.
8( به جرات مي توان گفت که در اش��اعه شایعات، به خصوص 
ش��ایعات هجومي مسموم، افراد دشمن در ترویج آن نقش اول 
و اصلي را بازي مي کنند بنابراین مي توان با پرده برداش��تن از 
تبلیغات دشمن و با مبارزه با مروجان شایعات، از اشاعه شایعه 

در جامعه توسط این افراد جلوگیري کرد. 
9( آموزش هاي ویژه براي آشنایي روزنامه نگاران، خبرنگاران، 
سردبیران رس��انه ها و مطبوعات و سایر رس��انه هاي خبري با 
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شایعه، انواع شایعه و ش��یوه هاي مقابله با آن، مي تواند به این 
افراد کمک کرده تا در حالي که رس��الت خب��ري خود را انجام 
مي دهند، به تش��خیص شایعه و شایعه سازان پرداخته و با آنها 
مقابله کنند. براي موفقیت بیشتر در این امر مي توانیم ستادها 
یا س��رویس هاي ویژه اي براي تشخیص ش��ایعات و کنترل و 
بررس��ي مس��تمر و س��نجیده اخبار در داخل این رسانه هاي 

خبري تشکیل دهیم.
10( اگر یک رس��انه اي به هر دلیلي، آگاهان��ه و یا ناآگاهانه به 
اشاعه ش��ایعه مي پردازد بر دیگر رس��انه هاي خبري است که 
از انتشار اخبار این رس��انه اجتناب کنند، نه اینکه به نقل از آن 
رسانه خبري، همان ش��ایعات را تکرار کرده و به اشاعه هر چه 

بیشتر شایعات کمک کنند.
11( دولت و دستگاه هاي اجرایي این وظیفه خطیر را برعهده 
دارند که با هر رس��انه اي که به شایعات دامن مي زند، برخورد 
جدي داش��ته باش��ند و هیچ اس��تثنایي براي این رسانه هاي 
خبري قائل نشوند. متاسفانه امروز بیش��تر شایعات مربوط به 
سایت هاي خبري شخصي است که هیچ گونه کنترل و نظارتي 

بر روي این سایت ها وجود ندارد.
12( اعتماد به دستگاه حاکمه از ریاست دولت مجریه گرفته تا 
کوچکترین مامور دولتي مسئله اي اساسي در مقاومت در برابر 
ش��ایعات به ش��مار مي رود؛ در صورتي که مردم به مسئولین 
نظ��ام و دولتمردان نظ��ام مقدس جمهوري اس��المي اعتماد 
داش��ته باش��ند، نظارت بر انتش��ار اخبار و کمبود اطالعات را 
خواهند پذیرفت و ش��ایعاتي را هم که خواهند ش��نید، دروغ 
و نادرس��ت به ش��مار خواهن��د آورد و به این آگاه��ي خواهند 
رسید که اگر دس��تگاه هاي دولتي بر انتشار اخبار نظارت دارد 
و اطالع��ات کمي در اختیار آنه��ا قرار مي گیرد ب��ه دلیل این 
است که دش��منان نظام از این اطالعات براي ضربه زدن به این 
نظام سوء اس��تفاده نکنند. بنابراین بر مسئولین اجرایي نظام، 
و مدیران پس��ت هاي کلیدي دولت به ویژه سخنگویان هیات 
دولت، مجلس و س��ایر قواي اجرایي کش��ور اس��ت که به بیان 
حقایق در سخنراني ها و مصاحبه هاي خود بپردازند تا اعتماد 

افراد جامعه را به دست آورند.
به یاد داش��ته باش��یم که مي توانیم ب��ا تقوی��ت اراده و ایمان 
دیني، پرهیز از دروغ، تهم��ت و افترا، کم گویي و گزیده گویي 
)کم گوي و گزیده گ��وي چون در(، و با فراه��م کردن تولید و 

اشتغال براي مردم به مقاومت در برابر شایعات ادامه دهیم و  بر 
شایعات غلبه داشته باشیم.


