
هیچکس از شایعه در امان نیست





شایعه، همیشه خبر دروغ نیست



البته از آنجا که معموالً حرفهای غیردقیق یا اشتباه یا دروغ، 
انگیزتر از واقعیت هستند، هیجان 

.استتعداد شایعه های دروغ و نادرست، بیشتر 
.نیز به کار می رودمطالب دروغین در حدی که عمالً شایعه، به معنای 

ود شایعه هر خبری است که شایع می ش
و از فردی به فرد دیگر، 

.می کند« سرایت»



:این چند سطر را بخوانید
میالدی نشان داده است 97تا 89میلیون مرگ در آمریکا طی سالهای 15مطالعات انجام شده بر روی 

.روز بیشتر از متولدین بهار عمر می کنند160که متولدین پاییز، 
.تالبته این تفاوت، همیشه و همه جا یکسان نیست و در برخی گروه ها کمتر یا بیشتر اس

.  هستندمحل تولد، مجرد یا متاهل بودن و تحصیالت، از جمله عوامل تاثیرگذار بر روی این اختالف
یشتر بوده است در بین گروه های با تحصیالت کمتر، اختالف متوسط طول عمر متولدین بهار و پاییز ب

.که برای آن هنوز توضیحی وجود ندارد
اشی از ضمناً در مورد سیاه پوستان و سفیدپوستان هم تفاوت محسوس وجود دارد که می تواند ن

.محل اقامت باشد
دن اما به هر حال، این تفاوت شش دهم درصد از عمر است و ساده ترین رفتارها مانند میزان نوشی

.آب روزانه، می تواند اثری بزرگتر از این سهم داشته باشد



:دنگاه کنی( شده است! آن گزارش، اقتباسکه از )حاال به این خبر 

.  تبریک می گوییم. آبانی های عزیز
تحقیقات انجام شده در آمریکا، براساس 

!د کردروز بیشتر از فروردینی ها عمر خواهی160شما 



در مسیر ترویج، هر شایعه،
.وجود دارددو تصمیم کلیدی 

دو انتخابی که هر یک از ما، 
«انفرادی»صورت به 
موردش تصمیم می گیریمدر 

«انفرادی»و به صورت 
مسئولیمبرابر نتیجه اش در 

این مطلب را بپذیرم و به خاطر بسپارم؟آیا (1)

آیا این مطلب را برای دیگران نقل کنم؟(2)



Biased / Unbiased

انسان ها در برابر هر خبر،
به دو دسته تقسیم می شوند

(البته در یک طیف قرار می گیرند)

بدون جهت گیری



:ما زمانی در مقابل یک خبر، جهت گیری نداریم، که

آن خبر برای ما،
.باشدمنفعتی نداشته ضرر یا هیچ 



دیروز به صورت ناگهانی و بدون دلیل، 
. برابر شد8، بارانکوییالعوارض شهرداری در 

دداشتنمردم اعتراض شدیدی به این رویداد 
.در خیابان ها تظاهرات کردندو 

را احتماالً قسمت عمده ی کسانی که این خبر
.می خوانند نسبت به آن جهت گیری ندارند



باشد و روز قبل مشغول به کار شهرداریالبته اگر کسی در 
اشد، جلسه ای در مورد تغییر ناگهانی عوارض شهری برگزار شده ب

! او نسبت به این خبر، جهت گیری خواهد داشت
او می تواند این خبر را 

فردی دیگر، تایید حرف های خود یا رد حرف در 
!جایی خرج کنددر 



:حاال به این خبر توجه کنید
. تبعد از مدت ها آلودگی گسترده ی هوا در شهر های بزرگ کشور، بارندگی در راه اس

.بی سابقه ترین باران در تاریخ کشور خواهد بود"باران سرب"این 

.به سختی می توانید کسی را پیدا کنید که نسبت به این خبر، جهت گیری نداشته باشد



عده ای دیگر، 
برای اعتراض به خودروسازها خوراکی 

ادامه ی کمپین نخریدن خودرودر 



:اما یک نکته مشخص است
خبری که افراد زیادی نسبت به آن جهت گیری دارند،

.خوراک خوبی برای بازنشر و شایعه سازی است

اینکه االن شش سال است در بنزین ها سرب وجود ندارد،
!نکته ای فرعی و کم اهمیت است

:عده ای هم با ژست های متفکرانه خواهند گفت

.گیریم باران سرب نیاید. اصالً مهم نیست
!اصل ماجرا که هوا آلوده است و سالمتی ما تهدید شده درست است



وقتی در مورد یک خبر،
جهت گیری نداریم، 

.آن را به سرعت فراموش می کنیم

به فرض که به آن خبر توجه کنیم،
:تنها سوالمان این است که

آیا این خبر صحت دارد؟



:  شوداما وقتی در مورد خبری، جهت گیری داریم، سوالهای وسوسه انگیز دیگری هم مطرح می

؟استمهم صحت داشتن آن آیا 
؟دوست دارم صحت داشته باشدآیا 



در صورت پاسخ مثبت برای سوال های قبل،
:تصمیم مهم می رویمدو سراغ به 

این خبر را بپذیرم؟آیا 

؟مهم بگویآن را به دیگران آیا 



هفت انگیزه اصلی انسانها
از 

شایعه پراکنی



.نیستندقویچندانابهام،تحملدرعموماًانسانها

.دهدکاهشراخودمحیطابهاممی کوشدشیوه ایبهکسهر

،می شوندمواجهشایعهیکباکهزمانیبنابراین
،آنپذیرشبامی دهندترجیح

.کنندکمترراخودمحیطیابهام

–خودشانخیالبه-آننقلباهمچنین
.دهندکاهشراخودابهامکهکنندکمکهمدیگرانبه

کاهش ابهام



باشید،بازرگانیفعالشمااگر
.استدالرقیمتشمادغدغه هایازیکی

.داریدگیریجهتدالر،بهمربوطخبر هایبهنسبتدلیل،همینبه
.دباشجذابشمابرایمی تواند(غیرمحتملهمچقدرهر)خبریهر

،ادهدیکعنوانبههم،غیرمحتملخبرحتیمی کنیداحساسشما
.کندشفاف ترشمابرایراآیندهفضایابعادمی تواند
،انگیزههمینبااحتماالً

.کردخواهیدنقلهمدیگرانبرایراخبرهاییچنین



برود،یابماندشرکتدرمی خواهدنمی داندکهکارمندی
رابی عملیازناشیاضطراب

شرکت،مورددرمختلفشایعه هایدائمیبازنشرطریقاز
.می سازدمرتفع



. موضوعی که مهم باشد، مستعد شایعه پردازی استهر 

اوقات فرمولی به نام گاهی 
پایه ای شایعه پردازی فرمول 
:می شودمطرح 

= بازنشر شایعه احتمال 
میزان ابهام محیطxموضوع برای فرد اهمیت 

اهمیت موضوع



اهمیت موضوع

قصد سرمایه گذاری در عراق دارد کسی که 
دراین کار مردد است و 
از یک سو می خواهد زودتر از رقبا به آنجا برود و 
.استاز سوی دیگر، نگران تهدیدهای امنیتی و 

است وضعیت اضطراب و بی عملی چنین فردی دچار 
(  -)بازنشر شایعه های عملیات تروریستی برای یک مهره ی مستعد، و 
.ودبخواهد )+( یا سرمایه گذاری های میلیارد دالری شرکت های چندملیتی و 



، احساسی است که مدیریت آن، اضطراب
،مشخص و علمی دارد و با تمرینشیوه های 

.تا حد قابل قبولی بر آن تسلط یافتمی توان 

یکی از شیوه هایی که انسانهای ضعیف، اما 
.تکاهش اضطراب به کار می گیرند، بازنشر شایعه هاسبرای 

کاهش اضطراب



اضطراب، وضعیتی است که انسان در آن، قدرت عمل ندارد و
 Behavioral Inhibition Systemیا BISاصطالحاً سیستم 

.  فعال می شود

دبینانه یا مضطرب، به وسیله ی بازنشر خبرهای بسیار بانسانهای 
می کوشند( مستقل از صحت آنها)بسیار خوشبینانه 

کنندایجاد ( یا بهانه ای را)را شرایطی 
.بتوانند زودتر دست به اقدام بزنندکه 



،کسی که معتقد است رییس او، مدیر شایسته ای نیست
آمادگی بیشتری برای نقل شایعه 

.مورد ناتوانی و ضعف مدیریتی یا فساد مالی او دارددر 

سیم، ، وقتی کسی را به عنوان یک فرد متین و شایسته و توانمند می شناهمینطور
داستان های مربوط به تصمیم گیری ها و رفتارهای هوشمندانه ی او را 

می پذیریم و نقل می کنیم سریع تر 
(.و کمتر به واقعی بودن آن داستان ها توجه می کنیم)

تایید باورهای قبلی



.  داننداز انسانها، این انگیزه را دارند که در مورد محیط اطراف خود بیشتر ببسیاری 
(حتی وقتی برای آنها اهمیتی ندارد)دانستن موارد مختلف در مورد محیط 

.برایشان جذاب استهمچنان 

.بوددر گذشته، بسیاری از فکت ها، برای ما کم کاربرد یا بدون کاربرد 
.  همین دلیل، نسبت به آنها جهت گیری نداشتیمبه 
5!ار آیدشبکه های اجتماعی به کاالن با توسعه تکنولوژی، عمالً هر چیز که خار آید، دراما 

اطالع از واقعیت های دنیای بیرون



.شایعات است( و بازنشر)بهبود برداشت از خود، انگیزه ی دیگر در پذیرفتن 

با نشر خبر در مورد آلوده بودن محصوالت یک کارخانه 
(  که صحت آن خبر را نمی دانیم)

یا تاثیر یک میوه ی خاص بر یک بیماری خاص و 
(  که هیچ اطالعی از اسناد علمی آن نداریم)

کهمی کنیم احساس 
در قبال حفظ سالمت دوستان و اطرافیان خود اقدام کرده ایم 

.تصویری که از خود در ذهن داریم، بهبود می یابدو 

به همین دلیل 
، همبستگی منفی بین تمایل به شایعه پراکنیمطالعات

6.عزت نفس را تایید می کنندو 

برداشت از خود



،اگر من از شایعه ای خبر دارم و شما از آن خبر ندارید
.استگفتگو دانستن من، تلویحاً به معنای موقعیت برتر من در یک 

.  ضمن اینکه مسئولیت چندانی را در قبال صحت خبر، متوجه خودم نمی دانم

بوداز آن من خواهد افتخار، خبر درست باشد، غرور و اگر 
اگر نادرست باشد، و 

. بت دادنساجتماعی پراکنی های رایج میان کاربران شبکه های شایعه  آن را به می توان 

.استاجتماعی کاربران شبکه های عکس العمل های این روزها خبرها سرشار از چنانکه 
مجموعه ای که هویت، دقت نظر، دانش، تخصص، انگیزه ها، ویژگی های دموگرافیک موثر 

7.بسیاری از پارامترهای آن، شفاف و مشخص نیستو 

کسب موقعیت اجتماعی



در نقل مطالب در شبکه های اجتماعی خود،!  ایرانیانای 
.به موثق بودن آنها بیش از فریبندگی شان توجه کنید

کوروش کبیر

کانال تلگرام ما را دنبال کنید
تا بقیه ی حرف های کوروش را هم که تا کنون نشنیده اید، برایتان تعریف کنیم



، دوستانتانیابه چند مورد از مطالبی که اخیراً خودتان 
.شبکه های اجتماعی، بازنشر کرده اید فکر کنیددر 

؟ی بینیدماز انگیزه های مطرح شده را در رفتار خودتان یا دوستانتان پررنگ تر کدامیک 



.  شبکه های اجتماعی، در هر جامعه ای، یک مغز بزرگ را ساخته اند
.  که هر یک از ما، یک سلول از سلول های عصبی آن هستیممغزی 

:  مغز، دو وظیفه ی کلیدی دارندنورون های 

.دهندال بخشی از پیام های دریافتی را به نورون های دیگر انتقاینکه یکی 
.بخشی از پیام های دریافتی را حذف و فیلتر کنند: اینکهیگر د



مغز اجتماعی ما، 
در صحت و سالمت خواهد بود که زمانی 

(که ما هستیم)تک سلول های آن تک 
حذف اطالعات نامناسبو نشر اطالعات مناسب هر دو هنر از 

.باشندمند بهره 



،مغزی که سلول هایش
،حذف به موقع سیگنال ها را نداشته باشندتوانایی 

عمالً
.استبیماری جنون و تب هیجان های احساسی گرفتاربه 

هنر حذف و نشر نکردن مطالب 
متوقف کردن آنها در مغز اجتماعی، و 

م نیست که آنچه را جذاب می بینیم منتشر کنیاین 
.آنچه را جذاب نیست، کنار بگذاریمو 

کهمی کندپیدامعنازمانینشر،عدموحذفهنر
استفریبندهوزیباجذاب،کهمطلبیبازنشربرابردر
داریمقطعیگیریجهتآنبهنسبتماو
می شویموسوسهآنبازنشربهطبیعتاًو
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