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 چکیده

 مشیل  بیا ی پی از بیی  را جامعه و شوندمی منتشر بحرانی هایموقعیت در هاشایعه

 هایشیایعه گیریشیل  بیه انبحیر یی عنوان به نیز 91-کوید گیریهمه. کنندمی روهروب

 در کیه بیود هاییشیایعه محتیوای تحلیی  حاضیر مقالیه هدف بنابراین ؛شد منجر مختلف

 و ایسینا خبرگیزای دو در شید منتشر هایشایعه. شد رمنتش جامعه در 91-کوید گیریهمه

 زا اسیتااد  بیا آن واکسین تزریی  و تولیید رسمی اعلام تا بیماری گیریهمه ابتدای از ایرنا

 زیرمقولیه 91 و اصیلی مقولیه 1 درها شیایعه. شیدند محتوا تحلی  MAXQDA افزارنرم

 وییرو،  بیا میرتب  یعا اشی: از بودنید عبیار  شیایعا  اصلی گرو  نُه. شدند شناسایی

 و بیمیاری شییو  شیدگان فو  و مییر و مرگ بیماری  مهار و درمان بیماری  از پیشگیری

 اجنیا، بیه دسترسیی وضیعیت دولیت  اقداما  مختلف  ناماک بازگشایی و تعطیلی ابتلا 

 بیدبینی  تیر،  بیرمبتنیی هیایانگیز  براسیا، شیایعه انتشیار. هاشیایعه سیایر و مختلف

 جامعیه بیرتیثییر منایی زییادی  کیه گرفت صور  اقتصادی و فریب آرزویی   کنجلاوی

 براسیا،. شیدمی بازییابی و تلذیب استراتژیشام   نیز شایعه مهار هایاستراتژی. داشت
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 ناشیناخته کاملاً بیماری ی  گیریهمه به جامعه طبیعی واکن  هاشایعه  مقولا  کلی روند

 .شدندمحسوب میتهدید  هجامع روانی و نیجسما سلامتبرای  که بودند کشند  و

 .شایعه مهارتژی ا  استر91-یدوکوگیری شایعه  همه :هاواژهکلید

 مقدمه.9

ای است که در شرای  ابهام  خطر و تهدید بیالقو  و اطلاعا  تثییدنشد اظهارا   9شایعه

اظهییارا   عنوان بییهتوانیید می سیی  ( و 91   ص.2002  2)بردیییا و دیاییونزو یابییدمیرواج 

(. لاسیو  شیایعه را از 91   ص.2029  1)مورایامیا شیوددرست  نادرست و تثییدنشد  ارائیه 

موقعییت  مدیریت( که به 00   ص.9111)هماصدر   نددامیهای اجتماعی ترین پدید طبیعی

(. شیایعه زمیانی بیا افسارگسییختگی 91   ص.2002)دیاونزو و بردیا   کندکم  میخطرزا 

(. 72   ص.9121و پستمن  که مردم در انتظار وقو  واقعه عظیم هستند )آل ر  یابد رواج می

قطعییت  نبیودت که گرو  با شایعه تلاشی جمعی برای توضیح وضعیت دشواری اس  درواقع

 به مراتب حادتر های بحران(. شایعه در زمان210   ص.9111مواجه است )دیاونزو و بردیا  

  .(00   ص.9111)هماصدر   شودمینیز 

 شیدگیزار  در چیین موردی از التهاب ریه بیا عیاملی ناشیناخته   2091دسامبر  19در 

شیو  سیریع  دلی به .نام گرفت 91-کوید که بیماری (الف 2020  1)سازمان جهانی بهداشت

)سیازمان  آن را دنیاگیری اعلام کرد 2020مار،  99این بیماری سازمان جهانی بهداشت در 

علاو  بر اینله چالشی برای سیلامتی و سیسیتم  91-کویدشیو  (. ب 2020جهانی بهداشت  

  7  حسین و مازومیدرم)تسنی بهداشتی کشورها بود  شرای  زندگی را نیز در جهان تغییر داد

                                                            
1. Rumor 

2. Difonzo & Bordia 

3. Murayama 

4. WHO 

5. Tasnim, Hossain & Mazumder 
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  2020  9)رادوان و رادوان یافتسرعت افزای  هنیز باطلاعا  نادرست  و( 929   ص.2020

و  1ییاد کیرد )چین 2ایناودمیی عنیوان ا بی ضعیتاین وسازمان جهانی بهداشت از  (.9 ص.

برای مبارز  با ایناودمی  درک چرایی و چگیونگی گسیتر   (.9120   ص.2029هملاران  

 .(9   ص.2022  1وانگ و ژانگ رن   انگی) مهم است بسیارها شایعه

بیه . ازآنجاکیه شید آن بیا میرتب  هایشیایعه و 91-کوید بیماری درگیر نیز ایران جامعه

توانند به ضعف روحییه میردم و میشود  میهای اجتماعی توجه بیشتری ها در بحرانعهشای

پیامید انتشیار اخبیار نادرسیت و ( 29   ص.9120شیوند )افیروز  منجر تهدید امنیت جامعه 

لا   وحشیت و تیر، بیود کیه میانع از مهیار تگستر  اخ 91-کویدگیری در همه هاشایعه

در  .در جامعیه شید( و حتی افزای  میرگ و مییر 9   ص.2020  7)رادوان و رادوانبیماری 

بیا  کیهچرا ؛طلبنیدمی واقعیی ویرو، به نسبت را بیشتری هوشیاری هاشایعه چنین شرایطی

 و دهنیدمی افزای در جامعه  را هرا، گسترد   انتشار و اینترنت در منای فلری هایطوفان

  0لییوجییا و   شیی  کییو) دشونمیمحسوب تهدید  شهروندان امنیت و اجتماعی یبا  برای

 موضیو  91-کوید گیریهمه طو  درها شایعه کنتر  شناسایی ورو ؛ ازاین(120   ص.2020

 .شود پرداخته به آن باید که است مهمی

 ییرثتی جهیانی سیلامت بر 91-کوید گیریهمه در سلامتی با مرتب منتشرشد   هایشایعه 

 اهمییت گیریهمیه با مبارز  انداز  به هاشایعه بذیتل و رد بنابراین ؛داشت توجهی درخور

فیزای  ا  ی میردمگمراهی موجیب قیاطع پاسخ ارائه و هاشایعه تلذیب در ناتوانی. کرد پیدا

 باید دولت شود ومی عمومی سلامتتهدید  و دولت اعتباردار شدن خدشه اجتماعی  هرا،

 درنتیجیه ؛(1   ص.2022  ارانو هملی یانیگ) باشد پاسخگو هاشایعه کنتر  و پیشگیری در

                                                            
1. Radwan & Radwan 

2. Infodemic 

3. Chen  

4. Yang, Ren, Wang & Zhang  

5. Radwan & Radwan 

6. Shi, Qu, Jia & Lyu 
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های مهیار شیایعه در شناسیایی اسیتراتژی .دارداهمییت  شیایعه مهارهای استراتژیشناسایی 

تواند به شناسایی اسیتراتژی در تر پیامدهای آن میبر کنتر  مناسبعلاو  91-کویدگیری همه

شیرای   چون عمللرد ی  جامعیه و نیو  واکین  آن در یی  کند.های مشابه کم  بحران

 بههای منتشر شد  شناسایی شایعههای آن جامعه باشد  یدهند  ویژگتواند نشانناشناخته می

 . کندکم  می جامعه ایران بهترشناخت 

 بالیایی جایگیا  و مرتبیه شیثن  کیه چیون شد منتشر هاخبرگزاری در مختلای هایشایعه

 مردم مبنای توانندمی  (92   ص.9112    برندگی و مهربانیربانی) دارند خبری منبع عنوان به

-کویید گیریهمه در .گیرند قرار هاآن درستی یا نادرستی بررسی و خبرها به دسترسی برای

 تلیذیب ییا سیازیشااف توضییح  بررسیی  بیا کردنید تلیا  مختلیف هایگزاریخبر 91

 .بلاهند جامعه بر واردشد  بحران و فشار از منتشرشد  هایشایعه

پژوهشی    تاکنونها و عل  انتشار آن داردزیادی که شناسایی شایعهو تثییر  رغم اهمیتبه

 بنیابراین ؛اسیت انجام نشید ایران  در 91 کویدگیری های منتشرشد  در همهدر زمینه شایعه

 علی  شناسیایی  91-کویید گیریهمه در منتشرشد  هایشایعهتحلی    حاضر پژوه  هدف

 محتیوای ایین اسیت کیه پیژوه   سیاا .هاسیتآن مهیار یهااسیتراتژی و هاشایعه انتشار

 چیه هاشایعه مهار استراتژی و انتشار اهدافو  91-کوید گیریهمه در منتشرشد  هایشایعه

 بود؟

 . مبانی نظری تحقیق2

 پیشینة تحقیق  . 9. 2

 ابتیدا. اسیت شید  پرداختیه اییران و جهیان در پیژوه  ادبییا  میرور به بخ این  در

 شایعه به مربوط هایپژوه  به س   شد   بررسی شایعه انتشار عل  به بوطرم هایپژوه 

 تحقی  عنوان با هاپژوه  ترینمرتب  به آخر در و شد  اشار  91-کوید گیریهمه دوران در

 ت.اس شد  پرداخته حاضر
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 بیه تواننیدمی اجتمیاعی هیایبحرانذکیر کردنید   (2001) 9  هاکه  نتو و مایرزگوودوین

 در هاشایعه بیان کردند  (2092) 2  شِترو سیلورتامسون  جونز .شوند منجر شایعهری گیشل 

 رسیانیاطلا  رسیمی مجراهیای کمبیود و اطلاعاتی مجراهای ثخل در و بحرانی هایموقعیت

 هایبحران در  داد ( نشان2091) 1  کوماری و شارمااحسن پژوه  هاییافته. گیرندمی شل 

 .شود منجر شایعه بروز به تواندمی مهم موضوعا  اجتماعی

شام  محبوبیت سیاسی  بهداشیتی وآموزشیی  ( هات مضمون 2020هملاران )الزمان و  

های های رسیانهمحتیوای شیایعهبیرای ر  میذهبی  سیاسیی و سیرگرمی جنایت و حقوق بش

ی شایعا  به سلامت منا بیشترشناسایی کردند که  91-کویدگیری اجتماعی بنگلاد  در همه

های در چیین در یافتیه 91-کوییدگیری ای میرتب  بیا سیلامت در همیههمربوط بود. شایعه

هیای انتقیا   های وییرو،  کانا ه ویژگیدست نُهشام    (2029) 1هملارانیو و پژوه  پی

های پیشگیری  آگهی بیماری  درمان پزشلی مدرن  جمعیت مستعد  رو منابع عاونی  پی 

هملیاران های پیژوه  رحمیاواتی و . یافتیهبودطب سنتی چینی  علوم و تشخیص و درمان

بییه  91-کویییدگیری هییای نادرسییت در طییو  همییهبسیییاری از پیام  نشییان داد( 2029)

( اخبار نادرست مرتب  بیا 2029ها درمورد مسائ  بهداشتی مربوط بود. الزمان )پردازیدروغ

  سیرگرمی  هاتجرم و جنای  سیاسی  -را در هات مضمون اصلی سلامت  مذهبی 91-کوید

بیین انتشیار شیایعه و بیان کردند   (2029هملاران )و  7وانگ مذهبی و متارقه شناسایی کرد.

ی وجیود رابطه علّ 91-کویدگیری احساسا  منای و شایعه پراکنی در همه قطبیت عاطای و

-کویدگیری های همهاز محققانی بودند که در بررسی شایعه (2029چنگ و هملاران ) دارد.

های منتشرشید  در ایین دور  را هیا شیایعه. آنکردندهای رسمی نیز توجه به خبرگزاری 91

                                                            
1. Goodwin, Haque, Neto & Myers 

2. Jones, Thompson, Schetter & Silver 

3. Ahsan, Kumari & Sharma 

4. Pu  

5. Wang 
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 9ا،بییهای رسمی خبری مانند ایسایتیتر و وبید توبراسا، اطلاعا  منابع مختلف مانن

  .کردندایجاد  91-کویدهای مرتب  با ای برای شایعهو پایگا  داد کرد  بررسی  2انانسی و

 شیایعه پیذیر  بر موضو  اهمیت و خبر در ابهام ذکر کردند ( 9117) شهابی و ترکمان

 اشیاعه و خبر اهمیت بین  داد نشان( 9112) هملاران و ربانی پژوه  هاییافته. دارند تثییر

( 9111) هملیاران و عزآبیادی قانع پژوه  هاییافته. دارد وجود مثبت رابطه آن گستر  و

 (2020) نهملیارا و زمانییان .اسیت شایعه انتشار عل  از ماید رسانیا اطل تصور  داد نشان

  داد نشیان هایافتیه. کردنید بررسی ایرانی بزرگسالان در را 91-کوید با مرتب  شایعه و تر،

 سین  از متیثیر نییز هاشیایعه بیه اعتماد و است مرتب  91-کوید از تر، با تحصیلا  سطح

 پیذیر  و انتشیار (2029پیور)تقی .اسیت کیار مح  یتوضع و ایزمینه بیماری تحصیلا  

 رشیته در ایرانیی متخصیص 91 بیا مصاحبه در 91-کوید گیریهمه در را نادرست اطلاعا 

 سیامانه و رسیمی اخبیار شیام  اصلی مقوله ش . کردند بررسی ارتباطا  و اطلاعا  لومع

 عوامی  و نادرست لاعا طا منبع ها رسانه کاربران  نادرست  اطلاعا  ماهیت رسانی  اطلا 

 در میردم ذهنی هایچال  بیان کردند ( 9100) شهریاری و کاشی. بود کنند تعیین اجتماعی

 شایعا   و اخبار قرنطینه  به یتوجهبی بهداشتی  تجهیزا  کمبود ام ش 91-کوید گیریهمه

 مردمیی  و دولتیی اقداما  درمان  و کنتر  پیشگیری  ها نشانه رسانیاطلا  روحی  وضعیت

 هیایفعالیت تعطیلیی دفین  نحیو  و مبتلاییان در مرگ میزان فردی  بهداشت نلردن رعایت

 گاتمیانی با بررسی الگیوی( 9109) هاتایپژوه   نتایج اقتصادی بود. مشللا  و آموزشی

 منیابع مییزان هیر بیه  داد نشیان 91-کویید گیریهمیه شیرای  در شیایعه پخ  و مدیریت

 بیا نسیبت در شیایعه گیریشیل  زمینیه  دهندمی دست از را خود ارتباع اخبار اعتبارسنجی

 . شودمی بیشتر جع  و تقلب

                                                            
1. ABS 

2. CNN 
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 در منتشرشید  هایشایعه محتوای زمینه در هشیپژودهد  می نشان تجربی پیشینه بررسی

 در منتشرشید  هایحاضر شایعه در پژوه . است انجام نشد  ایران در 91-کوید گیریهمه

 .اندشد  بررسی و امحتو تحلی  ایرنا و ایسنا خبرگزاری در 91-کوید گیریهمه

 . چارچوب نظری تحقیق2 .2

صحت و درستی آن معلوم نباشد. شایعه  ولی  خبری است که فا  شود»شایعه به معنی 

)دهخیدا  « سازی نیز خبر نادرسیت سیاختن اسیتاص  و نادرست است. شایعهخبرهای بی

دو  به ساختن آن حداق اجتماعی است که برای  ایپدید (. شایعه 91901/ 1ج    ص.9117

م  اشخاص (. شایعه اغلب به رویدادهای مه71   ص.9121  9)آل ر  و پستمن نار نیاز است

(. شایعه 29   ص.9120شود )افروز  ها و نهادها مربوط میمشهور  مسئولان  مردم و سازمان

)آل ر   ای عظیم هستندانتظار وقو  واقعهر یابد که مردم دزمانی با افسارگسیختگی رواج می

بیا  هایی برای کم  به ما برای کنیار آمیدنها را شایعه  درواقع  (.72   ص.9121و پستمن  

های شیایعه (. از ویژگی2   ص.2007  2و فوستر راسنو)ها هستند قطعیت نبودها و اضطراب

  دشیواری زییادر توس  مردم  پذیر  توان به ابهام در منبع  انتشار در سطح وسیع  انتشامی

   ص.9110)تولیایی   کیردو دشیواری در مبیارز  اشیار   نشدنیبینیدر کنتر   بازتاب پی 

119 .) 

 1برخ منابع  درها شایعه ار شایعه هستند. با گستر  اینترنت ها یلی از منابع انتشانهرس

جدییدی ها ماهوم رسانه ستر،با گ(. 10   ص.2020)الزمان و هملاران   یافته است افزای 

ی  یا چند نار دربار  رویدادهای تثییدنشید  توس  که  دخل  ش« ایهای رسانهشایعه»چون 

 ی اطلاعاتی و ارتباطی مدرن پخ هافناوری وسیلهبهو شد  ه خودی ایجاد به صور  خود ب

 (.90712   ص.2090  1شوند )ژلتوخینامی

                                                            
1. Allport & Postman 

2. Rosnow & Foster 

3. Online 

4. Zheltukhina 
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اطلاعا  نادرسیت ای گرد  و انتشار رسانه هایانهسامبرخی از   91-کویدگیری با همه

ست  تر ادر زمان بحران و وحشت  حاظ سلامت و زندگی بسیار مهم چونرا تقویت کردند. 

   ص.2029  9  مولیانا  لوماکتو  ویندیاساری و آنیندهیتاشوند )رحماواتیکلما  باورپذیر می

 دربیار  های گوناگونی نییزشایعه  ای بودهدر ابتدا بیماری ناشناخت 91-کوید ازآنجاکه(. 221

  دهای پیرامون آن مبهم باشو نشانهای روشن نباشد . زمانی که ماهیت پدید شل  گرفت آن

شود )هیاتای  میمنجر گیری شایعه فضای تر،  تن  و تهدید به آن اضافه شد  که به شل 

  91-کوییدگیری رد  در همیهکه سازمان جهانی بهداشت اعلام کیایگونهبه ؛(10   ص.9109

  یانگ  )هوست اا  مبارز  با ایناودمی  نیز کند  بلله در حبا بیماری مبارز  نمی فق  جهان

. هرچه ابهیام ییا اندمدو شرط اهمیت و ابهام در انتقا  شایعه بسیار مه(. 2020  2لی و ژانگ

   صص.9121تمن  ای وجود نخواهد داشت )آل ر  و پساهمیت موضوعی صار باشد  شایعه

حد خیود رسیید   بیشترینبه  91-کویدگیری در همهو اهمیت ( که این شرای  ابهام 17-11

: ایجیاد نید ازاردم از پخ  شایعه اهدافی دارنید کیه عبیار م مبهمی در چنین شرای   بود.

بدبینی در جامعه  افزای  نگرانی و اضطراب  ایجاد فضای ناسالم اجتماعی  ترور شخصیت  

اد تقاب   کسب وجاهت و منزلت اجتمیاعی و کسیب حماییت عیاطای  ایجیاد تیر، و ایج

   ص.9110عیه )تولیایی  دیگران به امری خاص  ایجیاد شی  در جام کردن نگرانی  مجاب

111.) 

در سیا   1شیود. نی های مختلف تقسیم میشایعه از نظر انگیز  ایجاد و نو  آن به دسته

یدوارکننید  و )ترسناک و وقایع منای(  شایعه آرزویی )امهای تر، شایعه را به شایعه 9111

ا بیه ایین نییز شیایعه کنجلیاوی ر 9112. آل ر  و پستمن در سیا  کردوقایع مثبت( تقسیم 

کیه  است ایکنجلاوی شایعه (. شایعه12   ص.2002)دیاونزو و بردیا    بندی افزودندتقسیم

                                                            
1. Rahmawati, Mulyana, Lumakto, Viendyasari & Anindhita   

2. Hu, Yang, Li & Zhang 

3. Knapp 
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  9110د )تولیایی  وشد و پخ  میآیای و کسب آگاهی به وجود مید به علت کنجلاوی ع

هیای محبیوب و مقتیدر منظور ترویج بدبینی به اشخاص و گرو (. شایعه بدبینی به111 ص.

ایجاد اختلاف بیین اعضیای گیرو  و جامعیه   افلنشایعه تارقههدف گیرد. می جامعه شل 

  ایعه اقتصادیشود. هدف شسازی اهداف واقعی استااد  میاست. از شایعه فریب برای پنهان

هاسیت هیا و جنگبحران ویژ  در زمانایجاد تر، در بازار مالی و اوضا  اقتصادی جامعه به

(. اهداف اغنایی و خصمانه نیز از دیگر اهداف 00   ص.9110ی  )آذرشین و تاجی  اسماعیل

 (.991   ص.9100زاد  و شم   انتشار شایعه است )زابلی

تثییرا  مختلف مثبت و منای در جامعه ایجاد کیرد کیه  های ویژگیواسطه به 91-کوید

تیوان را می ایین دوران یهاشیایعهدرنتیجه  ؛گذاشتاین امر بر شایعا  منتشرشد  نیر تثییر 

های . شیایعهکیردهای مثبت و منای تقسیم تثییرا  و احساسا  به شایعه نو  بسته به ایجاد

و تثییرا  و احساسا  مثبیت  کرد بینی پی  و عواقب خوشایند رااند آرزویی  امیدوارکنند 

و  شیوندهای منایی محسیوب میشیایعه وهایی مانند شایعه تر، جیزکنند. شایعهایجاد می

د نیگذارو تثییرا  منای از خود بیه جیای می کنندمی اسا  منای در افراد جامعه ایجاداحس

 (. 901   ص.9112  9  فولل  و پرنز)کامینز

 و اجتمییاعی هایسییازمان دولیت  همچییون نهیاد چنییدین مشییارکت بیا هاشییایعه کنتیر 

 بیا متااوتی ایهاستراتژی باید مختلف نهادهای و دارد متنوعی مزایای ای رسانه هایشرکت

. برخییی از اییین (1   ص.2022  و هملییاران یانییگ) کننیید اتخییاذ هاشییایعه نییو  بییه توجییه

/ عمیی  متقابیی   رد و تلییذیب کییاری نلییردن /پاسییخ نییدادن :از نییداها عبییار یاسییتراتژ

بازیابی/تاحدی کاری انجام دادن  انبار و ذخیر  کردن. در استراتژی پاسیخ نیدادن در مقابی  

ترین پاسیخ گیرد. در استراتژی رد و تلذیب که مستقیمد  سلو  صور  میشایعه منتشرش

هیدف   بیشیود. در اسیتراتژی بازییاپاسخ تلذیبی به شیایعه داد  می  در مقاب  شایعه است

شود که به بازیابی ذهن افراد نجا  جامعه از شایعه است و اطلاعاتی دربار  موضو  داد  می

                                                            
1. Kamins, Folkes & Perner 
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های منای شایعه بیا ویژگی  سازیشود. در استراتژی ذخیر یممنجر شایعه منتشرشد   دربار 

  9117شیود )مقیمیی و غایاری  پیونید زد  می  شیونداهداف دیگری که مثبت ارزییابی می

  (.1-1 صص.

 91-کوییدگیری در دورانیی ماننید همیهاجتمیاعی و ناهنجیاری  یآسییب عنوانبیهشایعه 

فیزای  انسیجام اجتمیاعی  کیاه  فشیار اما کارکردهای مثبتی همچون ا  دشومیمحسوب 

توانند برای ساختن جامعه منسیجم بیه کیار ها میعصبی و تخلیه روانی افراد نیز دارد. شایعه

باعث تقویت  هاشایعهشود. باعث تضعیف آن می ربار  ی  نگرانیگاهی حرف زدن د .روند

وسییله تحقیی   عنوانبیه هاند. همچنین شیایعهشودن افراد میتر شرواب  اجتماعی و نزدی 

د توجه افراد به بررسی اطلاعاتی جلب شود که برای به دست نشوباعث می  درمورد حقیقت

 (.7-1   صص.9102ی و هملاران  ها را  دیگری وجود ندارد )ربانآوردن آن

 تحقیقروش . 3

 آزمیون بیه پژوهشگر» امحتو تحلی  در. استکیای  یامحتو تحلی  حاضر پژوه  رو 

( غیرملتیوب و ملتیوب) میدرک جن  از نوعاً که هاانسان اجتماعی ارتباطا  هایدستاورد

 ها جلسیهصور  ها روزنامه مقالا   ها نامه محتوای رو  این در  درواقع. پردازدمی است

 تحلیی  دیگری وسند متن نو  هر و هاسخنرانی ها نقاشی ها ترانه اشعار  مجلا   و هاکتاب

 (. 11   ص.9127 ستانی سرو صدی ) «شودمی

های ها در چند مرحله انجام شد که شام  فراهم کردن داد در پژوه  حاضر تحلی  داد 

ها از هیا در قالیب مقولیهشد   تقلیی  و تخلییص داد آوریهای جمعدهی داد اولیه  سازمان

 ایهشیایعه بررسیی بیرای ایرنیا و ایسینا پرمخاطیب رسیانه دوطری  گدگذاری بیود. ابتیدا 

ایین دو خبرگیزاری اسیتخراج  از هیاشدند و داد  انتخاب 91-کوید گیریهمه در منتشرشد 

 9111 اسیاند 9 یعنی ایران رد 91-کوید شیو  رسمی اعلام از شد بررسی زمانی باز  شدند.

 آن طیی کهبود  ایمرحلهعنوان به 9111 آذر 21 در 91-کوید واکسن تزری  و تولید اعلام تا
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. یافیت افیزای  بسیار بیماری با مبارز  به امید که شد جدیدی مرحله وارد بیماری با مبارز 

 جیووجسیت ایرنیا و اایسن خبرگزاری هایسایت در شد بررسی زمانی باز  در «شایعه» واژ 

در این دو خبرگزاری شناسیایی و  91-کویدگیری همه خبرهای مرتب  با شایعه در همه شد.

مبنیای  .بیرای تحلیی  انتخیاب شیدند  خبر بیود 112خبرها که  ترینبررسی شدند و مرتب 

طب  تعریف  شایعه خبری مهیم و باورپیذیر اسیت کیه  .ها نیز تعریف آن بودانتخاب شایعه

 (.1   ص.2002صحت آن است )دیاونزو بردیا   بار اصلی آن ش  در ویژگی

در ایین  واحید تحلیی  .بررسی محتیوای درون میتن اسیت  تحلی  محتوای کیایهدف  

. ابتیدا شدند کدگذاری  MAXQDAافزار ااد  از نرمتسابا  بودند که های شایعهپژوه  خبر

. در مرحله بعد صور  گرفتهای خام  باز انجام شد و الصاق مااهیم اولیه به دادکدگذاری 

ح انتزا  بالاتر شناسایی شدند. در کدگذاری گزینشیی مااهیم با سط  ی محوریکدگذاریعنی 

  وله هسته شناسایی شد.نیز مق

بنیدی اسیتااد  اویهو ز شیناختیپژوه  از رو  سازگاری رو  هایافتهبرای اعتباریابی 

شناسی میدنظر قیرار های رو رویه که همۀد تلا  ش شناختیشد. براسا، سازگاری رو 

 و تحلیلگرهیای از منیابع گونیاگون داد کیه بندی تلا  شید با استااد  از رو  زاویهگیرد. 

 ها استااد  شود.  متعدد برای تحلی  داد 

 ی تحقیقهایافته. 4

 شناسیایی زیرمقوله 91 و اصلی مقوله 1 در 91-کوید گیریهمه در منتشرشد  هایشایعه

 بیمیاری  از پیشیگیری وییرو،  با مرتب  هایشایعه :از بودند عبار  اصلی مقوله نُه. شدند

 و تعطیلیی ابتلا  و بیماری شیو  بیماری  از شدگانفو  و میر و مرگ بیماری  مهار و درمان

 سیایر و مختلیف اجنیا، بیه دسترسیی وضیعیت دولت  اقداما  مختلف  اماکن بازگشایی

 .هاشایعه
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 های مرتبط با ویروسها و زیرمقولهولهقم. 9. 4

 و پیشیگیری هیایرو  ویرو،  هایویژگی با مرتب  هایشایعه 91-کوید گیریهمه با

 زیرمقولیه دو در 91-کویید وییرو، با مرتب  هایشایعه. یافت بسیاری رواج اریبیم درمان

دربرگیرنید   ،رووی هایویژگی مقوله .شد شناسایی انتقا  هایکانا  و ویرو، هایویژگی

 انتقیا  هایکانا  با ارتباط در .بود ویرو، شدن خایف یا رفتن بین از جه   هایزیرمقوله

 آب خیانگی  حیوانیا  طریی  از وییرو، انتقیا  ازجملیه لاییمخت هایشایعه نیز ویرو،

 بیودن میبهم دهند نشیان هاشیایعه این  درواقع. گرفت شل  غیر  و هوا اینترنت  زیرزمینی 

 .هستند بیماری و ویرو، بیشتر شناخت برای مردم تلا  و کنجلاوی ی  شرا

  نوشت: وده نیستآب تهران به ویروس کرونا آل تیتر با (9111 اردیبهشت 1) ایرنا

 می زد  کلر ... آب به: گات ... تهران استان فاضلاب و آب شرکت برداریبهر  بر نظار  معاون»
 ...« شود می ویرو، هرگونه رفتن بین از باعث امر این که شود

 و درمان بیماری پیشگیری مختلف هایهای مرتبط با روشها و زیرمقولهمقوله. 2. 4

 مختلیف هایشایعه قالب در نیز بیماری مهار برای درمان و ریپیشگی مختلف هایرو 

 یهیادرمان از استااد  مانند بیماری از پیشگیری مختلف هایرو  دربرگیرند  که شد منتشر

 مختلف هایرو  هایزیرمقوله بیماری مهار و درمان زمینه در. بود سنتی و خانگی مختلف

 شیایعه این. شد شناسایی بیماری مهار و 91-دکوی واکسن درمانی  املانا  وضعیت درمان 

 .بود بیماری درمان و پیشگیری کنتر   برای مردم آرزوی نشانه

 پیشگگیری برای مخدر مواد مصرف ثیرأت به پلیس واکنشبا تیتر  (9111بهشت اردی 90)ایسنا 

 نوشت:  کرونا از

 میواد فیرو  و تبلیی  ایبیر فرصیتی هر از مخدر مواد مافیای: گات ... زاهدیان مسعود سردار»

 اسیتااد سوء برای خوبی دستاویز کشور در کرونا بیماری شیو  هم تازگیبه و کندمی استااد  مخدر
 «... است شد  آنان

 نوشت: کندنمی نابود را کرونا الکل خوردنبا تیتر  9111فروردین(  20 )ایسنا 
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 بی  مصرف دلی به زیادی عد  ساانهثمت و بود  شایعه ی  تنها سخن این شد یادآور امیرپور... »
 «... دهندمی دست از را خود جان الل  حد از

 املانیا  وضیعیت زمینه در یهایشایعه مبتلایان  افزای  و آن گستر  و بیماری ادامه با

 علتبه بیمارستان در بیماران میر و مرگ درمان  کادر کاریکم شام  که گرفت شل  درمانی

 بیهنداشیتن  سیریع دسترسیی بیمیاران نلیردن  پیذیر  درمیانی  لانا ام کمبود برق  قطع

 در درمیان زییاد هزینیه دارو  کمبود ناقص  یا آلود  تشخیص هایکیت از استااد  اورژان  

 حتیی و نگرانی دهند نشان هاشایعه این. بود افغان تبعه بیماران نلردن پذیر  ها بیمارستان

 زمینه در نیز هاییشایعه. است بیماری درمان برای وجودم املانا  وضعیت به جامعه بدبینی

 تولیید: از بودنید عبیار  کیه گرفیت شل  بیماری مهار برای روشی عنوان به واکسن تولید

 گیت  بی  توطئه شدن  پولدار برای واکسن واکسن  تزری  با  DNA تغییر  91-یدوک واکسن

 پیشیگیری برای واکسن تزری  بار ی  یتکاا ایران  به واکسن ورود ناباروری  عام  واکسن

 وجیود دهند نشیان 91-کویید واکسین زمینیه در منتشرشید  هایشایعه محتوای. بیماری از

 جامعیه میردم از برخی در واکسن تزری  و تولید به گیریهمه ابتدای در منای اغلب رویلرد

 .است

 نمک جوهر با تهران حدوا شرکت هایاتوبوس ضدعفونی ذی  تیتر (9111 فروردین 91)ایرنا 

 نوشت: است  شایعه

 تهیران هیایاتوبو،: گایت ... ادعاهیایی رد ضمن تهران رانیاتوبو، واحد شرکت مدیرعام »
 «.شودمی عاونی ضد پزشلی آموز  و درمان بهداشت  وزار  لاغیبا دستورالعم  براسا،

 شیام  کیه گرفت  شل 91-کوید گیریهمه در که بود شایعاتی ازجمله نیز بیماری مهار

 پاییان جشین برپیایی حتیی و بیمیاری شدن تمام برای مشخص تاریخی ارائه چون مواردی

 د.بو جامعه از گروهی توس  گیریهمه
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 بیماری از شدگان فوت و میر و های مرتبط با مرگولهو زیرمق هامقوله. 3. 4

 از ناشیی مییر و میرگ زمینه در زیادی هایشایعه گیریباعث شل  91 -کوید گیریهمه

 از حاصی  مییر و میرگ مییزان دربیار  هاشیایعه ایین. شد شدگانفو  و 91-کوید بیماری

 بیمیاری گیریهمیه ابتیدای از. دبیو مشیهور افیراد میر و مرگ و شدگان فو  دفن بیماری 

 . گرفت شل  91-کوید به مبتلا بیماران میر و مرگ میزان زمینه در شایعاتی

بیه  ایگران در کرونگا جانباختگگان دربگاره ادعا یک تکذیببا تیتر  (9111 فروردین 2)ایسنا 

 :شایعا  مرتب  با مرگ و میر مردم واکن  نشان داد و نوشت

 سیتاد سخنگوی به منتسب قولی نق  گذشته روز که کرد اعلام سایبری شایعا  با مقابله مرکز» 
 بیه ایران در نار ی  دقیقه  هر رد که بود مدعی و شد  منتشر مجازی فضای در کرونا با مقابله ملی

 جهان ور دکتر و بود  کذب خبر این که شد مشخص ... هابررسی با. بازدمی جان کرونا به ابتلا خاطر
 «... است کرد  اعلام را فوتی ی  دقیقه 90 هر آمار ...

 مربیوط کسانی دفن به بیماری با مرتب  کنند نگران حا درعین و مهم هایشایعه ازجمله

 افیراد از بیمیاری انتقیا  و وییرو، زمینیه در ابهام. باختند جان 91-کوید بیماری از که بود

 منجر هاشایعه این گیریشل  به شدگانفو  دفن زمینه در شر  رعایت اهمیت و شد فو 

 دفین جمعی دسته دفن غیرشرعی  دفن مردگان  نامناسب دفن اجساد  ماندن زمین روی. شد

   .گرفت شل در جامعه  که بودند هاییشایعه از خاص هایملان در

 نظگارت کرونایی متوفیان شرعی و بهداشتی دفن و کفن بر با تیتر (9111 اردیبهشت 1ایسنا )

 :وشتن شودمی

 کرمانشا  در کرونایی متوفیان خاکس اری: گات کرمانشا  استان مرکز انقلاب و عمومی دادستان» 
 شید   مطیر  اخییر میا  دو در که شایعاتی از یلی ... گیردمی امانج شرعی و بهداشتی موازین طب 

 .«است بیماری این به مبتلا متوفیان دفن و کان نحو  چگونگی درخصوص
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 های مرتبط با میزان شیوع و ابتلاها و زیرمقولهمقوله. 4. 4

 منجیر شیایعه گیریشیل  به که بود موضوعاتی ازجمله نیز بیماری ابتلای و شیو  میزان

 و هافروشیگا  کارکنیان ابتلیای خاص  هایگرو  نیافتن ابتلا یا ابتلا بیماری  شیو  میزان. شد

. بودنید میوارد ایین از شیهرها بیه میاریبی بیه مشلوک بیماران یا بیماری ورود و کارمندان

 بیمیاری گیریهمیه ابتیدای از که بود هاییشایعه ازجمله شیو  زمینه در غیرواقعی آمارهای

 در نیز خاص خونی هایگرو  یا کودکان ابتلا نیافتن ابتلا یا زمینه در هاییشایعه. گرفت شل 

 کارمنیدان و کارکنان ابتلای مینهز در هاییشایعه نینهمچ. شد منتشر بیماری گیریهمه زمان

 هیرا، افزای  بهو  شود جامعه در بیماری بیشتر شیو  موجب توانستمی کهشل  گرفت 

 در 91-کویید بیه مشلوک بیماران یا بیماری ورود زمینه در هاییشایعه .شد منجر جامعه در

 به بیماران انتقا  بیمارستان  از بیمار افراد فرار چون هاییشایعه. شد منتشر مختلف شهرهای

 اتبیا  ورود ها هت  در نوروزی مسافران اسلان شهرها  سایر در بیماران اسلان شهرها  سایر

 هیرا، بیه کیه بودنید شایعا  این جمله از عمومی اماکن در جیخار اتبا  حضور خارجی 

 .بود بیماری بیشتر شیو  از جامعه نگرانی نشانه و زدند دامن جمعی

 شد تکذیب کرونا به ایذه گنجشگیر محله مردم ابتلای شایعهبا تیتر ( 9111ین فرورد 29)ایرنا 

 :نوشت

 بر به اقدام فراوان  شایعا  طر  با طلبفرصت افراد برخی ...: داشت اظهار ... زاد لامی حسین»
 آن در که شد  منتشر مجازی فضای در خبری اخیر روزهای در...  اندکرد  جامعه روانی جو زدن هم
 شید  اشیار  منطقیه ایین کام  قرنطینه و کرونا ویرو، به ایذ  گنجشگیر محله مردم همه ابتلای به

 «... است

 اماکن بازگشایی یا های مرتبط با تعطیلیها و زیرمقولهمقوله. 5. 4

 که بود هاییدغدغه از نیز تاریحی و آموزشی اماکن و عمومی اماکن بازگشایی یا تعطیلی

 هاییشیایعه .شید 91-کویید گیریهمیه مختلف هایزمان در هاییایعهش گیریشل  موجب

 بازگشیایی ییا تعطیلی و هافروشگا  ها نانوایی ها مرغداری بازار  بنزین  پم  تعطیلی چون
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 ضیروری املانا  به دسترسی در زمینه مردم نگرانی نشانه تاریحی املان و هاموز  مدار، 

 .بود زندگی

  .کرد تکذیب را هافروشگاه تعطیلی نظرآباد فرماندارنوشت:  (9111 اساند 22)ایرنا 

 ایین در کرونا بیماری شیو   دلیبه را خرید مراکز و هافروشگا  تعطیلی شایعه نظرآباد فرماندار»
 ..« کرد تلذیب شهرستان

 های مرتبط با اقدامات دولتها و زیرمقولهمقوله. 6. 4

 جریمیه شیام  کیه گرفیت شیل  آن ارزییابی و دولت اقداما  زمینه در نیز هاییشایعه

 .بود عمومی اماکن ضدعاونی خواندن نمایشی حتی و مرزها بستن  پرتردد خودروهای

 نوشت: دوغارون مرز شدن بسته شایعه تکذیب با تیتر (9111فروردین  0)ایسنا 

 توس  دوغارون مرز شدن بسته بر مبنی مجازی فضای در شایعاتی اینله اعلام با رسولیان علی» 
 سی  و باران بار  دلی به گذشته روز: کرد اظهار کنیم می تلذیب را آن شد به که شد منتشر ایران

 اکنیونهیم و ... شید ایجیاد دوغارون مرز در ترددی محدودیت محلی  ولینمسئ توس  ساعتی چند
 «... است انجام حا  در کالا مبادله

 مختلف اجناس به دسترسی با وضعیت های مرتبطها و زیرمقولهمقوله. 7. 4

 ماننید بهداشیتی اقلیام و نیان آرد  بنیزین  چون ایضروری اجنا، ب شدننایا یا کمبود

 به و زدمی دامن عمومی هرا، به که بود هاییهشایع جمله از کنند عاونیضد مواد و ماس 

 در هاعهشیای ایین. دشی منجیر جامعیه در مختلیف کالاهیای نامتعیارف و رویهبی خریدهای

 کمبیود از میردم نگرانیی حاص  و یافت رواج مختلف شهرهای در مختلف زمانی هایبرهه

  .بود بیماری گستر  و ضروری اقلام

اعلیام  نگدارد وجود پیشوا شهرستان عمومی ارزاق در تیتر کمبودیبا  (9111اساند  21) ایرنا

 :گات پیشوا فرماندار کرد که

 مایحتیاج و اقلام کمبود برمبنی شایعاتی مردم  فلری آرام  و آسای  سلب برای افراد برخی» 
 ...« کنندمی بیان شهروندان عمومی
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 سایر شایعات. 8. 4

 عمیر کیاه  مجازی  آموز  املانا  بهنداشتن  دسترسی خاطربه زآمودان  خودکشی

 بیودن مضیر آمیوزان دان  مییر و میرگ خیاص  سندرم به مبتلا کودکان ابتلای ورزشلاران 

 در 91-کوید بیماری گیریهمه پی در که بودند دیگری شایعا  ازجمله  بیماری برای لبنیا 

 تند.گرف شل   جامعه

 گرفتههای صورتو استراتژی ار شایعههای انتشانگیزه. 1. 4

 کنجلیاوی  تیر،  چیون  میواردی بیه تیوانمی هاشیایعه از هری  انتشار هایانگیز  از

 انتشیار انگییز  9 جیدو  در. کیرد اشیار  اقتصیادی انگیز  و ریبف آرزویی  توطئه  بدبینی 

 .  استشد مشخص هاآن مهار استراتژی و هاشایعه

 
 آن مهاراستراتژی براساس انگیزه انتشار و  هاهشده شایعشناسایی هایزیرمقوله. 9جدول 

 مقوله اصلی هازیرمقوله انگیزه شایعه استراتژی مدیریت شایعه

 های ویرو،ویژگی تر، و کنجلاوی بیتلذیب و بازیا
 مرتب  با ویرو،

 های انتقا کانا  تر، و کنجلاوی تلذیب و بازیابی

 یشگیری از بیماریپ های مختلف پیشگیریو ر آرزویی تلذیب و بازیابی

 های مختلف درمانرو  آرزویی تلذیب و بازیابی

 بیماری مهاردرمان و 

 ضعیت املانا  درمانیو تر، و بدبینی تلذیب و بازیابی

 تلذیب
تر،  بدبینی  توطئه  

 آرزویی
 91-کویدواکسن 

 91-کویدمهار  آرزویی تلذیب 

 زان مرگ و میرمی تر، تلذیب و بازیابی
مرگ و میر و فو  

 شدگان از بیماری
 مرگ و میر افراد مشهور تر، تلذیب

 دفن فو  شدگان تر، و بدبینی تلذیب و بازیابی

 میزان شیو  بیماری تر، و بدبینی بازیابیتلذیب و 
 شیو  بیماری و ابتلا

 های خاص گرو  نیافتن ابتلا یا ابتلا آرزویی تلذیب و بازیابی
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 مقوله اصلی هازیرمقوله انگیزه شایعه استراتژی مدیریت شایعه

 ها و کارمندانابتلای کارکنان فروشگا  تر، تلذیب 

 تر، تلذیب و بازیابی
ورود بیماری یا بیماران مشلوک به 

 شهرها

 تر، تلذیب 
شایی اماکن تهیه اقلام تعطیلی یا بازگ

تعطیلی یا بازگشایی  ضروری

 اماکن
 تر، تلذیب

تعطیلی یا بازگشایی اماکن آموزشی و 

 تاریحی

 اقداما  دولت و درمان مهاراقداما  دولت برای  بینیشایعه بد تلذیب

 اقلام مختلف شدن کمبود یا نایاب فریب و اقتصادی تلذیب
وضعیت دسترسی به 

 اجنا، مختلف

 سایر شایعا  - تر، و اقتصادی ب و بازیابیتلذی

 

 و بیمیاری شییو  ییا ابتلیا از ناشیی تر،  شایعا  از بسیاری انتشار و گیریشل  مبنای

 سیلامت هیاآن به توجهیبی صور  در که بود ضروری املانا  و اقلام بهنداشتن  ترسیدس

  91-کویید واکسین درمانی  املانا  وضعیت مانند هاشایعه از برخی. افتادمی خطر به مردم

  تیر، بیرعلیاو   درمان و مهار برای دولت اقداما  بیماری  شیو  میزان شدگان فو  دفن

نبیودن  کیافی و اقداما  بودنن مناسب گرفته صور  اقداما  به بدبینی و تردید دربرگیرند 

 کشیید  ال چی بیه سیسیتم اقتیدار منتشرشد  هایشایعه با و بود مردم به شد ارائه اطلاعا 

 غیذایی میواد و سینتی هیایرو  با بیماری درمان و پیشگیری مانند هاشایعه برخی. شدمی

 آرزو دربرگیرنید   خاص هایگرو  نیافتن ابتلا یا تلااب واکسن  کشف  91-کوید مهار خاص 

. بیود جامعیه در بیمیاری اتمیام حتیی یا بیماری بیشتر چه هر کنتر  برای مردم امیدواری و

 بیرای افیراد برخیی تلیا  حاصی   مختلف اقلام شدن نایاب یا کمبود مانند هاشایعه برخی

 .بود اقتصادی بیشتر سود به دستیابی منظوربه کالاهایشان فرو  و مردم فریب

 اسیتراتژی نییز گرفیت پیی  در منتشرشید  هایشایعه قبا  در جامعه که هاییاستراتژی

 ارائه به که موارد برخی در و شدندمی تلذیب اییخبره طی هاشایعه. بود بازیابی و تلذیب
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ن و امسیئول  شیایعه تلیذیب بیرعلیاو   بیود نییاز عمومی اذهان ترمیم برای بیشتر اطلاعا 

 . کردندمی ارائه شایعه موضو  بار در اطلاعاتی متخصصان

 
 های منتشرشده براساس نوع تأثیرگذاریشایعه .2جدول 

 اهنوع شایعه هامصادیق شایعه

تا تاریخ مشخص  برپایی جشن پایان  91-کوید  ورود واکسن به ایران  مهار 91-کویدتولید واکسن 

 ها.د زیاد  منع تردد خانوادگی  بستن مرزهای با تردجریمه اتومبی  .بیماری
 های مثبتشایعه

ینیی  های انتقا  ویرو، مانند انتقا  از طریی  حیوانیا  خیانگی  آب زیرزمجه  ویرو،  شایعه

علیت قطیع بیرق  کمبیود کاری کادر درمان  مرگ و میر بیماران در بیمارستان بهاینترنت و غیر . کم

هیای به اورژان   اسیتااد  از کیتنداشتن بیماران  دسترسی سریع نلردن املانا  درمانی  پذیر  

بیماران تبعه ردن نلها  پذیر  درمان در بیمارستان زیادتشخیص آلود  یا ناقص  کمبود دارو  هزینه 

گییت   عامی  با تزری  واکسن کرونا  واکسن کرونا برای پولدار شدن  توطئه بی  DNAافغان. تغییر 

های یرواقعی مرگ و میر بیماران  مرگ و میر ورزشیلاران و افیراد مشیهور. شیایعهناباروری  آمار غ

مردگیان و غییر . آمارهیای  شدگان مانند روی زمین ماندن اجساد  دفن نامناسبمرتب  با دفن فو 

غیرواقعی از شیو . ابتلای کادر درمان  ابتلای دسته جمعی مردم در برخیی شیهرها  ابتلیای کارکنیان 

ها. فیرار افیراد بیمیار از بیمارسیتان  ها  ابتلای سالمندان کهریزک  ابتلای کارکنان فروشیگا کشتارگا 

هیا  یر شهرها  اسلان مسیافران نیوروزی در هت انتقا  بیماران به سایر شهرها  اسلن بیماران در سا

ری ورود اتبا  خارجی  حضور اتبا  خارجی در اماکن عمومی. تعطیلی اماکن فرو  کالاهای ضیرو

ها و املان تاریحیی. ها و غیر . تعطیلی یا بازگشایی مدار،  موز مانند پم  بنزین  بازار  مرغداری

هداشیتی و ضیروری  بها  کمبیود اقلیام دن ضیدعاونیاستعاای مسئولان  بستن مرزها  نمایشیی بیو

ران  به املانا  آموز  مجازی  کاه  عمر ورزشلانداشتن خاطر دسترسی آموز بهخودکشی دان 

 آموزان  مضر بودن لبنیا  برای بیماری. ابتلای کودکان مبتلا به سندرم خاص  مرگ و میر دان 

 های منایشایعه

رای پیشگیری  از بین رفتن وییرو، بیا گرمیا  غلبیه شیل  خاییف کاایت ی  بار تزری  واکسن ب

  واکسین آنالیوانزا  هیای زییاد  حمیام داغ  تزرییویرو،  درمان و پیشگیری از بیماری با ویتامین

پرخوری  مصرف زیاد نوشیدنی گرم  مصرف مواد مخدر  ادرار شیتر و نیی  زنبیور. پیشیگیری ییا 

خانگی  غذاهای خاص مانند سیر و غذای تند  مصرف آب  هایدرمان بیماری از طری  مصرف دارو

 های گیاهی. مصرف الل   مصرف جو  شیرین  مصرف روغن بناشه و بادام  استااد  از دارو  زیاد

هیای ابتلای برخیی گرو  مبتلا نشدنکودکان   نیافتن تااو  در مرگ و میر زنان و مردان  ابتلا یا ابتلا

 خونی.

با  یهایشایعه

 ی دوگانهپیامدها
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های کمی تثییرا  ها در جامعه منای بود و شایعهپیامد اغلب شایعه  دهدها نشان میافتهی

 انه مثبت و منای داشتند.ها تثییرا  دوگمثبت داشتند و برخی از شایعه

 گیرینتیجه. 5

 حتیی و سیلامت اجتماعی  بزرگ بحران  نیز مانند همه دنیا ایران در 91-کوید گیریهمه

های حاص  از یافته. شد منجر مختلف هایشایعه گیریشل  به که شدمی محسوب ادیاقتص

 ۀمقولی 1 در هاشیایعه  و ایسنا نشان دادهای ایرنا های منتشرشد  در خبرگزاریتحلی  شایعه

 و مییر و میرگ بیمیاری  مهیار و درمیان بیمیاری  از پیشگیری ویرو،  با مرتب  هایشایعه

 اقیداما  مختلیف  امیاکن بازگشایی و تعطیلی ابتلا  و بیماری شیو   بیماری از شدگانفو 

 هاییافتیه. دندشناسیایی شی هاشیایعه سیایر و مختلیف اجنا، به دسترسی وضعیت دولت 

  (2029) هملیاران و ییوپیی  (2029) هملیاران و پورتقی هایپژوه  هاییافته با پژوه 

 دربار  91-کوید گیریهمه در نادرست طلاعا ا  دادند نشان که ستراستاهم( 2029) الزمان

 نشان نیز حاضر پژوه  در. است آن کنتر  و درمان انتقا   مانند ویرو، مختلف هایجنبه

. است بیماری درمان و پیشگیری انتقا   هایرا  منتشرشد  شایعا  از مهمی بخ   شد داد 

 نشیان که ستراستاهم( 2029) هملاران و رحماواتی پژوه  هاییافتهبا  پژوه  هاییافته

 .بود بهداشتی مسائ  بار در 91-کوید گیریهمه در شد منتشر شایعا   دادند

 کاملاً بیماری 91-کوید .داشت هاشایعه گیریشل  در مهمی نق  بیماری اهمیت و ابهام

 جیان توانستمی و شناختنمی آن برای درمانی پزشلی جامعه که بود ایکشند  و ناشناخته

 کنجلیاوی  ایجیاد باعیث شیرای  ایین هاطب  یافته .اندازد خطرصور  جدی به به را مردم

 چنانلیه شیود؛ شیایعه ایجیاد باعیث ستتوانمی که شد دیگری هایویژگی و بدبینی تر، 

 تبعیا   درواقع. گیردمی قرار مرگ لهئمس با نسبت در شایعه رواج  داد نشان( 9100) هاتای

 ایرگیذار شیایعا  این گیریشل  بر  داشت مردم زندگی در 91-دکوی ویرو، که مرگباری

. است ایرگذار شایعه انتشار بر موضو  اهمیت  دادند نشان نیز( 9112) هملاران و ربانی. بود
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 در هاشیایعه گیریشیل  دلایی  از یلی جامعه و مردم برای سلامت اهمیت  رسدمی نظر به

 اقلیام و املانا  زمینه در شایعه گیریشل . بود آن درمان و پیشگیری نحو  و بیماری زمینه

 بیشتر را  موضو این اهمیت نیز دارند نیاز هاآن به روزمر  زندگی برای مردم که ایضروری

 بخی  درگییری موجیب توانسیتمی درمانی املانا  و بهداشتی اقلام کمبود. دهدمی نشان

 گیریشیل  باعیث مردم برای امر این اهمیت که شود 91-کوید ویرو، با جامعه از بزرگی

 درمیان ییا پیشگیری برای لازم املانا  و موردنیاز اقلام به دسترسیمحور  حو  هاییشایعه

 مانند مسائلی  داد نشان نیز( 9100) شهریاری و کاشی پژوه  هاییافته لهچنان ؛شد بیماری

 مبتلاییان  و میرگ انمییز فردی  بهداشت مردمی  و دولتی اقداما  درمان  کنتر   پیشگیری 

 ذهنیی هیایچال  کیه بودند موضوعاتی ازجمله  آموزشی هایفعالیت تعطیلی و دفن نحو 

 بیا ارتباط هری  از این موضیوعا  دلی به .شدندمی حسوبم 91-کوید گیریهمه در مردم

  .کنند گذر هاآن از سادگیهب توانستندنمی مردم  جامعه روانی و جسمی سلامت

 .بیود بازیابی و تلذیب  هاشایعهبرای مهار  مسئولان استراتژی  داد نشان هاتهیاف همچنین

های مختلف   روانی و اجتماعی شایعهتوانست به کاه  ایرااستراتژی تلذیب و بازیابی می

مثبت  ییرثت رغمبه .شودمنجر اعما  مناسب در راستای بهبود سلامت جامعه  انجامبر مردم و 

 پیژوه  از قسیمت این نتیجه. ییرا  منای بر جامعه داشتندثت هاآن بیشتر  هابرخی از شایعه

 بیشیتر  دادنید نشیان کیه سیتاراستهم( 2020) هملیاران و الزمیان پژوه  هاییافته با نیز

 .بودند منای هایشایعه بنگلاد  در 91-کوید گیریهمه در منتشرشد  هایشایعه

 بیرای نگرانیی محیور عنیوان زیرِ شد اساییشن هایمقوله اغلب  گات توانمی درنهایت

 شناسیایی وییرو،  هیایویژگی شناسیایی. دنیدار قیرار جامعیه روانیی و جسمانی سلامت

 وضعیت ها آن دفن نحو  و شدگان فو  و ابتلا وضعیت بررسی بیماری  درمان یا پیشگیری

 نشیانه هامقوله این همه  جامعه اقداما  ارزیابی و آموزشی و عمومی مختلف اماکن تعطیلی

 هیدایت بیرای هیاییرا  شناسیایی بیرای تلا  و سلامت مهم مقوله به جامعه عادی واکن 

 . هستند آن سمتبه جامعه
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