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106...پیش بینی نگرش به شایعه

هاي شخصیتی، عواطف یش بینی نگرش به شایعه از طریق ویژگیپ
روانشناختیمثبت و منفی و بهزیستی

25/9/90:تاریخ پذیرش مقاله30/7/90: تاریخ دریافت مقاله 

1مژگان سپاه منصور

2علی دالور

3مجید صفاري نیا

چکیده
هـاي شخصـیتی،   بینی نگرش به شـایعه از طریـق ویژگـی   این پژوهش با هدف پیش

پژوهش از نوع همبسـتگی  . عواطف مثبت و منفی و بهزیستی روانشناختی انجام شد
و جامعه آماري شامل تمامی کارمندان دانشگاه آزاد اسالمی شـهر تهـران بـود کـه از     

ابزارهـاي  . اي انتخـاب شـدند  گیـري چنـد مرحلـه   نفر به شیوه نمونـه 208میان آنها 
) 1989کاسـتا، مـک کـري،    (سنجش شامل پرسشنامه پنج عامـل بـزرگ شخصـیت    

و نگـرش  ) 1989ریف، (بهزیستی روانشناختی ) 1988باناس، (عاطفه مثبت و منفی 
هـا از طریـق همبسـتگی پیرسـون و تحلیـل      داده. بود) 2004لیتمن و بزو، (به شایعه 

هــاي شخصــیتی هــا نشــان داد ویژگــییافتــه. درگرســیون گــام بــه گــام تحلیــل شــ
و هدفمنـدي در زنـدگی   %27، عواطـف منفـی   %20شناسـی و توافـق پـذیري    وظیفه

در مجموع نتایج پژوهش حاضـر  .،از واریانس نگرش به شایعه را تبیین می کنند23%
توجه به برخی از  ویژگی هـاي شخصـیتی،عواطف و بهزیسـتی روانشـناختی را در     

. حرز ساختنگرش به شایعه م
هاي شخصیتی، عواطف مثبت ـ منفی، بهزیسـتی   نگرش، شایعه، ویژگی:هاواژهکلید 

.روانشناختی

drsepahmansour@yahoo.comدانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي،: نویسنده مسئول-1

دانشگاه عالمه طباطبایی-2
، تهران، ایران19395- 3697:صندوق پستی،دانشگاه پیام نور-3
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Predicting  attitude towards rumor through the
personality characteristics,  positive–negative

affect & psychological health

Mojgan sepahmansour
Ali delavar
Majeed saffarinia

The aim of this research was to predict of attitude towards rumor
through the personality characteristics, positive-negative affect and
psychological health. Method of research was correlation and
statistical population was the employees of Islamic Azad
university, among them 208 employess were selected by using
multistage random sampling method.The assessment tools
included a Big-five-factor personality questionnaire (Costa &
mccrare ,1989) , positive-negative affect (Panas, 1988),
psychological health (Ryff, 1989)and attitudes toward gossip
(Litman, pezzo, 2004). The data were analyzed using correlation
and stepwise regression analysis.
The results showed that personality characteristics  of
conscientiousness and agreeableness%20,negative affect%27,and
purpose in life %23, could significantly predict attitude towards
rumor.

Keywords: attitude, rumor, personality, positive-negative affect,
psychological health.
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مقدمه
همـواره توجـه پژوهشـگران و    هـاي اجتمـاعی اسـت کـه     ، یکی از پدیده1شایعه

علـی رغـم   . اندیشمندان به ویژه روانشناسان اجتماعی را به خود جلب کـرده اسـت  
هـاي انـدکی   تاریخ طوالنی مطالعه شایعه، ساختار آن همچنان روشن نیست، پژوهش

. پاسـخ مانـده اسـت   هاي زیادي در قلمرو آن بیدرباره آن انتشار یافته است و سئوال
هاي جـامع کـه عوامـل مهـم و     لذا نیاز به انجام پژوهش). 2007، 3یا، بورد2دیفونزو(

.)2003، 4گورین(تأثیرگذار بر پدیده شایعه را مورد بررسی قرار دهد ضرورت دارد
هایی از ابهام، خطر یا اي است که در موقعیتشایعه، خبر یا اطالعات تأئید نشده

و به طور کلی از لحـاظ محتـوا   ).2007دیفونزو، بوردیا، . (یابدتهدید بالقوه انتقال می
، )1991، 5لیـو (اول آنکه شایعه یک عبارت خبري است : گیردچهار جنبه را در برمی

. یابـد دوم آنکه شایعه میان مردم رد و بدل شده و اغلب دهان بـه دهـان انتقـال مـی    
، سوم آنکه شایعه داراي یک هدف جـدي اسـت و بـه موضـوعات     )2001، 6روزنو(

و سرانجام آنکه شـایعه خبـري تأئیـد    ) 2000، 7روزنو، کیمل. (پردازدمیمهم مردمی 
، 8آگـنس (نشده است و براساس شواهد مدون یا قابل استنادي شـکل نگرفتـه اسـت   

1996 .(
دیفـو نـزو،   (هاي گوناگون نظیر اقتصاد و تجارت تأثیرات شایعه بر ابعاد و حیطه

، )2000دیفـونزو، بوردیـا،   (ت شـغلی  وري و امنیرفتار سازمانی، بهره) 1998بوردیا، 
، 10، بیـک 9دنیلسـن -مولکـا (بینـی  مدیریت بحران و مواجهه با بالیاي غیرقابل پـیش 

. ، به اثبات رسیده است)1966، 11شیبوتنی(و تبیین و معنابخشی به رویدادها ) 2008

1- Rumor
2- Difonzo
3- Bordia
4- Guerin
5- Lev
6- Rosnow
7- Kimmel
8- Agnes
9- Molka- Danilesen
10- Beke
11- Shibutani
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هـا، عواطـف، باورهـا و    شایعه، یک پدیـده چنـد بعـدي و انعکاسـی از نگـرش     
عوامـل مـوقعیتی   ). 2005، 2، بزو1لیتمن(، اجتماعی و اخالقی است هاي فرديارزش

موقعیتی و شرایط اجتماعی، یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر نگـرش بـه شـایعه    
کوشـند تـا بـه    هنگامی که در محیط ابهام زیادي وجود دارد مردم خالقانه مـی . است

اینـرو بـه هـر نـوع     وقایع معنا بخشیده و آنها را مورد تعبیر و تفسـیر قـرار دهنـد از   
شـود، در واقـع   دهند و نگرش مثبت بـه شـایعه ایجـاد مـی    اطالعاتی توجه نشان می

زانـگ زي لـی، زانـگ زي    (دانسـت  3توان شایعه را نـوعی حـل مسـئله جمعـی    می
ها بیـانگر آن اسـت کـه بـین مشـکالت اجتمـاعی و       نتایج پژوهش). 2009، 4کیونگ

شوه خواري، تهدید و ابهـام بـا میـزان    اقتصادي در جوامع مانند خشونت، شورش، ر
).2005، 5فاین(فعالیت شایعه رابطه وجود دارد 

. هاي شخصیتی، یکی دیگر از عوامل مـؤثر بـر نگـرش بـه شـایعه اسـت      ویژگی
هاي شخصیتی با نگـرش بـه شـایعه را مـورد بررسـی      هایی که رابطه ویژگیپژوهش
لیـتمن،  (7پذیريو تجربه6گراییبروناند که بیناند به این نتیجه دست یافتهقرار داده

، 12، کییفـر 11؛ کیمـل 2004، 10کلی(9و اضطراب) 1992، 8، آنتونی2004لیتمن، پزو، (
فراینـدهاي شـناختی از جملـه    . با نگرش و انتقال شـایعه رابطـه وجـود دارد   ) 1991

، بـاور،  )1996و همکـاران،  16اندرسـون (15، پیشـگویی 14، خطاي تداعی13اسناد علی
، اغلـب  )2007دیفونزو، بوردیـا،  (راد از اهمیت موضوع شایعه حس کنترل و درك اف
هـاي حافظـه بـا الگوهـاي     هاي ادراکی یا محـدودیت سوگیري. در شایعه نهفته است

1- Litman
2- Pezzo
3- Collective problem-solving
4- Zhangzili-zhangzi-qoing
5- Fine
6- Extraversion
7- Openness to experience
8- Anthoney
9- Anxiety
10- Kelley
11- Kimmel
12- Keefer
13- Causal attribution
14- Illusory association
15- Prediction
16- Anderson
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تغییر محتواي شایعه نظیر ساده سـازي، تشـدید کـردن، افـزودن و هماهنـگ کـردن       
).1991روزنو، (شایعه با ذهنیات خود رابطه دارد 

. آینـد بینی کننده نگرش به شایعه بـه شـمار مـی   ز عوامل پیشا2و عاطفه1هیجان
هاي ناآشنا و غیرمعمول موجب بروز هیجان و عواطـف گونـاگون در افـراد    موقعیت

). 2004کلـی،  (شود که بر چگونگی نگرش و واکنش به شایعات تأثیرگذار است می
میـدي بـا   همچنین بین عواطف منفی از قبیل غم، انـدوه، اضـطراب، افسـردگی و ناا   

).2004لیتمن، پزو، (نگرش به شایعه رابطه وجود دارد 
هـاي بهزیسـتی   کـه از مؤلفـه  4و روابـط بـین فـردي   3هـاي ارتقـاي خـود   انگیزه

بینـی کننـده نگـرش بـه شـایعه و      آیند از دیگر عوامل پیشبه شمار می5روانشناختی
ایعات منفی تـالش  افراد به دلیل نگرانی از اثرات منفی ش. شودانتقال آن محسوب می

کنند تا شایعات مثبت را به دوستان خود انتقال دهند، اما چنانچه انتقـال شـایعات   می
منفی به دوستان نزدیک موجب مقابله مؤثر آنان با وقایع شود، شایعات منفـی انتقـال   

همچنین انگیزه ارتقاي خـود یـا نیـاز بـه داشـتن احسـاس       ). 2003گورین، (یابد می
شود تا افراد در برابر شایعاتی که عزت نفس آنـان را  ود موجب میي خمثبت درباره

کند مقاومت نشان دهند، در مقابل در برابر اطالعاتی که عزت نفـس آنـان   تهدید می
). 2000، 8، استیل7، آردنسون6کوهن(شوند دهد به راحتی متقاعد میرا افزایش می

2000 .(
ان گفت، نگرش بـه شـایعه   توبندي پایانی از مبانی نظري و پژوهشی میدر جمع

هـاي روانشـناختی، عوامـل    هـاي شخصـیتی، انگیـزه   با عوامل متعددي نظیر ویژگـی 
با توجه به اهمیت موضوع شـایعه  . شناختی و عواطف مثبت و منفی در ارتباط است

هاي مدون در ایران هدف این پژوهش بسط و گسترش دانـش  و عدم وجود پژوهش
. تمربوط به این حوزه در ایران اس

1- emotion
2- Affect
3- Interpersonal relationship- enhancement
4- self- enhancement
5- psychological Health
6- Cohen
7- Aronson
8- Steele
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در همین راستا این پژوهش درصدد یافتن پاسخ به این سؤاالت اسـت؛ آیـا بـین    
هـاي شخصـیتی، عاطفـه مثبـت و منفـی و بهزیسـتی       نگرش بـه شـایعه بـا ویژگـی    

هاي شخصـیتی، عاطفـه   روانشناختی رابطه وجود دارد؟ کدام یک از مجموعه ویژگی
گرش به شایعه است؟ بینی نمثبت و منفی و بهزیستی روانشناختی قادر به پیش

روش
1حاضر از نـوع همبسـتگی  روش پژوهش: روش پژوهش، جامعه آماري و نمونه

هاي شخصیت، عواطف مثبـت و منفـی   که طی آن ویژگی. است) 2تحلیل رگرسیون(
بین و نگرش بـه شـایعه بـه عنـوان     و بهزیستی روانشناختی به عنوان متغیرهاي پیش

جامعه آماري شامل تمامی کارمنـدان دانشـگاه   . استمتغیر مالك در نظر گرفته شده 
نفـر بـه شـیوه    208بـود کـه از بـین آنهـا     1390آزاد اسالمی شـهر تهـران در سـال    

3ایـن تعـداد براسـاس پیشـنهاد اسـتیون     . اي انتخاب شـدند برداري چند مرحلهنمونه

در بـین  نفر را براي هـر متغیـر پـیش   15که حداقل ) 1387، به نقل از هومن، 1996(
برداري به ایـن  شیوه نمونه. تحلیل رگرسیون پیشنهاد نموده، مکفی در نظر گرفته شد

3هـاي آزاد شـهر تهـران تهیـه شـد، سـپس       ترتیب بود که ابتـدا لیسـتی از دانشـگاه   
دانشکده در واحد تهران شـمال، تهـران مرکـز و تهـران جنـوب انتخـاب و لیسـت        

تهیه و به شـیوه تصـادفی از هـر واحـد     ها هاي موجود در هر یک از دانشگاهدانشگاه
هاي موجود در هـر دانشـکده بـه طـور     دانشکده انتخاب و از بین اداره4دانشگاهی 

. اداره انتخاب و کارمندان آن اداره به عنوان افـراد نمونـه انتخـاب شـدند    2تصادفی 
. سال و میانگین سطح تحصیالت آنان لیسانس بود23میانگین سن افراد نمونه 

، براسـاس سـن، میـزان تحصـیالت و     1هاي جمعیت شـناختی در جـدول   متغیر
. ها انعکاس یافته استوضعیت تأهل آزمودنی

1- Correlation
2- reggression analysis
3- Stevens
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ابزار سنجش
هـاي  گیري ویژگی؛ براي اندازهNEO(1(پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت 

شخصیتی از پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت فرم کوتاه که کاسـتا و مـک کـري    
تـا کـامالً   1=کـامالً مـوافقم  (اي سؤال و مقیاس پاسخگویی پنج درجه60با ) 1989(

، برونگرایـی  /(N)2تهیه و ارائه کردنـد و پـنج عامـل روان رنجوخـویی    ) 5=مخالفم
(E)پذیري ، تجربه(O)3شناسی، وظیفه(C)4پذیريو توافق(A)  را مورد سـنجش

هـاي فـرم بلنـد و    خصهاي شاضرایب همبستگی بین نمره. دهد استفاده شدقرار می
87/0، 77/0، 91/0، 90/0، 92/0فرم کوتـاه ایـن پرسشـنامه را بـه ترتیـب برابـر بـا        

هـاي  همچنین آلفـاي کرونبـاخ بـراي شـاخص    ). 1385شناس، حق(اند گزارش کرده
پـذیري بـه   پـذیري و مسـئولیت  پذیري، توافقروان رنجور خویی، برونگرایی، تجربه

حـق شـناس،   (گزارش شده اسـت  81/0و 68/0، 77/0،73/0، 86/0ترتیب برابر با 
هـاي روان رنجـور   حاضر ضریب آلفاي کرونبـاخ بـراي مقیـاس   در پژوهش). 1385

شناسـی بـه ترتیـب برابـر بـا      پذیري و وظیفهپذیري، توافقخویی، برونگرایی، تجربه
ــد 77/0و 75/0، 80/0، 77/0، 75/0 ــه دســت آم ــن  . ب ــئواالت ای ــه از س ــک نمون ی

. مه بدین شرح است؛ من آدم نگرانی نیستمپرسشنا
گیري عواطف مثبت و منفـی از  ، براي اندازه5مقیاس عاطفه مثبت و منفی پاناس

و 7، کـالرك 6کـه توسـط واتسـون   (PANAS)مقیاس عاطفه مثبت و منفی پاناس 
را ) احسـاس منفـی  10احساس مثبـت و  10(احساس 20تهیه و ارائه شد و 8تلچن

دهـد و بـه طـور کلـی در یـک مقیـاس پـنج        ورد سنجش قرار میدر قالب کلمات م
. شـود، اسـتفاده شـد   ارزیـابی مـی  ) 5= تا کـامالً مخـالفم  1= کامالً موافقم(اي درجه

گزارش شده اسـت و ضـرایب   85/0ضریب آلفاي کرونباخ براي این مقیاس برابر با 
ن فـراهم  آ9ها و کل مقیاس شـواهدي دال بـر روایـی سـازه    همبستگی درونی مؤلفه

1- Big five personality factor
2- neuroticism
3- conscientiousness
4- agreeableness
5- positive and negative affect (PANAS)
6- watson
7- clark
8- Techlen
9- construct validity
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ــن ضــرایب از   ــه ای ــا 74/0ســاخت ک ــود 94/0ت ــادار ب ــا معن ــر و تمــامی آنه . متغی
در پژوهش حاضر آلفاي کرونباخ پرسشنامه براي عاطفـه مثبـت   ) 1382ابوالقاسمی، (

. به دست آمد90/0و عاطفه منفی 89/0
گیـري بهزیسـتی روانشـناختی از    ، براي انـدازه 1پرسشنامه بهزیستی روانشناختی

سـئوال و مقیـاس پاسـخگویی    84با ) 1989(2امه بهزیستی روانشناختی ریفپرسشن
از بـین کـل   . اسـتفاده شـد  ) 6= تـا کـامالً مخـالفم   1= کامالً مـوافقم (اي شش درجه
گـذاري  سئوال به صورت معکوس نمره40سئوال به صورت مستقیم و 44سئواالت 

خودمختـاري، تسـلط بـر    این پرسشنامه شش عامل ارتباط مثبت با دیگران، . شودمی
محیط، رشد شخصی، هدفمندي در زندگی و پذیرش خـود را مـورد سـنجش قـرار     

، 68/0، 73/0، 81/0هاي فوق به ترتیـب  ضریب آلفاي کرونباخ براي مقیاس. دهدمی
یـک نمونـه از سـواالت    ). 1387فراهـانی،  (، گزارش شده اسـت  77/0، 76/0، 75/0

.دانندمرا شخصی دوست داشتنی و مهربان میپرسشنامه بدین شرح است اکثر افراد 
گیـري نگـرش بـه شـایعه از پرسشـنامه      ؛ براي اندازه3پرسشنامه نگرش به شایعه

سـئوال و مقیـاس پاسـخگویی پـنج     29بـا  ) 1987(نگرش به شایعه که لیتمن و پزو 
یـن  ا. تهیه و ارائه کردند استفاده شـد ) 5= تا کامالً مخالفم1= کامالً موافقم(اي درجه

از روایی سـازه مطلـوبی برخـوردار    ) 1987(پرسشنامه براساس گزارش لیتمن و پزو 
در ایـن پـژوهش تحلیـل    . براي آن گزارش شده اسـت 85/0است و آلفاي کرونباخ 

روایی ساز این پرسشنامه را مستند سـاخت و  ) چرخش واریماکس(4عاملی اکتشافی
وال ایـن پرسشـنامه بـه ایـن     یک نمونه سـئ . به دست آمد72/0و آلفاي کرونباخ آن 

. دهمپردازي ترجیح میمشغولیت ذهنی را به شایعه: شرح است
هاي پژوهش به صورت خـود گـزارش دهـی در    ؛ پرسشنامهروش اجرا و تحلیل

هـا از  داده. دقیقه پاسخ داده شدند50تا 40و در فاصله زمانی 1390فروردین تا تیر 

1- psycholological Health questionnaire
2- Riff
3- attitudes towards gossip
4- exploratory factor analysis
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بـا اسـتفاده   1رسیون به شیوه گام به گامطریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگ
. تحلیل شدند(spss16)162ي از بسته آماري براي علوم اجتماعی نسخه

هایافته
میانگین، انحراف معیـار و ضـریب همبسـتگی متغیرهـاي پـژوهش      2در جدول 

هـاي  هاي شخصـیتی، عاطفـه مثبـت و منفـی و مؤلفـه     براي نگرش به شایعه و مؤلفه
شـود  مشـاهده مـی  2چنانکـه در جـدول   . بهزیستی روان شناختی ارائه شـده اسـت  

ه منفی، تسـلط بـر   شناسی، عاطفپذیري، وظیفهنگرش به شایعه با برون گرایی، توافق
محیط، رشد شخصی، هدفمنـدي در زنـدگی، پـذیرش خـود      010 /P  و ارتبـاط

ــا دیگــران  مثبــت ب 050/Pــاداري دارد ــا روان . همبســتگی مثبــت و معن ــا ب ام
پذیري، عاطفـه مثبـت و خودمختـاري داراي رابطـه معنـادار      رنجورخویی و انعطاف

.نیست
دهـد  ارائه شده است نشان مـی 3از تحلیل رگرسیون که در جدول نتایج حاصل

هـاي شخصـیتی از لحـاظ آمـاري     رگرسیون متغیر نگرش به شـایعه از روي ویژگـی  
شناسـی و  بین متغیـر پـیش بـین وظیفـه    1ضرایب همبستگی در مدل . معنادار است

و در سطح 35/0متغیر مالك نگرش به شایعه  010 /Pرایب همبستگی در و ض
پذیري و متغیر مالك نگرش به شناسی و توافقبین متغیرهاي پیش بین وظیفه2مدل 

در سطح 40/0شایعه  010 /Pبا توجه به معناداري رگرسیون از شاخص . است
بـین در واریـانس متغیـر    ضریب شیب بتا براي تبیین سهم هر یک از متغیرهاي پیش

از میـان  1دهـد در مـدل   نتایج ضریب بتا نشان می. شوداستفاده مینگرش به شایعه
پـذیري از  متغیرهاي لحـاظ شـده در ایـن تحلیـل متغیـر پـیش بـین بـین مسـئولیت         

بینـی  درصد از واریانس نگر شـه شـایعه را پـیش   35تواند هاي شخصیتی میویژگی
شود کـه  معادله میهاي شخصیتی وارد متغیر دلپذیر بودن از ویژگی2در مدل . نماید

درصد از واریانس نگـرش بـه   20توانند شناسی میپذیري و وظیفهدر این مدل توافق
. ... بینی کنندشایعه را به طور معناداري پیش

1- stepwise
2- statistical package for social science-version 16
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همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد، رگرسیون متغیـر نگـرش بـه    
نتـایج ضـریب بتـا    . سـت شایعه از روي مقیاس عاطفه منفی از لحاظ آماري معنادار ا

درصـد از واریـانس   27توانـد  مقیاس عاطفه منفی می) t ،41/0=B= 09/4نشان داد 
. بینی نمایدنگرش به شایعه را پیش

هـاي  شـود متغیـر نگـرش بـه شـایعه از مؤلفـه      مشاهده مـی 3چنانکه در جدول 
1ضـرایب همبسـتگی در مـدل    . شناختی از لحاظ آماري معنادار استبهزیستی روان
در 23/0بین هدفمندي در زندگی و متغیر مـالك نگـرش بـه شـایعه     بین متغیر پیش

. است> 01/0pسطح 
با توجه به معناداري رگرسیون از شاخص ضریب شـیب بتـا بـراي تبیـین سـهم      

) t ،29/0 =B= 41/3(بـا توجـه بـه نتـایج ضـریبا بتـا       . متغیر پیش بین استفاده شـد 
درصد از واریـانس  23تواند هدفمندي در زندگی از ابعاد بهزیستی روان شناختی می

. بینی کندنگرش به شایعه را پیش
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زانیم،سناساسبرهای آزمودنی فراواندرصدوی فراوانعیتوز-1جدول
های آزمودنتأهلتیوضعوالتیتحص

یفراواندرصدیفراوانریمتغ

یآزمودنسن

265/12سال20ازترنییپا
25-21687/32
30–26398/18
35–31211/10
40–36187/8
45–41172/8
50–4688/3
55–5154/2
60-5669/2

زانیم
التیتحص

152/7پلمیدریز
633/30پلمید

2713پلمیدفوق
819/38سانسیل

147/6سانسیلفوق
15/0يدکتر
2016/96کل

74/3پاسخی ب

تأهلتیوضع

981/47متأهل
10249مجرد

2002/96کل
88/3پاسخی ب

نفر208کلنمونه
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رهایمتغنیبرسونیپی همبستگبیضرواریمعانحرافن،یانگیم-2جدول

٠۵/٠P≤                 *٠١/٠P≤**
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95/7511/121عهیشابهنگرش
-83/3753/601/0ییخورنجورروان

- 32/0**21/0**77/3012/6ییگرابرون
19/008/0**07/3099/4004/0يریپذتجربه
46/002/0**- 22/0**32/0**75/2890/5يریپذتوافق

45/0**14/0*50/0**31/0**35/0**54/2693/7یشناسفهیوظ

-40/0-1/0-02/0- 37/0**37/0*-03/2420/506/0مثبتعاطفه
22/011/0**42/0**-14/0*20/0**- 37/0**27/0**20/3106/8یمنفعاطفه

13/0*- 26/0**27/0**30/0**-37/003/0**- 24/0**15/0*71/4017/8گرانیدبامثبتارتباط
48/0**-04/0-15/0*03/004/002/012/0-66/4334/713/007/0يخودمختار

44/0**61/0**26/0**- 32/0**44/0**34/0**-34/01/0**- 36/0**22/0**35/4054/9طیمحبرتسلط
57/0**48/0**58/0**10/0- 34/0**31/0**29/0**28/009/0**-21/009/0**37/3805/9یشخصرشد

67/0**70/0**34/0**55/0**26/0**- 33/0**42/0**35/0**29/001/0**- 32/0**23/0**12/4039/9یزندگدري هدفمند
68/01**56/0**69/0**31/0**48/0**23/0**- 34/0**37/0**29/0**27/008/0**- 30/0**14/0*85/4106/10خودرشیپذ
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مدلهرونیرگرسبیضراوR2دررییتغي هاآمارهوR2-3جدول
سطح RBBetatمجذور Rمدل

معناداری

ویژگی هاي 
شخصیتی 

NEO

ثبات1
وظیفه شناسی

35/012/046/61
54/035/0

35/22
50/5

000/0
000/0

2
ثبات

وظیفه شناسی
توافق پذیري

40/016/027/53
40/0
41/0

26/0
20/0

41/13
67/3
81/2

000/0
000/0
005/0

عاطفی بودن 
مثبت و منفی

ثبات1
عاطفه منفی

27/007/011/63
41/027/0

47/19
09/4

000/0
000/0

بهزیستی
روان شناختی

ثبات1
در زندگیهدفمندي

23/005/098/63
29/023/0

73/17
41/3

000/0
001/0
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بحث
هاي شخصیتی برون گرایی، توافق پـذیري و  نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین ویژگی

-همچنین ویژگـی وظیفه شناسی با نگرش به شایعه همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد، 
. هاي شخصیتی، توافق پذیري و وظیفه شناسی قادر به پیش بینی نگرش بـه شـایعه اسـت   

از . همسـویی دارد ) 1992(، آنتـونی  )2004(هاي لیتمن و پـزو  این یافته با نتایج   پژوهش
گرایـی و  هـاي شخصـیتی بـرون   لحاظ نظري دلیل این امر آن است که افراد داراي ویژگـی 

فراد اجتماعی، اهل گفتگو، خوشـبین، معاشـرت پـذیر، کنجکـاو و انعطـاف      توافق پذیري ا
پذیر هستند که تمایل به دریافت و تبادل اطالعات دارند لذا تمایل و نگرش مثبت بیشتري 

هـاي افـراد وظیفـه شـناس، دقـت، باریـک بینـی و        از مشخصـه . دهندبه شایعات نشان می
کن است افـراد را بـه سـمت توجـه بـه      حساس بودن است که دارا بودن چنین صفاتی مم
.شایعات و موشکافی و تحلیل اطالعات سوق دهد

. هاي این پژوهش استتوان پیش بینی عواطف منفی در نگرش به شایعه از دیگر یافته
، دیفنزو، بردیـا  )2004(، لیتمن و پزو )2004(هاي گزارش شده توسط کلیاین یافته با یافته

تـرین عواطـف   ساس ادبیات روانشناختی موجود، یکی از مهـم بر ا. همخوانی دارد) 2007(
افـراد داراي اضـطراب بـاال جهـت     . منفی موثر در نگرش شایعه اضطراب و نگرانی اسـت 

کاهش اضطراب و افزایش حس کنتـرل بـر محـیط تمایـل بیشـتري بـه پـذیرش و انتقـال         
.دهندشایعات نشان می

ستی روانشناختی مشخص شد بین ابعـاد  در بررسی رابطه نگرش به شایعه با ابعاد بهزی
بهزیستی روانشناختی ارتباط مثبت با دیگران، پذیرش خود، رشد شخصـی، هدفمنـدي در   

این یافته با . زندگی و تسلط بر محیط با نگرش به شایعه رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد
از آنجـایی  .همسویی دارد) 2000(و کوهن و همکاران ) 2003(هاي گورین نتایج پژوهش

ترین انگیزه هاي انسانی است هنگامی کـه افـراد بـا    که پذیرش و ارتقاي خود یکی از مهم
شـوند  بخشـد مواجـه مـی   اخبار یا شایعاتی که به هر طریق عزت نفس را در آنها ارتقا مـی 

ممکن است به راحتی متقاعد شوند و  بالعکس در برابر اخباري کـه عـزت نفـس آنهـا را     
. دهندمقاومت نشان میکند تهدید می

نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد از بین مولفـه هـاي بهزیسـتی روانشـناختی     
در جهـت تبیـین ایـن یافتـه     . هدفمندي در زندگی توان پیش بینی نگرش به شایعه را دارد
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انـد معنـا بخشـی بـه     تاکیـد کـرده  ) 2007(توان بیان کرد همانطور کـه بردیـا، دیفـونزو    می
ها و وقایع یکی از اهداف مهم شایعه پردازي است افـراد هدفمنـد در زنـدگی کـه     رویداد

نمایند به ویـژه هنگـام وجـود ابهـام و تردیـد      همواره براي معنابخشی به زندگی تالش می
.ممکن است به شایعات نگرش مثبت نشان دهند

هـاي شخصـیتی، عواطـف    در مجموع نتایج پژوهش حاضر توجه به برخی از ویژگـی 
هـاي  در زمینـه . بت و منفی و بهزیستی روانشناختی را در نگرش به شایعه محرز ساختمث

توان گفت ارتباط سایر متغیرهاي روانشناختی با نگرش و انتقـال  پیشنهادهاي پژوهشی  می
براي افزایش قابلیت تعمیم و بررسی دوباره متغیرهـا، ایـن   . شایعه مورد پژوهش قرار گیرد

همچنین از آنجایی که فقدان ابـزار معتبـر   . ایران نیز تکرار شودپژوهش در شهرهاي دیگر
شود در در سنجش شایعه پژوهش در این حیطه را با مشکل مواجه ساخته است توصیه می

از لحـاظ  . هاي آتی ساخت ابزارهاي معتبر سنجش شایعه مورد توجـه قـرار گیـرد   پژوهش
عه در مورد فرایند شایعه به ویژه در سه شود آگاه ساختن افراد جامکاربردي نیز پیشنهاد می

مرحله تولید، ارزشیابی و انتقال و اثرات مهم اجتماعی بر افراد جامعه از سوي پژوهشگران 
هـاي  در خاتمـه تفـاوت  . و محققان و مسئولین ذي ربط مورد توجـه بیشـتري قـرار گیـرد    

صـیالت مـورد   جنسیتی و متغیرهاي جمعیت شناختی از قبیل سن، میزان تاهل و سطح تح
.هاي آتی مورد توجه قرارگیردبررسی قرار نگرفته، که امید است در پژوهش
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