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Introducció
El rumor és un fenomen canviant i imprevisible del qual se n’han realitzat pocs estudis.

Aquest treball proposa, des de la psicologia social, una recerca sobre la credibilitat dels

rumors mitjançant el procés de comunicació. Així doncs, l'objectiu és comprovar que hi ha

una sèrie de factors essencials perquè una persona cregui en un rumor i, a més, decideixi

transmetre'l.

Hipòtesi
L’expertesa, la verificació, l’empatia, la conformitat i l’ambigüitat són factors necessaris per a

la credibilitat i posterior difusió d’un rumor.

Objectius
Estudiar els rumors des d'un vessant psicològic.

Entendre la dinàmica de transmissió dels rumors i del procés de credibilitat.

Conèixer els elements que intervenen en el procés de comunicació i entendre com

interactuen amb els rumors.

Entendre la influència que poden tenir els cinc factors (l’expertesa, la verificació, l’empatia,

la conformitat i l’ambigüitat) sobre la credibilitat dels rumors.

Saber analitzar rumors partint dels cinc factors (l’expertesa, la verificació, l’empatia, la

conformitat i l’ambigüitat).

Metodologia
Aquest treball consta de dues parts diferenciades, una part teòrica i una part pràctica.

Primerament, el procés de comunicació ha esdevingut el fil conductor del marc teòric. Es

presenten els sis elements que hi intervenen (l'emissor, el receptor, el codi, el missatge, el

canal i el context), i es relacionen amb el procés de credibilitat d'un rumor. Seguit d'aquest

apartat, es fa una àmplia definició del rumor i s'estudia la seva naturalesa i funcionament.

Per concloure la part de caràcter teòric, es defineixen l'expertesa, la verificació, l'empatia, la

conformitat i l'ambigüitat.

La segona part està dividida també en dues seccions, una analítica i una estadística. A la

part analítica es pretén demostrar la presència dels cinc factors en quatre rumors diferents,

els quals han sigut seleccionats d'acord amb dues condicions: si s'han donat abans o

després d'internet i si han tingut una gran repercussió en l'àmbit social o, per contra, han



sigut passatgers. El primer criteri de selecció, internet, es deu al fet que antigament, la

transmissió del rumor era "boca a boca". En l'actualitat, les xarxes socials han canviat el

concepte d'espai i temps. Les xarxes socials han accelerat aquest procés de transmissió i,

consegüentment, han esdevingut un punt d'inflexió en la circulació del rumor. Aquesta

distinció i procés de selecció ha resultat en l'anàlisi de dos rumors previs a l'aparició

d'internet, i dos rumors posteriors a aquesta.

D’altra banda, la part estadística ha estat realitzada mitjançant enquestes de preguntes

tancades a alumnes de l'Institut de Vilanova del Vallès, amb una mostra total de 239

alumnes. Cada pregunta gira al voltant d'un dels factors, buscant provar la seva presència a

l'hora de prendre decisions. En el factor de conformitat, cal concretar que per la complexitat

que hauria comportat i pel format de les enquestes, s'ha fet referència a estudis i

experiments previs que recolzen la seva influència. Per tant, no disposa de pregunta pròpia

en el formulari.

Resultats
Per poder elaborar les anàlisis dels rumors, els he hagut de desglossar en funció dels

elements del procés de comunicació (la font del rumor, el context històric...). Fet això, he

procedit a estudiar els quatre rumors, veient quins factors han tingut influència en la

credibilitat i quins no. En el primer rumor hi han intervingut quatre dels cinc factors. El segon

rumor ha sigut l'únic en què han influenciat tots cinc factors. I en el tercer i quart rumor,

només s'han trobat dos dels cinc factors. De les enquestes he pogut extreure quatre gràfics,

i a grans trets, a les quatre preguntes han prevalgut les respostes que esperava obtenir amb

l’elaboració d’aquestes preguntes.

Mitjançant les anàlisis dels rumors s’ha pogut veure que els factors no es verifiquen sempre

i que estan distribuïts de forma irregular i divergent. Són dependents l’un de l’altre, però no

essencials. Amb la segona part del treball de camp, hem pogut veure com tots cinc factors

(tret de la conformitat, la qual ja ha sigut comprovada en diversos experiments) influeixen en

la credibilitat d'una proposició i en el criteri d'una persona a l'hora de prendre decisions. Per

tant, la hipòtesi queda validada parcialment.

Aquesta recerca m’ha posat a prova, m’ha demostrat que la psicologia es pot treballar des

d’altres àmbits no tan obvis o evidents, i a més, m’ha ensenyat a perseguir un objectiu i no

defallir.
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