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چکیده

افكار عمومی است. روش  پدیدة وارونگی  بروز  این پژوهش، درصدد شناسایی عوامل مؤثر در 
تحقیق، كیفی و از نوع پدیدارشناسی بوده و در این راستا، با 21 تن از كارشناسان و صاحبنظران علوم 
ارتباطات، رسانه ، جامعه شناسی و روان شناسی، مصاحبة عمیق نیمه ساختاریافته انجام شده است. روش 
نمونه گیری نیز، هدفمند وابسته به معیار است. یافته های تحقیق نشان می دهد، وارونگی افكار عمومی- 
به عنوان پدیده ای چندبُعدی و موضوعی میان رشته ای- مسئله ای فرایندی و از جنس واكنش هاست 
رسمی،  رسانه های  انفعالِی  و  سنتی  رویكرد  و  اطالع رسانی  نظام  عملكرد  نظیر: ضعف  عواملی  كه 
وجود شكاف در اجتماع و بی اعتنایی به نیازهای واقعی مردم، عدم توجه به ظرفیت های اقناعی و... 
از مهمترین عوامل مؤثر در بروز آن هستند. همچنین الزم است مسائلی مانند: جلب اعتماد عمومی و 
مراقبت دائمی از آن، اولویت بخشی به مخاطب در فرایند ارتباطی، توجه ویژه به مقولة اقناع در فرایند 

مدیریت پیام برای جلوگیری از بروز پدیدة وارونگی افكار عمومی در دستور كار قرار گیرد.

واژه های کلیدی: افكار عمومی، پیام، مخاطب، اقناع، وارونگی.
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بیان مسئله

را  آن  می توان  و  است  اجتماعی  علوم  از بحث انگیزترین موضوعات  یكی  افكار عمومی1، 
و چه  می اندیشند  مسائل، چگونه  درمورد  مردم  یعنی  كرد.  تعریف  مردم«  عامة  »افكار  محتوای 

نظراتی دارند )آقاسی، 1397: 62-64(. 
افكار عمومی، »پدیده ای است كه با دیگر پدیده های اجتماعی، پیوند نزدیک دارد. اقلیت و 
اكثریت، وضعیت های كنشی، تبلیغات رسانه های گروهی و قوانین اجتماعی، هر یک در كّم و 
كیف دخالت مردم در سرنوشت خود تأثیر می گذارند« )الزار، 1380: 12(. این جملة تارد2 بیش 
دربارة  مردم  داوری های  از  مجموعه ای  عمومی،  »افكار  است؛  توجه  مورد  دیگری  زمان  هر  از 
لذا  ایله ای، 1380: 51(.  )یحیایی  است«  افراد جامعه  بیشتر  پذیرش  مورد  كه  است  مسائل روز 
اغلِب حكومت ها، سیاست مداران و صاحبان بنگاه های عظیم اقتصادی، از نتایج نظرسنجی ها- كه 
متداول ترین شیوة پژوهش و شناخت افكار عمومی است- بهره می برند تا سیاست های عمومی را 
با توجه به خواست مردم تنظیم كنند. از این منظر، افكار عمومی، راهی برای بازتاب دیدگاه های 
مردم و برجسته سازی قضاوت های آنان دربارة محیط پیرامون شان است )یعقوب زاده و مین باشی، 

 )1 :1387
در غالب تعاریفی كه از افكار عمومی ارائه می شود، به سه خصلِت این پدیده اشاره شده 
بودن«. در هر سه  برخوردار  كافی  از وسعت  و  بودن  آگاهانه- هوشیارانه  بودن،  »آشكار  است: 

ویژگی، كیفیت ارتباطی افكار عمومی هویداست )كتبی، 1376(.
لذا،  و  است  پیچیده  امروزی،  جامعة  خودِ  به اندازة  عمومی،  افكار  كه  است  این  واقعیت 
به  است.  دشوارتر  مراتب  به  آن،  از  حاصل  نتایج  و  شكل گیری  مراحل  بسترها،  ابعاد،  تعریف 
از  یک  هر  اجتماعی،  روان شناسان  و  جامعه شناسان  ارتباطات،  علوم  صاحبنظران  دلیل،  همین 
را  اصلی  نقش  رسانه ای،  ارتباطات  زمینه،  این  در  كرده اند.  ورود  موضوع،  به  خود  دید  زاویة 

1. Public Opinion

2. Gabriel Tarde
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داراست، اما سهم ارتباطات میان فردی نیز در آن محفوظ است. در ساختاربندِی افكار عمومی، 
مصاف های  جدل ها،  و  بحث  شنودها،  و  گفت  دارد،  جدی  مشاركتی  )مخاطب(  انسانی  شبكة 
فكری و تصمیم های مشترِک افراد، همگی به تحول افكار عمومی كمک می كنند. این دو فرایند- 
ارتباطات فردی و جمعی- به گونه ای تنگاتنگ، با هم درهم آمیخته اند و یكدیگر را تكمیل می كنند 
پیام،  این  با نوع واكنش فرد در برابر  ارتباط  )الزار، 1380: 200(. از مجموعه نظریات هال1 در 
از خود بروز  پیام، واكنشی متفاوت  با  قابل درک است كه مخاطب، گاه در مواجهه  معنا كاماًل 
می دهد. در الگوی هال، ارتباط گر، پیام را براساس اهداف ایدئولوژیک و منافع خود رمزگذاری 
می كند، ولی دریافت كننده- كه در فرایند ارتباط، نقش رمزگشا را بازی می كند- در پذیرش پیامِ 
دریافت شده، تحت اجبار نیست؛ به طوری كه در برابر معانی ایدئولوژیک پیام، مقاومت كرده و آن 
را در چارچوب دیدگاه ها و تجربیات خود، تحلیل می كند )Mcquail, 1994:242(. فیسک2 نیز 
استدالل می كند كه مخاطب، به طور معمول، در برابر معانی مرّجح متون رسانه ای مقاومت می كند 

  )Laughey, 2007:171(
براساس الگوی هال و طرفداران نظریة خوانش مخالف مخاطب، با مقاومت فرد در برابر پیام 
رسانه ای مواجهیم، اما اگر این خوانِش متضاد و یا مقاومت در برابر پیام رسانه، از حالت فردی، 
خارج شده و به پدیده ای جمعی تبدیل شود و از سوی دیگر، دامنة آن، عالوه بر پیامی از جنس 
رسانه، به انواع پیام  های مدیریتی، حكومتی، سیاسی، فرهنگی، رفتاری و... كشیده شود، چگونه 

باید آن را تحلیل كرد؟
یا خوانش  عمومی  افكار  اقناع  همچون؛  عناوینی  با  عمومی،  افكار  وارونگی  منظر،  این  از 
مخالف مخاطب- براساس ادراكات قبلی و مبنی بر رویكرد مكتب مطالعات فرهنگی بیرمنگام- 
بُعد  بر  افكار عمومی، عالوه  گوناگون متفاوت است. زیرا وارونگی  ابعادِ  اما در  اگرچه مرتبط، 
برنامه ریزان  برای  پیش بینی  غیرقابل  پدیده ای  و  یافته  تالقی  نیز  اجتماعی  ابعاد  سایر  با  رسانه، 

راهبردی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و یا مدیران استراتژیک رسانه هاست.

1. Stuart Hall

2. John Fiske
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محسوب  پیام  منفعل  گیرندة  را  عمومی  افكار  غالبًا  و  هستند  گوناگون  غایت،  به  رسانه ها 
دوسویه  تعامل  نوین،  رسانه های  در  زیرا  می شود،  رد  تجربی  شواهد  با  امر  این  البته  می كنند. 
می تواند  كه  پیام هایی  می كند.  تعیین  را  پیام  واقعی  تأثیر  كه  است  مخاطبان  و  رسانه ها  بین 
نظر  از   .)186  :1388 بهرامی،  و  )وردی نژاد  گیرد  قرار  تصرف  و  دخل  مورد  مخاطبان،  توسط 
افكار عمومی، زمانی مؤثر است كه سطح عمیق تری  گناتیوک و آخمتووا، فرایند دستكاری در 
از آگاهی مخاطب را دربرگیرد، عالوه بر اینكه، هر چه میزان دستكاری، عمیق تر باشد و روند 
نتیجه، تغییرات، ماندگارتر خواهند بود  آگاهی كندتر، تغییر در همة سطوح، قوی تر بوده و در 

))Gnatyuk & Akhmetova, 2019 

عكس العمل محیط اجتماعی در برابر پیام، معرف میزان موفقیت پیام و تأثیر آن است. به این 
معنی كه اگر پیام ارسال شده، با محیط پیرامون خود تجانس نداشته باشد، امكان دفع آن بیشتر 
خواهد بود. دفع یک پیام می تواند از عدم توجه ارسال كنندگان آن به سطح ادراک یا انتظارات 
جامعة موردنظر، یا عدم تطابق كاركرد آن با محیط مقصد، منشاء بگیرد. در این حالت، هر قدر هم 
تكنولوژی انتقال، تبادل و توزیع پیام، جذاب باشد، صرفًا مدتی كوتاه، مخاطب را تحت تأثیر قرار 

می دهد )فرهنگی و نعمتی اناركی، 1394: 41(.
در بررسی موضوع وارونگی افكار عمومی و نوع تعامل آن با پیام، می توان مسئله را براساس 
مورد  انتقادی  و  تجربی  فرهنگی،  جامعه شناسی،  روان شناسی،  رویكردهای  با  ارتباطی  مطالعات 
بررسی قرار داد )وردی نژاد و بهرامی، 1388: 58-46(. »فرایند افكار عمومی«، اگرچه در اصل، 
ریشه در پارادایم ارتباطی دارد، اما شاخ و برگ آن به جامعه شناسی و روان شناسی اجتماعی نیز 
رسیده است. در این پارادایم، ما با »نگرش ها«، »ادراكات«، »تبلیغات«، »اعتماد«، »اقناع«، »نفوذ« 

و... مواجه هستیم.
پدیدة وارونگی افكار عمومی را همچنین می توان از جنبة اعتباری، بررسی كرد. تقریبًا تمام 
انتخاب ها در هر ارتباط به این نكته وابسته است كه؛ آیا به گفته و رفتار طرف مقابل خود اعتماد 

داریم و برای آن اعتباری قائل هستیم؟ بنابراین، آنچه اهمیت دارد، این است كه؛ چه عامل و یا 
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عواملی، موجب می شوند كسانی را باور كنیم و برای آنها و سخن شان، اعتبار قائل شویم و در 
برابر، برای برخی، این اعتبار را نادیده بگیریم. 

بنابراین، افكار عمومی، فرایندی پویا، پرقدرت و باسابقه در تاریخ، و موضوعی چندرشته ای 
وسایل  آگاهانه،  عمل  عمومی،  افكار  مسئلة  بررسی  و  پیدایش  در  است.  ارتباطی  بسترهای  با 
سنت ها،  نامرئی،  و  مرئی  رهبران  شخصیت ها،  و  سیاسی  تشكل های  احزاب،  ارتباط جمعی، 
پیش داوری ها، ادراكات، نگرش ها و ارتباطات میان فردی و گروهی و... مؤثرند. به علت پیچیدگی-
آن،  شناخت  احساسات-  و  ایدئولوژی ها  و  عقاید  نگرش ها،  تنوع  نظر  از  افكار عمومی-  های 
افكار عمومی، نظریات مختلفی از  به ویژه برای سیاست گذاران، حیاتی تلقی می شود. در حوزة 
جمله؛ ارتباطاتی، زیستی، روانی، فرهنگی، اجتماعی، به طور دائم، در كنش و واكنش با یكدیگرند. 
وجود  با  اینكه  برد.  پی  عمومی  افكار  هزارتوی  و  ابعاد  به  نمی توان  عوامل  این  شناخت  بدون 
همة تالش ها، برنامه ریزی ها و تدابیر- در پاره ای از موارد- افكار عمومی آن طور كه باید جواب 
نمی دهد و یا در برابر پیام های ارسالی، به صورت معكوس جواب داده و دچار »وارونگی«1می شود، 
موضوعی مهم و راهبردی است. لذا نمی توان اهمیت »وارونگی افكار عمومی« و شناخت علل 
پدیدة  این پژوهش، واكاوی مفهومِی  نادیده گرفت. هدف  را  پدیده ای  بروز چنین  و زمینه های 
»وارونگی افكار عمومی« و فهم مستدل از عوامل و زمینه های بروز این پدیده بود. بر همین مبنا، 
طی مصاحبه، از صاحب نظران خواسته شد براساس تجربه و تخصص خود به سؤاالت زیر پاسخ 

دهند؛

عوامل مؤثر در بروز پدیدة وارونگی افكار عمومی چیست؟ •

زمینه های مؤثر در بروز پدیدة وارونگی افكار عمومی چیست؟ •

پدیدة وارونگی افكار عمومی- از لحاظ مفهومی- به چه معناست؟ •
روشن شدن ابعاد مفهومِی این پدیده و فهم علل و زمینه های بروز آن، به شناسایی عوامل 

مؤثر بر وارونگی افكار عمومی كمک خواهد كرد.

1. Inversion
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تعریف مفهومی

افكار  كه  شرایطی  در  است  انبوه  مخاطبان  در  شناختی  تغییر  یک  عمومی:  افكار  وارونگی 
عمومی، دچار عدم ثبات شده و یا به صورت واكنشی، در تعارض كامل با نظریة غالب اولیه قرار 

می گیرد؛ به طوری كه نظر ثانویة افكار عمومی، به صورت كاماًل متضاد با نظریة اول، شكل خواهد 
گرفت )دایرةالمعارف بیدو( این اتفاق، می تواند تحت تأثیر شرایط گوناگون بروز كند. به عقیدة 
ژائو )2017(، ماهیت تغییر پذیر شبكه های اجتماعی، می تواند یكی از عوامل اصلی و زمینه ای برای 

این تغییرپذیری شناختی باشد.

تعریف عملیاتی 

وارونگی افكار عمومی: عملكردِ واكنشِی افكار عمومی است، به گونه ای كه مطابق پیش بینی ها 
عمومی  افكار  واكنش  نحوة  كه  است  وضعیتی  عملیاتی،  به لحاظ  حاضر،  پژوهش  در  نیست. 
و  ذهنیت ها  می شود؛  وارونگی  دچار  عوامل،  این  تحت تأثیر  پیرامون،  پدیده های  با  مواجهه  در 
تجربه های عمومی انبوه مخاطبان، ناتوانی در اقناع افكار، ضعف عملكرد مدیران، تنزل سرمایة 

اجتماعی و اعتماد عمومی و...

2. پیشینة تحقیق

اگرچه درمورد موضوعات مرتبط با افكار عمومی، پژوهش های بسیاری در داخل و خارج از 
كشور، صورت گرفته، اما به طور خاص، در ارتباط با پدیدة »وارونگی افكار عمومی«، پژوهشی 
در منابع داخلی وجود ندارد و در منابع خارجی نیز صرفًا یک پژوهش با عنوان »تحلیل دالیل 
بستر  در  افكار عمومی  وارونگی  بررسی  به  در محیط جدید رسانه ای«  افكار عمومی  وارونگی 

رسانه های جدید در كشور چین پرداخته است.
صدفی و محسنی تبریزی )1392( در پژوهشی با عنوان »تبیین روان شناختی اجتماعِی علل و 
آثار اقناع رسانه ای« به تبیین روان شناختی اجتماعِی علل و آثار اقناع رسانه ای- با تكیه بر پیمایش 
عوامل مؤثر بر تمایل مخاطبان به استفاده از تبلیغات و پیام های شبكه های اینترنتی و ماهواره ای 
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در تصمیم گیری ها- پرداخته است. این پیمایش، با استفاده از پرسش نامة هدایت شده و با تعیین 
حجم نمونه و براساس روش نمونه گیرِی چندمرحله اِی خوشه ای و سهمیه ای، نمونة آماری را 
انتخاب كرده است. محققان نتیجه گرفته اند كه افزایش توجه به منبع پیام، ارتقای اقناع رسانه ای، 
كاهش نگرش نسبت به جاذب بودن پیام در بین مخاطبان مرد، بیشترین تأثیر را بر تصمیم گیری 

و كنش های آنان داشته است.
گناتیوک و آخمتووا1 )2019( در پژوهشی با عنوان »روش ارزیابی كّمی اثرات دستكاری 
افكار عمومی در رسانه های جمعی« دریافته اند این موضوع، با ظهور رسانه های جمعی، توسعه 
قرار گرفته اند. محققان  برای چنین دستكاری هایی  ابزاری  یا  یافته و رسانه های جمعی، بستر و 
همچنین دریافته اند فرایند دستكاری در افكار، زمانی مؤثرتر است كه سطح عمیق تری از آگاهی 
مخاطب را دربرگیرد، عالوه بر اینكه، هر چه میزان دستكاری، عمیق تر باشد و روند آگاهی، كندتر، 

تغییر در همة سطوح، قوی تر بوده و در نتیجه، تغییرات، ماندگارتر خواهند بود. 
تأثیر  عمومی  افكار  بر  چگونه  ذی نفوذ،  »گروه های  عنوان  با  پژوهشی  در   )2018( دوور2 
می گذارند: استدالل ها- مباحثه ها، مهمتر از منابع هستند«، به بررسی عوامل تأثیر گروه های ذی نفوذ 
بر افكار عمومی می پردازد. براساس یافته های دوور، اهمیت گروه های صاحب نفوذ برای افكار 
عمومی، به دلیل استدالل هایی است كه ارائه می دهند و میزان این اثرگذاری، بر افرادی كه اطالعات 
كه  می كنند  بیان  مطالعات،  برخی  محقق،  نتیجه گیری  طبق  است.  بیشتر  دارند،  كمتری  سیاسی 
مخالف  خواسته های شان  كه  باشند  اثرگذار  می توانند  شرایطی  در  فقط  صاحب نفوذ،  گروه های 
مردم  كه  است  تأیید كرده  ارائه می شود،  پژوهش  این  در  كه  یافته هایی  نباشد.  افكار عمومی  با 
دقت  با  را  پیام ها  محتوای  بلكه  نمی كنند،  پیروی  ذی نفوذ  گروه های  از  »كوركورانه«  به صورت 

ارزیابی می كنند. 
ژائو3 )2017( در پژوهشی با عنوان »تحلیل دالیل وارونگی افكار عمومی در محیط جدید 
رسانه ای« به بررسی وارونگی افكار عمومی تحت تأثیر رسانه های جدید در كشور چین پرداخته 

1. Sergiy Gnatyuk &   Jamilya Akhmetova

2. Andreas DÜR

3. Zuowei Zhao
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است. این پژوهش، با اشاره به اثرگذاری رسانه های اجتماعی آنالین بر افكار عمومی شهروندان 
ماهیت  و  می كنند  ابراز  به راحتی  را  دیدگاه های خود  رسانه ها  این  در  مردم  است  معتقد  چینی، 
هم زمانی شبكه ها و رسانه های جدید، نه تنها باعث سرعت بخشیدن به شكل گیری افكار عمومی 
در شبكه ها شده، بلكه انتشار غیرقابل كنترل افكار عمومی را نیز به دنبال داشته است. طبق نتایج 
به دست آمده از پژوهش مزبور، در سال های اخیر، با گسترش سریع رسانه های اجتماعی، افكار 
عمومی شبكه ای، ویژگی هایی جدید به خود گرفته و همین مسئله، به شكل فزاینده ای باعث بروز 
پدیدة »وارونگی افكار عمومی« در چین شده است. اگر چه محقق، به درستی، نقش رسانه های 
نوین را در بروز وارونگی افكار عمومی تبیین كرده، اما به سایر بسترها و زمینه های بروز این 
پدیده- كه ارتباطی با اثرات رسانه های نوین نداشته- نپرداخته و از این لحاظ، پژوهش مذكور، 

دچار نقص و خالء نسبی است.
بررسی های انجام شده در زمینة یافته های تحقیقات پیشیِن مرتبط با این پژوهش، نشان داد 
كه بخش عمده ای از تحقیقات پیشین، مرتبط با زمینه های اثرگذار بر افكار عمومی، اقناع افكار 
عمومی، دستكاری افكار عمومی و تغییرات مرتبط با افكار عمومی بوده و پژوهشی كه به طور 

خاص، به پدیدة »وارونگی افكار عمومی« بپردازد، یافته نشد.

مبانی نظری

افکار عمومی

امكان  و  جامعه  افراد  بین  در  اثرگذاری  و  گستردگی  به دلیل  عمومی  افكار  می گوید:  الزار 

آمیزش با احساس ها و هیجان جمعی، از توان الزم برای جهت دادن به كنش جمعی و اعمال فشار 
برخوردار است )الزار، 1380: 12(. به نظر متولی، افكار عمومی معموالً سه ویژگی دارد: »تازگی، 
داشتن طرح عمومی و قرارگرفتن در معرض مناقشه و مباحثه« )متولی، 1384: 99(. افكار عمومی 
به خصوص  اطالعات-  و  اخبار  درصورتی كه  و  می نشیند  قضاوت  به  مطرح شده  مسائل  دربارة 
ناامنی اجتماعی دچار  در ارتباط با مسائل پراهمیت زندگی افراد باشد- این افكار، به احساس 
خواهند شد )مقتدایی و اسفرجانی، 1396(. كاستلز با تأكید بر شكل گیری ساخت جدید قدرت 
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در ظرف ذهنی جامعه- از جمله افكار عمومی- معتقد است ارتباطات و اطالعات در طول تاریخ، 
همواره منابع اصلی قدرت و عامل تغییرات اجتماعی بوده اند و این مسئله از آنجا نشأت می گیرد 
پیوسته،  مردم،  تلقی  طرز  است.  عمومی  افكار  میان  نبرد  جامعه،  در  افراد  میان  اصلی  نبرد  كه 
تعیین كنندة هنجارها، ارزش ها و جهت گیری هایی است كه جوامع، براساس آن، شكل می گیرند. 
كاستلز معتقد است اگر چه ارعاب، منبع اصلی تحمیل خواسته های فرادستان به فرودستان جوامع 
به شمار می رود، اما نظام ها و نهادها، چنانچه صرفًا برای بقای خود به زور و سركوب متوسل 
شوند، نمی توانند برای مدتی طوالنی موفق باشند. تأثیر دستگاه های اجباركننده، كمتر از عوامل 
شكل دهنده به افكار عمومی است. لذا اگر اكثریت افراد هر جامعه ای به روش های ناهمساز با 
ارزش ها و هنجارهای رسمی و مصّرح در قانون و مقررات بیندیشند، قدرت سیاسی، موفق به 

پیشبرد اهداف خود نخواهد شد )كاستلز، 1396: 28-29(.

اقناع1

مخاطب،  است.  رسانه ای-  یا  انسانی  از  اعم  ارتباط-  هر  غایت  اقناع،  ساروخانی،  نظر  به 
چنانچه به اقناع برسد، انگیزة  درونی می یابد و خود، عامل ارسال هر پیام ارتباطی خواهد شد. برای 
تحقق اقناع باید پیام عقاًل فهمیده و پذیرفته شود و سپس، بُعد عاطفی پیدا كند و به دل بنشیند و 
نهایتًا در جهت تأمین اهداف غایی اقناع، پیام ارسال شده در دل و ذهن مخاطب باقی بماند. اقناع، 
فرایندی طبیعی، مستدل و عقالنی از یک سو،و عاطفی و قلبی از سویی دیگر است )ساروخانی، 
1383: 94(. یک فرایند تعاملی پیچیده و مداوم كه در آن، فرستنده و گیرنده به وسیلة نمادهای 
شفاهی و غیرشفاهی به یكدیگر وصل هستند و اقناع گر سعی می كند از طریق آن، بر اقناع شونده 
 تأثیر بگذارد تا وی ادراكش را بسط یا تغییر داده و در نتیجه، در حالت یا رفتارش تغییر ایجاد شود 
)O Donnell & Kable, 1982(. جاوت و اُدانل می گویند اگر اقناع، تأثیری موفقیت آمیز داشته 
را در پی خواهد داشت، چیزی كه  بودم«  نكرده  نگاه  این جهت  از  »قباًل  مانند:  باشد، واكنشی 
اتفاق می افتد این است كه گیرندة كنش متقابل اقناعی، پیام را با موجودیت اطالعی و یا تجربی 

1. Persuasion
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كنونی خود مقایسه می كند. فرایند اقناع، فرایندی متقابل است كه در آن، گیرنده پیش بینی می كند 
اگر  كرد.  خواهد  ارضا  را  اجتماعی  یا  شخصی  خواستة  یا  نیاز  یک  اقناعی،  هدف  پذیرش  با 
اقناع شونده، هدف اقناعی را بپذیرد، در این صورت، نیاز اقناع گر نیز ارضا می شود. از آنجا كه 
هم اقناع گر و هم اقناع شونده، قصدشان این است كه نیازهای شان را برطرف كنند، بنابراین ایجاد 
»رضایت متقابل« در اقناع بسیار مهم است )جاوت و اُدانل، 1394: 61(. از نظر وست وود، اقناع، 
بخش مهمی از روند »تغییر نظر« است. وی معتقد است اقناع، تأثیرات بسیار قوی و مداوم در تغییر 
افكار دارد )Westwood, 2015(. رولف و میلر تأكید دارند كه اقناع، تالش دارد یک تغییر ویژه 
 در حاالت یا رفتار مخاطب ایجاد كند. تغییر موردنظر، یک پاسخ ویژه از جانب مخاطب است 
)Roloff & Miller, 1980(. از نظر بیدل، یک اقناع كنندة مؤثر، هدف را تا حد امكان، واضح 
احتمال  شود،  بیان  واضح  به صورت  نتیجه  اگر  شود.  رفتار  یا  نگرش  تغییر  به  منجر  تا  می كند 
دست یابی به پاسخ های مطلوب از جانب اقناع شوندگان دو برابر می شود )Biddle, 1966(. اگر 
فرستندة پیام، مخاطب را منفعل در نظر بگیرد و انتخاب آگاهانة او را باور نداشته باشد، حتمًا در 
انتقال پیام خود شكست خواهد خورد و پیام، نه تنها اثرگذار نخواهد بود، بلكه وارونه1 خواهد 

شد.

مخاطب

حكیم آرا می گوید اساسًا همة كوشش های ارتباطی برای تحت تأثیر قرار دادن مخاطب، جریان 
دارد، اما این ویژگی های مخاطب است كه بر چگونگی و میزان تأثیرگذاری نیروهای دیگر عناصر 
مؤثر است )حكیم آرا، 1393: 332(. اینكه مخاطب ما در چه جایگاهی و با چه نقشی با ما روبرو 
می شود، اهمیت دارد، زیرا نوع ارتباط و هدفی كه دارد، در مواجهه با هر نوع مخاطب، متفاوت 
است )فاطمی راد و دیگران، 1395: 130-5(. مهدی زاده بر نقش مخاطب به عنوان عنصری اثرگذار 
تأكید دارد. مخاطبان فعال2مخاطبانی هستند كه با توجه به مجموعه ویژگی های فردی، اجتماعی 

1. Inverse

2. Active Aoudiences
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پیام را  برابر معانی مرّجح1  و فرهنگی، قدرت معناسازی و درک متون رسانه ای و مقاومت در 
بلكه حاصِل  می شود،  منتقل  ارتباط  فراینِد  در  كه  پیشینی  امری  نه  را  »معنا«  مفهوم،  این  دارند. 
تعامل مخاطب و متن در خالل مصرف متن می داند )مهدی زاده، 1396: 223(. در حوزة مطالعات 
ارتباطی، »مخاطب« همواره یكی از اضالع موردتوجه است كه در تعامل با »پیام های ارتباطی« و 
نوع استباط یا واكنش های او در برابر پیام های دریافتی، معنا شده و مورد تحلیل و واكاوی قرار 
می گیرد. بخشی از نظریه های تأثیر پیام های ارتباطی بر نگرش و رفتار مخاطبان- كه عمدتًا نیز در 
بستر نظریه های جامعه شناسی و روان شناسی و روش های پژوهش كّمی و كیفی جریان دارد- در 
حوزة نظریه های اجتماعی- رفتاری قابل بررسی است. نظریة تزریقی2، نظریة استحكام3، نظریة 
برجسته سازی4، نظریة مارپیچ سكوت5، نظریة كاشت6، نظریة شكاف آگاهی7، نظریة استفاده و 
رضایتمندی8، نظریة وابستگی9 و... تمامًا در همین چارچوب، قابل طرح و واكاوی است )همان، 
88- 53(. در عین حال، با فاصله گرفتن محققان از نظریات تأثیر و كنش پذیری و توجه به قرائت 
از مصرف رسانه در زندگی،  ناشی  از متون رسانه ای و تجربیات  و معناسازی فعاالنة مخاطبان 
چارچوب جدیدی از پژوهش ها و نظریات مربوط به مخاطبان رسانه، با عنوان مخاطبان فعال، 
قابل فهم است. نظریة رمزگذاری- رمزگشایی10، نظریة دریافت11، نظریة مصرف12 و... در بستر 
همین نظریات، بروز یافته است. هال در پژوهش رمزگذاری/ رمزگشایی، بر این نكته تأكید می كند 

1. Preferred Meanings

2. Hypoderamic Theory

3. Reinforcement Theory

4.Theory  Agenda-setting 
5. Spiral of Silence Theory

6. Caltivation Theory

7. Knowledge Gap Theory

8. Uses and Gratification Theory

9. Dependency Theory

10. Encoding/Decoding Theory

11. Reciption Theory

12. Consumption Theory
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كه امكان استنباط بیش از یک برداشت یا قرائت از متون رسانه ای وجود دارد؛ یعنی میان پیامی 
لزومًا  می شود،  رمزگشایی  مخاطب،  از سوی  آنچه  و  می شود  رمزگذاری  فرستنده،  به وسیلة  كه 
انطباق یا همانندی وجود ندارد. انگ معتقد است مخاطب، متون رسانه ای را به شیوه های مرتبط 
با شرایط اجتماعی و فرهنگی خود  و تجربة ذهنی اش از آن شرایط، رمزگشایی یا تفسیر می كند 

 .(Ang, 1995:214)

ادراک

تأثیر رسانه بر مخاطب است كه نظریه پردازان، آن  با  ارتباط  ادراک، كلیدی ترین مفهوم در 
و  رسانه  معرض  در  قرارگرفتن  میزان  می كنند.  تعبیر  مخاطب،  ذهن  در  واقعیت شكل گرفته  را 
 میزان توجه به رسانه، از عوامل زمینه ای هستند كه باعث تفاوت ادراک افراد از رسانه می شود
ادراک رسانه ای  بر  فرایندهای روان شناختی كه  این  از  )Ponder & Haridakis, 2015(. یكی 
تأثیرگذار است، ادراک انتخابی1 است. به نظر هاستورف و كانتریل )1954(، وجود حب و بغض 
زمینه ای و سوگیری عاطفی، باعث می شود كه تصویر شكل گرفته از واقعیت در ذهن مخاطب، 
یک تصویر غیرواقعی و منطبق با عوامل زمینه ای روان شناختی پیشینی باشد. همچنین هولند و 
شریف )1980(، قضاوت اجتماعی2 را یكی از عوامل زمینه ای روان شناختی می دانند كه بر ادراک 
رسانه ای افراد تأثیر می گذارد و باعث القای سوگیری به ادراک می شود. در این شرایط، ساختار 
قالب  همان  براساس  پدیده ها،  درمورد  آن  قضاوت  می شود  باعث  انسان،  ذهن  پیشینی  نگرشی 
نگرشی پیشینی باشد و وسعت پذیرش یا رد یک مفهوم نیز تنها در قالب همان نگرش پیشینی رقم 
بخورد. چنین قضاوتی باعث خواهد شد ادراک فرد از رخدادهای رسانه ای براساس شبیه پنداری 
یا تضادپنداری، شكل گرفته و ادراک سوگیرانه ای از واقعیت در ذهن او شكل گیرد. سوگیری، 
تأییدی3 است كه براساس آن، مخاطب تنها به دنبال پیگیری، یادآوری و مشاهدة اخباری است 
كه منطبق با پیش زمینه های ذهنی اوست )Plous,1993(. این فرایند روان شناختی، باعث ایجاد 

1. Selective Perception 
2. Social Judgment 
3. Confirmation Bias 
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عقاید غلط در ذهن مخاطب می شود و حتی رخدادهای واقعی را براساس پیش فرض های ذهنی 
خود تعریف می كند. تغییر ادراک مخاطب از رسانه- كه بر اثر تغییر اعتبار رسانه در ذهن مخاطب 
دارد  پی  در  را  رسانه ای  تأثیرات  بزرگ نمایی  یا  تخفیف  كه  است  عواقبی  دارای  شده-   ایجاد 
)Mcleod, 2017( .به عقیدة جانگ و جو )2013(، سطح سواد و دانش مخاطب نیز با تعدیل فهم 
مخاطب از مهارت رسانه ای خود و دیگران و همچنین افزایش توانایی مخاطب برای یافتن دیگر 
منابع رسانه ای، بر ادراک و قضاوت رسانه ای او تأثیر می گذارد. در بررسی اثرات دیگر فاكتورها بر 
ادراک، ژائو و كی )2009( دریافتند كه برخی از پیش زمینه های روان شناختی، مانند: تصور از خود1 
و یا پیش زمینه های هویتی، مانند: ایدئولوژی سیاسی نیز بر ادراک فرد از رسانه تأثیر می گذارند. 

اثر بازگشتی )بومرنگی(

تالشی  ناخواستة  و  غیرمنتظره  اثر  به  و  دارد  اجتماعی  روان شناسی  در  ریشه  بازگشتی،  اثر 
اطالق می شود كه درراستای تهییج یا تشویق و اتخاذ یک رفتار خاص از سوی یک شخص به 
این پدیده، مقاومت روان شناختی2 هم گفته می شود و بدان معناست كه  به  كار گرفته می شود. 
تالش ها به منظور تغییر امتیازات یک فرد، منجر به تولید اثر بومرنگی یا بازگشتی می شود. به عقیدة 
برم و برم )1981(، وقتی یک شخص به این نتیجه می رسد كه آزادی او در اتخاذ یک نگرش 
او ظاهر  یا محدود شده، مقاومت روان شناختی در  یا موضع، توسط یک عامل خارجی، سلب 
می شود و جهت گیری نگرشی خود را به سمتی سوق می دهد كه در تضاد با آن عامل خارجی قرار 
می گیرد. اثر بومرنگی یا بازگشتی تنها یكی از عواقب اتخاذ مقاومت روان شناختی است. به نظر 
كو و سلیمان )2007(، رسانه ها عالوه بر تأثیر مطلوب و دلخواه، تأثیرات دیگری را بر مخاطب 
بر جای می گذراند. یكی از این آثار نامطلوب و پیش بینی نشده، اثر بومرنگی یا بازگشتی است و 
زمانی حادث می شود كه یک پیام رسانه ای، منجر به تولید یا اتخاذ یک رفتار یا نگرش معكوس 
در مخاطب شود. اثر بومرنگی را می توان براساس تغییر در رفتار فردی كه در معرض رسانه است، 
در مقایسه با افرادی كه در معرض رسانه نبوده اند یا در معرض یک رسانة دیگر بوده اند، ثبت كرده 

1. Self-image 
2. Psychological Reactance 



86  مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه/ دوره 3، شماره 4 )پیاپی 10(/ زمستان 1399 

و مورد سنجش و بررسی قرار داد )Hovland, Irving, & Kelly, 1953(. البته در برخی مواقع، 
ایجاد تأثیر بومرنگی، خود یكی از اهداف رسانه است كه براساس آن، فرستندة پیام تالش می كند 
تعمداً در ارتباط با پیام صادرشده، در مخاطب، مقاومت ایجاد كند )Farrelly, 2002( كه البته این، 
موضوع تحقیق حاضر نیست. نظریه پردازاِن حیطة ارتباطات، برای تبیین و توضیح چگونگی ایجاد 
اثر بومرنگی در پیام های رسانه ای، به چند سازه1 و مكانیسم ذهنی اساسی اشاره كرده اند؛ همة 
این توضیحات و تبیین ها در دو دستة اصلی مفهومی قرار می گیرند: دستة اوِل این سازه ها بر این 
فرض استوار است كه مخاطب، پیام رسانه ای را براساس همان هدف رسانه پردازش می كند، اما 
خود را با آن تطبیق نمی دهد و با آن، سازگاری حاصل نمی كند. برم و برم )1981( این ناسازگاری 
را ناشی از ایجاد مقاومت روان شناختی در ذهن مخاطب می دانند كه در سطرهای باال به آن اشاره 
شد. ویت )1992( این عدم ایجاد تطابق را ناشی از پایین بودن حس خود- سودمندی در مخاطب 
عنوان می كند، اما، وگنر )1994( آن را ناشی از وسواس فكری مخاطب برای یادآوری رفتار متضاد 
عنوان می كند. این در شرایطی است كه دستة دومِ این سازه های توضیحی بر این فرض استوارند 
كه مخاطباِن رسانه، توانایی پردازش پیام )به نحوی كه موردنظر رسانه بوده است( را نداشته اند و 

در قبال پردازش نیت رسانه ای، تنها توانایی پردازش مؤلفه های متضاد پیام را داشته اند.

وارونگی افکار عمومی

یكی از مفاهیمی كه به مفهوم نظریة بومرنگی و خوانش مخالف مخاطب، نزدیک است، اما 
ماهیت و ابعادی متفاوت از آنان دارد، مفهوم وارونگی افكار عمومی است كه معطوف به یک 
تغییر شناختی در درون مخاطبان انبوه یا افكار عمومی است )كه ممكن است صرفًا در شرایطی، 
تحت تأثیر متغیرهای رسانه ای باشد(. از این دیدگاه، افكار عمومی دچار عدم ثبات می شود و یا 
ثانویة  با نظریة غالب اولیه قرار می گیرد، به طوری كه نظر  به صورت تدریجی، در تعارض كامل 
به عقیدة  بیدو(.  )دایرة المعارف  اول، شكل خواهد گرفت  نظریة  با  متضاد  كاماًل  افكار عمومی، 
این  برای  از عوامل اصلی و زمینه ای  اجتماعی، یكی  تغییر پذیر شبكه های  ژائو )2017( ماهیت 

1. Construct 
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تغییرپذیری شناختی است. همچنین به نظر این محقق، تحت تأثیر رسانه های نوین، عدم تقارن 
اطالعاتی، سطحی بودن رپورتاژها از وقایع و تغییر در روند اطالعات درخصوص یک رخداد 
خاص، باعث این تغییر رادیكال در ذهن مخاطب می شود و وارونگی افكار عمومی را در پی 
می آورد. تحریِف بخشی از اطالعات كلیدی درمورد یک رخداد یا مخفی كردن بخشی از اطالعات 
كلیدی از مخاطب و سپس افشای ماهیت اطالعات حقیقی درمورد آن موضوِع خاص، در بازة 
زمانی ثانویه، باعث نقض موضع اولیه در میان افكار عمومی و اتخاذ موضع جدید خواهد شد. 
همچنین خواندن و مطالعة بخشِی اخبار )كامل نخواندن اخبار(، مطالعة سطحی اخبار و سپس 
رجوع مجدد مخاطب به كل اخبار یا قرائت مجددِ تعمیق یافتة اخبار، دو فاكتوری هستند كه خارج 
از رسانه و در درون مخاطب وجود دارند و باعث نقض نگرش اولیة افراد نسبت به یک پدیدة 
خبری و اتخاذ نگرش ثانویه می شوند. ژائو همچنین سایر علل بروز این پدیده را تأثیر اطالعات 
چندپاره بر قضاوت احساسی مخاطب، تحریف محتوا به دلیل رقابت رسانه ای، قالبی كردن افكار 
عمومی و برانگیختن احساسات عمومی، انحراف شناختی اولیة مخاطب در اثر پیش فرض های 
افكار  تحریف  و  اجتماعی  منفی گرایی  بر  تمركز  مهم،  رویدادهای  در  رسانه، جنجال  سوگیرانة 

.)Zuowei, 2017( عمومی با مواضع غیرمنطقی می داند

روش تحقیق

رویكرد این پژوهش، توصیفی بوده و بر همین اساس، از هفت مرحلة روش كالیزی در آن 
استفاده شده است. این روش، الگوی منظمی از تكرار، گردآوری و تحلیل هم زمان داده هاست. 
این الگو، اغلب از گردآوری داده های تحلیل تا اشباع داده ها، ادامه می یابد كه شامل: انتخاب افرادِ 
موردمصاحبه، هماهنگی زمان انجام مصاحبه، انجام مصاحبه، پیاده كردن متن مصاحبه، مشخص 
كردن جمله های اصلی و جمالتی كه حاوی نكتة جدیدی بوده، خالصه كردن جمالت اصلی، 

مقوله بندی جمالت، موضوع بندی و بُعدبندی یافته ها می باشد )جلیلی، 1399: 195(
این صورت، مصاحبه  در  باشد،  تحقیق  اصلی  ابزار  نظر كوهن، مصاحبه می تواند  براساس 
شامل پرسش هایی خواهد بود كه مرتبط با هدف های تحقیق بوده و با فراهم كردن امكان دسترسی 
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به آنچه درون ذهن افراد است، موجبات اندازه گیری درون ذهن  فرد، آنچه را فرد می داند )آگاهی، 
تجربه، اطالعات(، آنچه را دوست دارد یا ندارد و به آنچه فكر می كند )نگرش ها و عقاید(، ممكن 

می سازد )نصر، 1392: 71(
در این پژوهش، از روش تحقیق كیفی با رویكرد پدیدارشناسی استفاده شده است. در این 
رویكرد، معموالً پژوهشگر به دنبال افرادی است كه عالوه بر برخورداری از دانش و اطالعات 
دربارة یک موضوع، از تجربة كافی در آن مسئله نیز برخوردار باشند. به همین منظور، در این 
پژوهش، معیار انتخاِب مصاحبه  شوندگان، افرادی بوده اند كه تجربه ای از عملكرد افكار عمومی 
و وارونگی افكار عمومی داشته اند. در این راستا، تعداد 21 مصاحبه انجام شد. پژوهش با 18 
مصاحبه به اشباع رسید و سه مصاحبة دیگر نیز از نظر اطمینان و اشباع اطالعات، انجام شد. برای 
تجزیه و تحلیل داده ها از روش كالیزی استفاده شد و مجموعًا تعداد 75 مقولة محوری از عوامل 

و زمینه های وارونگی افكار عمومی استخراج شد. 
به منظور اطمینان از اعتبار و روایی در این پژوهش، تعداد 10 مصاحبة پیاده شده- با مفاهیم 
و استخراِج یافته های مرتبط با آن-به مصاحبه شوندگان، بازگردانده شد و نظر آنها پیرامون میزان 
درستی و مرتبط بودن یافته ها با نظرات آنان بررسی شد. همچنین پس از استخراج نهایی یافته ها، 
نتایج به رؤیت 5 تن از اساتید متخصص و مرتبط با موضوع پژوهش رسانده شد. ابزار گردآوری 
اطالعات در این پژوهش، مصاحبة عمیق نیمه ساختاریافته بود و تعداد مشخصی سؤال- براساس 
نظریه های مرتبط با موضوع- تهیه شد، اما از آنجا كه در این پژوهش، نظریه ای كه به طور مستقیم 
به این موضوع پرداخته باشد، وجود نداشت و همچنین به دانش تخصصی و تجربة مصاحبه شونده 
برای استخراج یافته های مناسب، نیاز بود، در حین مصاحبه، به مصاحبه شونده اجازه داده شد تا 

اگر موارد دیگری را برای ارائه در ذهن دارد، بیان كند.
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جدول 1. خصوصیات جامعه شناختی جامعة آماری پژوهش

شغل– زمینة فعالیترشتة تحصیلیمیزان تحصیالتجنسردیف

فعال فرهنگی- رسانه ایعلوم ارتباطاتدكتریمرد1

خبرنگار باسابقه، مدرس دانشگاهعلوم ارتباطاتدكتریمرد2

عضو هیئت علمی و رییس دانشگاه مطالعات ارتباطیدكتریمرد3

عضو هیئت علمی، معاون سازمان صدا و سیماجامعه شناسیدكتریمرد4

رییس مركز افكارسنجیجامعه شناسیدانشجوی دكتریمرد5

عضو هیئت علمی، مؤلف و پژوهشگرعلوم ارتباطاتدكتریمرد6

معاون پژوهشی خبرگزاری روان شناسیكارشناسی ارشدمرد7

عضو هیئت علمی، رییس گروه ارتباطات اجتماعی جامعه شناسیدكتریمرد8

عضو هیئت علمی، معاون صدا و سیماروان شناسیدكتریمرد9

مدیر دفتر مطالعات رسانه ها، مدرس دانشگاهعلوم ارتباطاتدكتریزن10

خبرنگار باسابقه، مدیر مركز پژوهشی علوم ارتباطاتدكتریزن11

عضو هیئت علمی، معاون صدا و سیماعلوم ارتباطاتدكتریمرد12

عضو هیئت علمی، رییس دانشكدة علوم اجتماعیعلوم ارتباطاتدكتریمرد13

عضو هیئت علمی، رییس دانشكدة ارتباطاتعلوم ارتباطاتدكتریمرد14

عضو هیئت علمی، رییس گروه جامعه شناسیجامعه شناسیدكتریمرد15

رییس مركز پژوهش و سنجش افكار علوم اجتماعیدكتریمرد16

عضو هیئت علمی، مؤلف و پژوهشگر جامعه شناسیدكتری/ پرفسورمرد17

تدریس و پژوهشروزنامه نگاریدكتریمرد18

عضو هیئت علمی، مدیرعامل خبرگزاریجامعه شناسیدكتریمرد19

مدیر شبكة تلویزیونعلوم ارتباطاتدكتریمرد20

عضو هیئت علمی، دستیار ارتباطات اجتماعیجامعه شناسیدكتریمرد21
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یافته های تحقیق

سؤال نخست: چه عواملی در بروز پدیدۀ وارونگی افکار عمومی مؤثرند؟

همان طور كه در جدول شمارة 2 نشان داده شده، براساس دیدگاه مشاركت كنندگان، عوامل 
وارونگی افكار عمومی در 40 مقولة محوری از عوامل كلی، تقسیم بندی شده اند.

جدول 2. عوامل وارونگی افکار عمومی

ابعادتم هامقولة محوریمفاهیم استخراج شده

بی اعتمادی به منابع رسمی پیام/ عدم مقبولیت و مشروعیت 
رسمی/  پیام های  به  مخاطب  اعتماد  عدم  پیام/  انتقال  منابع 
ناتوانی پیام رسانه در جلب اعتماد مخاطب/ درک متفاوت 
عدم  باالی  اثرگذاری  پیام/  منبع  به  بی اعتمادی  به دلیل  پیام 
به  اعتماد  رفتن  دست  از  پیام/  منبع  به  مخاطب  اعتماد 
بسترهای پیام رسان/ نگرش منفی به منبع ارسال پیام/ كاهش 

اعتماد؛ نتیجة طبیعی جمع  شدن منبع خبر

سلب اعتماد مخاطب 
نسبت به منبع ارسال 

پیام و بستر های 
ارتباطی

از دست رفتن 
اعتماد 

ارتباطی

تجربة مردم از دروغگویی مسئوالن/ بروز پدیده در شرایط 
كاهش اعتماد بین مردم و مسئوالن/ عدم صداقت یا احساس 
اثرگذاری عدم  عدم صداقت؛ عامل كاهش اعتماد عمومی/ 
تصمیمات  مسئوالن/  پنهان كاری  اثرگذاری  وعده ها/  تحقق 
انجام شده/  عمل  در  مردم  گرفتن  قرار  و  مسئوالن  ناگهانی 
اختالل ارتباط دولت– ملت/ حركت دولت در مسیر خالف 
خواست افكار عمومی/ دخالت تناقض در گفتار و عملكرد 
گفتمان  با  حاكمیت  رسمی  گفتمان  گرفتن  فاصله  مدیران/ 
مردم/ حجم نامناسب و بزرگ نمایی اخبار مسئوالن با میزان 
افراد  یافتن وارونگی در شرایط دور شدن  خدمات/ شدت 
دوگانگی  دخالت  دولتی/  دست اندركاران  از  جامعه  یک 
حرف و عمل مسئوالن/ اثرات رفتار غیرشفاف و غیرصادقانه 

با مردم/ اهمیت بی اعتمادی مخاطب به شعارهای مسئوالن

احساس عدم صداقت 
در مسئوالن، اختالل 
و تزلزل در اعتماد 
عمومی نسبت به 

كارگزاران و حاكمان

از دست رفتن 
اعتماد 

مدیریتی
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از  رسانه  مدیران  ماندن  عقب  رسانه ای/  مدیران  فرسودگی 
سرعت تحوالت

عدم توان حرفه ای 
مدیران رسانه

ضعف مدیران 
رسانه

مدیریتی

اثر باالی فضای مجازی بر افكار عمومی/ 
نقش میزان دسترسی به فضای مجازی و بدون كنترل/ سهم 
رسانه های  نقش  مجازی/  فضای  مسخ كنندگی  توان  باالی 

نوپدید/ شدت یافتن بی اعتمادی در بستر فضای مجازی

نقش مؤثر فضای 
مجازی در اثرگذاری 

بر افكار عمومی

قدرت فضای 
مجازی

ارتباطی

تفاوت جهان بینی مخاطب در عصر گسترش تكنولوژی های 
مصرف  تفاوت  سنتی/  دورة  مخاطبان  به  نسبت  ارتباطی 
ارتباطی/  نوین  تكنولوژی های  عصر  در  مخاطب  رسانه ای 

اثرگذاری تكنولوژی در ایجاد باورهای جدید

تأثیر فناوری های 
نوین ارتباطی بر افكار 

مخاطبان

قدرت 
فناوری های 

ارتباطی

فناوری

اثر شبكه در تقویت وارونگی افكار/ قدرت شبكه های فعال 
در تبدیل موضوعات به مسائل موردتوجه جامعه/ معنایابی 
پدیده در چارچوب شبكه های اجتماعی/ درست شدن زمینة 
ارتباطی فیک در شبكه های اجتماعی/ بروز تغییرات عمده  در 

یک بازة زمانی كوتاه، تحت تأثیر قدرت شبكه

اثرگذاری شبكه های 
اجتماعی بر مخاطبان

قدرت 
فناوری های 

ارتباطی

شبكه ای

اثرگذاری قدرت رسانه ای برتر رقیب/ اثرگذاری برنامه ریزی 
در  بیرونی  رسانه های  نقش  شناختی/  جنِگ  برای  حریف 
ریزش افكار جامعه/ ضریب دادن به اخبار منفی و سیاه نمایی 
از  رقیب  رسانه های  اثرگذاری  رقیب/  رسانه های  سوی  از 
طریق برجسته سازی اخبار منفی/ دامن زدن به شكاف ها از 
از سوی  اشتباه  اطالعات  تزریق  رسانه های خارجی/  سوی 
از  خارج  از  رسانه ای  حمالت  دخالت  دشمنان/  یا  رقبا 
اهمیت  عوامل خارجی/  تشدیدكنندگی  باالی  نقش  مرزها/ 
جریان های  و  افراد  توسط  انتشار«  منبع  از  »اعتبارزدایی 
سوی  از  عمومی  افكار  به  شكل دهی  متخاصم/  رسانه ای 
داخلی/  رسانه های  تأخیر  شرایط  در  رقیب  پیام دهندگان 
به دلیل  سكوت  مارپیچ  در  داخلی  رسانه های  شدن  درگیر 

فعالیت پرحجم رسانه های رقیب و معاند

اثرگذاری رسانه های 
رقیب خارجی بر 
جهت دهی افكار 

مخاطبان

قدرت 
رسانه های 

بیگانه و معاند

ارتباطی
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راهبردهای  اثرات  رسانه/  سنتی  منابع  و  رویكردها  اثرات 
تاكتیک های روز/  از  بودن رسانه  انفعالی و واكنشی و دور 
مخاطبان/  با  سنتی  رویكرد  با  رسمی  رسانه های  مواجهة 
حلقة  داشتن  نگاه  بسته  و  نوین  رسانه های  معماری  فقدان 
رسانه ای در سنتی ترین شكل ممكن/ عدم توازن بین اخبار 

مثبت و انتقادی از سوی رسانه های رسمی

ضعف ساختاری 
و رویكرد سنتی و 
انفعالی رسانه های 

رسمی در مواجهه با 
مخاطب

ارتباطیضعف ارتباطی

نقص ابزارهای ارسال پیام در كشور/ ناتوانی و ضعف رسانه؛ 
انتقال  ارتباطی/  ابزارهای  نارسایی  عامل مؤثر در وارونگی/ 
نادرست پیام/ ناموفق بودن پیام ارسالی/ مشكالت مربوط به 
عدم ارسال پیام/ طبیعی بودن اشتباه افكار عمومی در مواجهه 
پیام/  انتقال  كانال  و  پیام  از  نادرست  استفادة  اشتباه/  پیام  با 
نقش كارآ نبودن پیام های پیشین/ مقصر دانستن فرستندة پیام 
منبع  میان  مناسب و مؤثر،  رابطة  فقدان  ارتباطی/  فرایند  در 
پیشین،  تجربیات  پیام،  پیام،  منبع  اثرگذاری  جامعه/  با  پیام 
مخاطب/  برای  پیام  ارسال  كانال  اهمیت  پیام/  ارسال  كانال 
تولید،  اثرگذاری ماهیت و نحوة  پیام در خالء/  انتقال  عدم 
پردازش و نشر اطالعات در بستر زمان و مكان/ اثرات جنس 
پیام، ابزار ارسال آن و ساختار رسانه در بروز پدیده/ نقش 
عدم ارسال و عدم دریافت درست پیام ها/ اثرات دیر پردازش 
پدیده در  بروز  پیام/  از سوی فرستندة  انتخابی  شدن سوژة 
شرایط صفر شدن قدرت كاربردی پیام/ ناقص بودن پیام های 
ارتباطی/ اهمیت وضعیت منبع پیام در تأثیرگذاری یک پیام/ 

اهمیت فضای اجتماعی افراد در تأثیرگذاری پیام

ضعف و مشكالت 
ناشی از نقایص 

مربوط به جنس، ابزار 
و بستر ارسال پیام

ضعف و نقص 
ماهیت ابعاد 

پیام

ارتباطی

ماندگاری  پیش داوری ها/  و  غالبی  تصورات  اثرگذاری 
افكار  وارونگی  عمومی/  افكار  حافظة  در  گذشته  تصاویر 
ناشی از تجارب قبلی مخاطب/ نقش ذهنیت های مخاطبان/ 
نقش تجربة منفی مخاطب نسبت به فرستندة پیام/ اثرگذاری 
به  نسبت  قیاس  عمومی/  افكار  تجربة  و  پیشین  زمینه های 
)تجارب  مخاطب  ذهنی  تصویر  اهمیت  ایده آل/  گذشتة 
نیازها و  گذشته( از فضای عمومی جامعه/ اثرات عالیق و 

پیش زمینه های ذهنی مخاطبان

نقش تجارب گذشته 
و تصورات ذهنی 
غالب در مخاطبان

ذهنیت ها و 
تجربه های 

منفی

تجربی
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اثرگذاری فساد اقتصادی و سیاسی/ اثرگذاری رانت خواری/ 
ناتوانی  اجتماعی/  سرمایة  كاهش  و  ناامیدی  اثرگذاری 
ساختار اقتصادی- اداری معیوب و غیرشفاف در همراه سازی 
جمله  از  واقعی،  زمینه های  برخی  تشدیدكنندگی  مخاطب/ 
وجود فساد/ اثرگذاری وجود )یا احساِس( تبعیض در جامعه

اثرگذاری فساد و 
تبعیض موجود در 

ساختار سیستم

نقش فساد در 
سیستم

اداری

نقش  ساختار/  بُعد  در  پیام  چارچوب بندی  و  اقناع  اهمیت 
اقناع  نظام  در  اختالل  بروز  گروه/  یا  فرد  اقناع  عدم  مهِم 
رسانه/ نقش آفرینی هم افزای عناصر از جمله؛ مخاطب، پیام 
و ساختار رسانه و ظرفیت های اقناعی/ بی توجهی به الزامات 
اقناع/ دخالت پیام بدون محتوای اقناع كننده/ مشكالت ناشی 

از ظرفیت های اقناعی پیام

ضعف ناشی 
از عدم توجه به 

ظرفیت های اقناعی

ارتباطیضعف در اقناع

سیاست گذاری های غلط؛ عامل اصلی مشكل/ سلب اعتماد از 
افكار عمومی در اثر سیاست گذاری های غلط/ احساس مردم 
در نادیده گرفته شدن در سیاست گذاری ها/ دور نگهداشتن 
مردم از فرایندهای سیاست گذاری از سوی مدیران/ دخالت 
نزدیک  یا  بگیرند  تصمیم  باید  كه  كسانی  )یعنی  كارگزاران 
مدیریتی/  ضعف های  اثرگذاری  هستند(/  تصمیم گیری  به 

اهمیت ویژة حكمرانی در بروز پدیده

ضعف ناشی از 
عملكرد مدیران و 
سیاست گذاری های 

غلط

ضعف در 
عملكرد 
مدیران

مدیریتی

اثرگذاری احساس عدم شفافیت/ اثرگذاری اظهارات خالف 
با  متناسب  نیمه كاذب،  و  كاذب  محتوای  اثرگذاری  واقع/ 

زمینه های واقعی

اثرات ناشی از 
احساس عدم شفافیت 

از سوی مخاطب

ادراكیفقدان شفافیت

در  ضعف  اثرگذاری  افكار/  وارونگی  علت  مخاطبان؛  اعتماد  سلب 

اعتماد/  عناصر، حول محور  اعتمادسازی/ جمع شدن همة 
سست شدن پایه های اعتماد عمومی/ وجود شكاف ها با منشأ 
یا  افكار/ ضعف  بر وارونگی  تقدم بی اعتمادی  بی اعتمادی/ 

فقدان اعتماد اجتماعی

مشكالت ناشی از 
وجود شكاف و 

سست شدن پایه های 
اعتماد عمومی

از دست رفتن 
اعتماد 

مدیریتی
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وارونگی افكار درپی گسست نظام اطالع رسانی/ اثرگذاری 
سانسور رسمی/ عدم وجود نقشة راه مشخص رسانه ای در 
برخورد با پدیده/ فقدان رسانة استاندارد و اصیل در كشور/ 
حرفه ای/  رسانة  فقدان  رسانه ها/  رویكرد  شدن  مسلكی 
رسانه ای  نظام  بودن  عاجز  رسمی/  رسانة  فقدان   مرجعیت  
در رساندن صدای الیه های مختلف اجتماعی به حكومت/ 
به  دولت  انتقال سیاست های  در  رسانه ای  نظام  بودن  عاجز 
فقدان  اهمیت  آن/  به  مشروعیت بخشی  و  توجیه  و  جامعه 
رسانه ها و روزنامه نگاران مستقل برای كسب اعتماد عمومی

ضعف ساختار 
رسانه های رسمی 
و عملكرد نظام 

اطالع رسانی

از دست رفتن 
اعتماد 

ارتباطی

نادیده گرفتن مخاطب در رسانه/ اثرگذاری بستر محیطی و 
شناخت مخاطب و تولید اطالعات مبتنی بر نیاز/ تفسیرگر 
بودن مخاطب/ تغییر شیوة مصرف رسانه ای مخاطبان/ تغییر 
نسل های  در  به ویژه  مخاطبان،  اجتماعی  و  فرهنگی  ذائقة 
اثر ارتباطات  جدید/ تغییر در ساختار فرهنگی مخاطب در 
فرهنگی  مرزهای  شدن  برداشته  و  بین المللی  میان فرهنگی، 
بین جوامع/ دریافت پیام های متناقض توسط مخاطب در اثر 
اثرات  مخاطب/  برابر  در  برهان  نداشتن  رسانه/  منابع  تنوع 
از  او  جدی و فوری رمزگشایی/ اهمیت مخاطب و تفسیر 
پی  در  وارونگی  بروز  پدیده/  بروز  در  مخاطب  نقش  پیام/ 
خوانش متضاد مخاطب/ واكنش متضاد و خالف انتظار در 
بُعد  در  تخالفی  اهمیت خوانش  برچسب/  صورِت خوردن 

فردی

بی توجهی به جایگاه 
مخاطب و توان 

خوانش و تحلیل او 
از پیام

ضعف در 
شناخت 
مخاطب

ارتباطی

با  مخاطباِن  بر  یک سویه  پیام های  معكوس  اثرگذاری 
اثرگذاری تغییرات نسلی/ اهمیت داشتن  باالتر/  تحصیالت 
تغییرات نسلی/ نقش تحصیل و سن در تفاوت رفتار/ نقش 

جنسیت، تجربه و جایگاه اجتماعی در تفاوت رفتار

نقش سن، جنس و 
سطح تحصیالت در 
بروز رفتار مخاطب

تأثیر جنسیت 
و سطح 
تحصیالت

زیستی
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انتخابات؛ بستر مهم بروز وارونگی افكار/ اهمیت تحوالت 
اثرگذاری  جناحی/  درگیری های  و  رقابت  اهمیت  سیاسی/ 
نظام  ساختار  تأثیر شدید  اطالعات/  در  اختالل  و  اغتشاش 

سیاسی/ اهمیت عامل سیاسی

اهمیت تحوالت، 
رقابت ها و 

درگیری های سیاسی 
در ساختار نظام

رقابت های 
سیاسی

سیاسی

پدیدارشناسی  تاریخ،  روان شناسی،  نقش  بودن/  چندوجهی 
متعدد  پدیده/  این  بروز  در  حاكمیت  و  مردم  ارتباطات  و 
علل  و  رفتاری  علل  وجود  وارونگی/  علِل  بودن  متكثر  و 
تاریخی/  عوامل  شدید  تاثیر  روان شناسانه/  علل  ارتباطی/ 
متعدد  علل  هم افزایِی  و  تعامل  پدیده/  جامعه شناسانة  علت 
روان شناسانه، ارتباطی، جامعه شناختی و نیز عوامل سیاسی، 
نظامات  نقش  ایدئولوژیک/  و  تاریخی  فرهنگی،  اقتصادی، 
رسانه ای، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی- به عنوان یک بستة 

به هم پیوسته- در ساختن نظام شناختی مخاطب

درهم تنیدگی و چند 
بُعدی و چند الیه 

بودن زمینه ها و علل 
بروز پدیده

ضعف مبانی 
اجتماعی

اجتماعی

عدم ورود به موقع برای اطالع رسانی )خبر اول(/ اثرگذاری 
واقع گرایانة  انعكاس  در  ذاتی  وظیفة  انجام  از  رسانه  دوری 
رویدادها/ تأثیر رعایت بی طرفی و رعایت اصول حرفه ای/ 
فاصله   وجود  یک طرفه/  و  غیرحرفه ای  پردازش های  اثرات 
سوژه های  با  رسانه  سوی  از  انتخاب شده  سوژه های  بین 
مخاطب/ اثرات عدم رعایت اصول و تاكتیک های مناسب/ 
و روش ها  مسیر  مستمر  و تصحیح  پویش  اجرای  توان  عدم 
متناسب با تحوالت جاری و اقدامات رقبا/ وارونگی افكار 

درپی ناتوانی مجاری اصلی در رفع ابهام

ضعف ناشی از 
عدم رعایت اصول 
حرفه ای در رفتار و 

رویكرد رسانه

ضعف 
حرفه ای

ارتباطی

نقش فراگیر رسانه های نوظهور/ آثار نامطلوب بسته بندی پیام 
با گفتمان دهه های قبل

ضعف ناشی از 
عقب ماندگی گفتمان 

نظام رسانه ای

ضعف 
حرفه ای

ارتباطی

اثر  فرستنده/  به  پیام  بازگشت  و  پیام ها  بومرنگی  خاصیت 
بومرنگی پیام به دلیل نبودن زمینة اجتماعی

مشكالت ناشی از 
خاصیت بومرنگی پیام

ضعف و نقص 
 ماهیت 
ابعاد پیام

رسانه ای
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زیرساخت های  باالی  اهمیت  جامعه/  فرهنگ  اثرگذاری 
فرهنگی/ تغییر ذائقة فرهنگی و اجتماعی مخاطبان- به ویژه 
در نسل های جدید- عامل بروز این پدیده/ تغییر در ساختار 
ارتباطات  میان فرهنگی،  ارتباطات  اثر  در  مخاطب  فرهنگی 
بین المللی و برداشته شدن مرزهای فرهنگی بین جوامع/ بروز 
و  روانی  ویژگی های  از  ناشی  فرهنگی  بسترهای  در  پدیده 
شخصیتی و دالیل ارتباطی و جامعه شناختی/ اثرات بلندمدت 
ایستارهای  بودن  قدرتمند  اجتماعی/  و  فرهنگی  حوزة  در 

فرهنگی جامعه و مقاومت در مقابل عوامل ناسازگار

نقش اثرگذار ایستارها 
و بسترهای فرهنگی 

موجود در جامعه

فرهنگیقدرت فرهنگی

افكار  به جریان اطالع رسانی غیررسمی/ واكنش  بی توجهی 
عمیق  شكاف  وجود  نامناسب/  پیام های  برابر  در  عمومی 
ارتباطی در پیام رسانی/ دقیق نبودن پیام های ارسالی به دلیل 
اشتباه/  اطالعات  و  فیک نیوزها  اهمیت  پیام/  بودن  سیال 
و  فیک نیوزها  اثرگذاری  رسانه ای شده/  جهان  محصول 

فیک مسیج ها

ضعف ناشی از جریان 
یافتن پیام های جعلی، 

اشتباه و غیردقیق 

ضعف و نقص 
ماهیت ابعاد 

پیام

ارتباطی

احتمال بروز پدیده در افراد فعال و دارای احساس استقالل 
انسجام شخصیتی بیشتر/ واكنشی بودن رفتار افكار عمومی 

در برابر رسانه/ نقش احساسات جامعه در بروز پدیده

اثرگذاری احساسات 
اجتماعی در بروز 

رفتار در برابر پدیده ها

ضعف 
اجتماعی

اجتماعی

دسترسی مخاطب به منابع متنوع اطالعات/ اثرگذاری اضافه 
نیازها/  با  نبودن  هم سو  درصورت  جامعه  اطالعاتی  بار 
به هم ریختن تشخیص در اثر افزایش داده ها/ تنوع چشمگیر 
منابع رسانه ای/ گسترده  و متنوع تر شدن منابع رسانه ای در 
سنتی/  رسانه های  سابق  دوره های  به  نسبت  جدید  دورة 
اثرگذاری تكثر و تنوع رسانه ای/ زمینه سازی مجاری موازی 

و غیررسمی برای تغییر افكار عمومی

نقش تعدد و تكثر 
منابع رسانه ای در 
بروز به هم ریختگی 

اجتماعی

ضعف و نقص 
ماهیت ابعاد 

پیام

ارتباطی

اهمیت ساخت درست پیام/ اهمیت عدم تعارض پیام/ نوع 
تولید  اثرگذاری مدل  پیام های رسانه ای/  بسته بندی  تولید و 

پیام و طراحی هوشمندانه یا غیرهوشمند آن

ضعف ناشی از 
نارسایی ساختار و 

بسته بندی پیام

ضعف و نقص 
ماهیت ابعاد 

پیام

ارتباطی
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ضعف در هویت ملی/ اهمیت تصمیمات بین المللی/ اهمیت 
شرایط اقتصادی/ عدم درک و شناخت جامعه/ بی توجهی به 
زمینه/  با  متن  همخوانی  عدم  پیام رسانی/  مدنی  واسطه های 
اثرگذاری محیط/ اهمیت مؤلفة »نیاز« در میزان و چگونگی 
وضعیت  از  نارضایتی  درصورت  تشدید  پدیده/  بروز 

اجتماعی/ اهمیت منافع فردی و شخصی افراد

ضعف ناشی از 
بی توجهی به برخی 
بسترهای اثرگذار 
در بروز پدیده های 

اجتماعی

ضعف 
اجتماعی

اجتماعی

ضعف ناشی از نقش موثر فقدان سواد رسانه ای/
عدم توجه به سواد 

رسانه ای

ضعف 
آموزشی

آموزشی

بروز نوعی شرطی شدگی در افكار عمومی/ بروز در شرایط 
عدم شناخت قوانین حاكم بر حیات روانی انسان

ضعف ناشی از عدم 
توجه به شرایط روانی 

جامعه

روانیضعف شناختی

صدمات ناشی از فقدان پدافند مؤثر رسانه ای
فقدان پدافند رسانه ای

ضعف و نقص 
ماهیت ابعاد 

پیام

ارتباطی

مكان/  و  زمان  اثرگذاری  تحوالت/  باالی  سرعت  دخالت 
نقش مؤثر زمان اطالعات )تایم فاكتور(

ضعف ناشی از 
بی توجهی به عنصر 

زمان )تایم فاكتور( در 
تحوالت اجتماعی

ضعف 
اطالعاتی

تاریخی

مخاطب/  تبیین  در  اطالعات  فرآوری  و  تولید  اثرگذاری 
اثرگذاری قدرت اطالعات در شكل دهی به پدیده/ اهمیت 

شیوة توزیع اطالعات

ضعف ناشی از 
بی توجهی به قدرت 
اطالعات و فرایند 
تولید و توزیع آن

ضعف 
اطالعاتی

اطالعاتی

معنایابی پدیده در چارچوب تعامل دو طرفه و افقی معانی/ 
شكل گیری سریع تر وارونگی رفتار در اثر ارتباطات شفاهی/ 

بروز حالت دومینو وار در جامعة شفاهی

صدمات ناشی از 
شكل گیری ارتباطات 

شفاهی در جامعه

ضعف 
ارتباطاتی

ارتباطی
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تشدید پدیده در اثر تالش حكومت ها برای اعتبارزدایی از 
رقابتی  با فضای  متناسب  پویش  ناتوانی در طراحی  رسانه/ 

موجود/ تأثیر شدید اعتبار گروه های مرجع

اثرات ناشی از 
اعتبارزدایی از رسانه

ضعف 
ارتباطاتی

حكومتی

بی اعتمادی مردم به اخبار/ بی اعتمادی مردم به بیانیه ها/ نقش 
بی اعتمادی به بنگاه اطالع رسانی/ كاهش اعتماد جامعة هدف 
هنگامة  در  عمومی  اعتماد  مورد  رسانة  نداشتن  رسانه/  به 
منفی/  برچسب  وجود  نتیجة  در  اعتماد  سلب  بحران ها/ 

اهمیت اعتماد اجتماعی به رسانه و سیستم اطالع رسانی

بی اعتمادی مردم 
به رسانه و نظام 

اطالع رسانی

از دست رفتن 
اعتماد 

ارتباطی

رقیب  رسانه های  زدن  جا  دشمنان/  تولیدی  جذابیت های 
به جای تریبون مردم و سخن گفتن از زبان جامعه/ گرایش 
اطالعاتی  پازل  تكمیل  برای  منابع خبری  دیگر  به  مخاطب 
منابع  و  خارجی  رسانه های  از  مخاطب  باورپذیری  خود/ 

میان فردی

باورپذیری رسانه های 
رقیب به دلیل 

جذابیت های تولید

قدرت 
رسانه های 

بیگانه و معاند

ارتباطی

پیام/  منبع  سوی  از  جامعه  از  ارتباطی  درست  درک  فقدان 
مخاطب،  ضلع  سه  تعامل  به هم ریختگی  شرایط  در  بروز 
و  ذهنی  مختصات  اهمیت  سازوكارها/  و  محیطی  شرایط 

روحی فردِ پیام گیرنده در تأثیرگذاری یک پیام

ضعف ناشی از درک 
نادرست ارتباطی

ضعف و نقص 
ماهیت ابعاد 

پیام

ارتباطی

 درگیر شدن در مسائل جزئی و كشمكش های سطح پائین 
سیاسی و حاكمیتی/ عدم اعتنا به نیازهای واقعی مردم/ اثر 
قدرت  عملكرد  و  ساختار  دخالت  محقق نشده/  وعده های 
سیاسی/ فقدان مكانیسم های گفتگو میان بخش های مختلف 
حكومت و میان حكومت با مردم/ رفتار وارونة مردم در برابر 

حركات مسئولین

ضعف ناشی از 
بی اعتنایی به نیازهای 

واقعی مردم 

ضعف در 
عملكرد 
مدیران

مدیریتی
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با توجه به جدول به دست آمده، احساس عدم صداقت در مسئوالن، اختالل و تزلزل در اعتماد 

عمومی نسبت به كارگزاران و حاكمان، سلب اعتماد مخاطب نسبت به منبع ارسال پیام و بستر های 

ارتباطی، اثرگذاری رسانه های رقیب خارجی بر جهت دهی افكار مخاطبان، ضعف ساختاری و 

رویكرد سنتی و انفعالی رسانه های رسمی در مواجهه با مخاطب، نقش تجارب گذشته و تصورات 

ذهنی غالب در مخاطبان، اثرگذاری فساد و تبعیض موجود در ساختار سیستم، ضعف ناشی از 

عدم توجه به ظرفیت های اقناعی، اثرات ناشی از احساس عدم شفافیت از سوی مخاطب، ضعف 

ناشی از عملكرد مدیران و سیاست گذاری های غلط، مشكالت ناشی از وجود شكاف و سست 

شدن پایه های اعتماد عمومی، ضعف ساختار رسانه های رسمی و عملكرد نظام اطالع رسانی و 

ضعف ناشی از بی اعتنایی به نیازهای واقعی مردم، از جملة مهمترین علت های مؤثر در بروز پدیدة 

وارونگی افكار عمومی هستند. در این پژوهش، بیشترین سهم از عوامل عّلی، به شكل معناداری با 

از »دست رفتن اعتماد«، »ضعف ارتباطی« و »ضعف در عملكرد مدیران« مرتبط است.

سؤال دوم: چه زمینه هایی در بروز پدیدۀ وارونگی افکار عمومی مؤثرند؟

همان طوركه در جدول شمارة 3 نشان داده شده، براساس دیدگاه مشاركت كنندگان، زمینه های 
مؤثر در بروز وارونگی افكار عمومی، در 35 مقولة محوری از عوامل كلی تقسیم بندی شده اند.
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نداشتن راهی برای ابراز خشم توسط مردم/ بی اعتنایی و 
توهین؛ علت لجبازی مردم/ تصمیم گیری دولت به جای 
رسمی/  پیام  ارائة  هنگام  حكومت  دادن  بازی  مردم/ 

عكس العمل مردم در برابر بی صداقتی مسئوالن

فقدان مسیرهای مناسب 
برای ابراز نارضایتی 

اجتماعی

اجتماعینارضایتی اجتماعی

حساسیت افكارعمومی به كوتاهی و بی مسئولیتی رسانه/ 
مقاومت  رسانه/  بی صداقتی  به  افكارعمومی  حساسیت 
و  تأثیرگذاری  و  باورسازی  برابر  در  فعال  مخاطبان 

فریب كاری/ نقش فریب افكار عمومی

احساس عمومی از 
بی صداقتی مسئوالن

بی صداقتی 
مسئوالن

اجتماعی

مخاطب  پذیرش  پیام/  محتوای  رسایی  و  روایی  عدم 
مخاطب  پذیرش  پیام/  در  صمیمت  وجود  درصورت 

درصورت وجود صداقت در پیام

فقدان روایی، رسایی 
و صمیمیت در پیام 

ارسال شده

عدم روایی، 
رسایی و 

صمیمیت در پیام

ارتباطی

طبیعی  حالت  از  زندگی  شدن  خارج  و  اعوجاج  بروز 
در اثر فضای مجازی/ بروز اثرات از حوزة مجازی به 

حوزة عینیت

زمینه های تخریبی 
فضای مجازی بر 
زندگی اجتماعی

قدرت تخریب 
فضای مجازی

ارتباطی

سیستم  یک  اجتماعی  پایگاه  در  ضعف  زمینه سازی 
ریشه دار/  تاریخی  استبدادزدگی  زمینه سازی  حكومتی/ 
مدیریتی  رفتار  حاكمان/  عمل  در  یكپارچگی  اهمیت 
سیاسی  مشروعیت  و  مقبولیت  تغییر  اهمیت  مدیران/ 

دولت ها

از دست رفتن 
مشروعیت و ضعف 
در پایگاه اجتماعی 

حكومت

از دست رفتن 
مشروعیت و 

ضعف در پایگاه 
اجتماعی

حاكمیتی

و  اطالع رسانی  بدون  تصمیمات  بودن  زمینه ساز 
اطالعات  ارائة  عدم  بودن  زمینه ساز  كافی/  زمینه سازی 

درست به مخاطبان

تصمیم گیری اجتماعی 
بدون اطالع رسانی و 
زمینه سازی مناسب

ضعف در 
اطالع رسانی

مدیریتی

از  ناشی  بی اعتمادِی  حاكمیتی/  دستگاه های  عملكرد 
تمركز همة امور در نهاد دولت

ضعف در عملكرد 
دستگاه های دولتی و 

حاكمیتی

ضعف در عملكرد 
دستگاه ها

دولتی
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باورها/  نقش  دینی/  باورهای  و  رسوم  و  آداب  نقش 
و  ذهنی  سابقة  نقش  اجتماعی/  پیش زمینه های  نقش 
قابلیت  زمینة  از  برخورداری  تجربی/  پیش زمینه های 
گره خوردن با روان مردم/ پدیده ای ناخودآگاه و متكی 
زمینه ها  و  علل  وابستگی  زیست شهروندان/  تجربة  بر 
تجربه های  نقش  زیسته/  تجارب  از  مخاطب  تفسیر  به 
زمینه های  مضاعف  اهمیت  مخاطب/  تفسیر  بر  زیسته 
اجتماعی/ نقش زمینه های اجتماعی و روانی در دریافت 

مخاطب

نقش زمینه های 
اجتماعی و تجارب 
زیستی شهروندان

زمینه های 
اجتماعی

اجتماعی

اثرگذاری میزان چسبندگی رسانه به حاكمیت و قدرت/ 
اغراق رسانه ای؛ مانعی برای دیده شدن واقعیت

تأثیرات چسبندگی 
رسانه به قدرت

نزدیكی رسانه به 
قدرت

ارتباطی

ارتباطات/ زمینه های  به جهانی شدن  زمینه های مربوط 
)موبایل(/  و سوژه محور  فردگرا  تكنولوژی های  توسعة 
عمومی  افكار  ناپایداری  ارتباطاتی/  وجه  داشتن  غلبه 
تحت تأثیر ارتباطات نوین/ تعیین كنندگی استفاده از ابزار 

و فناوری های جدید

تأثیرات مرتبط با 
رسانه های نوین و 
فناوری های جدید 

ارتباطی

رسانه های نوین و 
فناوری های جدید 

ارتباطی

ارتباطی

زمینه های افزایش دامنة انتخاب های فردی/ برخورداری 
از زمینة قابلیت تحریک احساسات عمومی

نقش دامنة انتخاب های 
فردی در جامعه

انتخاب های فردی 
در جامعه

اجتماعی

اهمیت زمینه های نامساعد اقتصادی/ تأثیرپذیری طبقات 
متوسط به پایین/ شرایط اقتصادی جامعه؛ عامل دوری 
و نزدیكی مردم به نظام/ عملكرد موفق نظام اقتصادی 
و سیاسی؛ عامل كامیابی عملكرد رسانه/ نقش وضعیت 

شاخص های اقتصادی در دریافت مخاطب

نقش شرایط نامساعد 
اقتصادی جامعه

شرایط نامساعد 
اقتصادی جامعه

اقتصادی

نسبت  بی اعتمادی/  وجود  درصورت  ناكاركردی  بروز 
مستقیم سطح اعتماد عمومی به رسانه ها با سطح اعتماد 

عمومی به فضای رسمی كشور

نسبت مستقیم میزان و 
سطح اعتماد عمومی

عدم اعتماد 
عمومی

اجتماعی

سیر  بودن  پرشتاب تر  طبیعی/  بحران های  بروز  نقش 
تغییر عوامل منفی در مقایسه با سیر تغییر عوامل مثبت

زیستیبحران های طبیعیاثرات بحران های طبیعی
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ابعادتم هامقولة محوری مفاهیم استخراج شده

حساسیت افكارعمومی به خلف وعده/ ماندگاری بیشتر 
وعده های عمل نشده در اذهان

خلف وعدة مسئوالن و 
وعده های عمل نشده

وعده های بدون 
عمل مسئوالن

دولتی

ساختارهای  با  نظام هایی  در  بروز  امكان  بودن  بیشتر 
بسته و محدود/ فراهم تر بودن زمینه برای اعالم نظر و یا 
تصمیم شهروندان در موضوعات مختلف در نظام های 
دمكراتیک/ بیشتر بودن امكان بروز در نظام های بدون 

آزادی عمل/ اهمیت ساختارهای اجتماعِی حاكم

اثرات ناشی از حاكمیت 
سیاسی نظام های 

غیردمكراتیک

رویكرد 
غیردمكراتیک نظام 

سیاسی

سیاسی

اهمیت عملكرد حكومت ها/ اثر شدید نقش عملكردها 
و حافظة ذهنی درمورد عملكردها/ اهمیت كارآمدی و 
یا حس عمومی از كارآمدی مسئوالن، ساختارها، نهادها 
از حاكمیت  اثرگذاری قضاوت مخاطب  و تصمیمات/ 
اعتماد  میزان  افزایش  رسانه/  درمورد  او  قضاوت  بر 
افكار عمومی به رسانه و پیام های آن درصورت افزایش 
و  ناامیدی  روان شناسی  زمینه های  حاكمیت/  به  اعتماد 
و  اجتماعی  سرمایة  میزان  نقش  آینده/  به  اعتماد  عدم 

اعتماد در دریافت مخاطب

قضاوت جامعه درمورد 
عملكرد حكومت و 
میزان كارآمدی آن

كارآمدی و 
عملكرد حكومت

حكومتی

اهمیت تعدد منابع/ عدم تناسب ورودی ها با خروجی ها 
در  و وجود شخصیت  پردازش  توان  به دلیل  انسان  در 

افراد

نقش تكثر منابع در 
ارسال پیام

ارتباطیتعدد منابع پیام

تعیین كنندگی میزان رشدیافتگی و اصالت نظام ارزشی 
اثرگذاری  پدیده/  بروز  در  اجتماعی  و  فردی  عقاید  و 
ویژگی های فردی، فرهنگی، اقلیمی، مذهبی و اجتماعی 

در بروز پدیده

نقش ویژگی های فردی 
و نظام ارزشی جامعه

ویژگی های فردی 
و نظام ارزشی 

جامعه

اجتماعی

رسمی  قدرت  روابط  به  زمینه ای  عوامل  بودن  مرتبط 
نظام  سیاسی،  نظام  بین  تعامل  نوع  اهمیت  دولتی/  و 
فرهنگی و نظام اجتماعی/ نقش نوع ارتباط میان دولت 

و ملت در دریافت مخاطب

سطح و نحوة تعامل 
جامعه با قدرت رسمی

تعامل جامعه با 
قدرت رسمی

سیاسی
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ابعادتم هامقولة محوری مفاهیم استخراج شده

از عدم  ناشی  افكار عمومی  بر  تأثیرگذاری  در  ناتوانی 
عمومی/  نظرات  انواع  درمورد  علمی  برآورد  توان 
شكست در برآورد میزان اعتماد عمومی به نظرسنجی ها و 
تمایل آنان به ارائة پاسخ های درست/ ناتوانی در طراحی 
پرسش  از جمله پرسش های نادرست یا دارای سوگیری/ 
به  نسبت  كم توجهی  و  نظرسنجی  اجرای  در  ناتوانی 
و  آماری  محاسبات  در  ناتوانی  جمع آوری/  در  دقت 
تحلیل و تفسیر پاسخ ها/ ناتوانی در گزارش دهی و نحوة 

ارائه به عموم مردم و تصمیم گیران

نقش محاسبات و 
برآوردهای آماری اشتباه 

از جامعه

محاسبات و 
برآوردهای آماری 

اشتباه از جامعه

علمی

تأثیرات انحصار و نقش امپریالیسم خبری به عنوان زمینه های بروز پدیده
امپریالیسم رسانه ای

امپریالیسم 
رسانه ای

ارتباطی

نقش شاخص های توسعة انسانی در دریافت مخاطب/ 
وجود تفاوت در واكنش افكار عمومی در دولت- ملت 

ساختاریافته به نسبت دولت- ملت نوپا

نقش میزان شاخص های 
توسعة انسانی

شاخص های 
توسعة انسانی

توسعه ای

وابستگی وارونگی افكار به حافظة تجربی مردم/ ماهیت 
روان شناسانة وارونگی افكار / زمینه های وارونگی افكار 
در جامعه شناسی/ زمینه های افكارعمومی در روان شناسی 
اجتماعی/ واكنش در برابر پدیده ها براساس تجربیات و 
انگاشته های ذهنی/ ریشه های جامعه شناختی بی اعتمادی 

در جامعة ایرانی/ نقش عوامل روانی و اقناعی

تجربه ها و زمینه های 
روان شناختی اجتماعی 

جوامع

ابعاد روان شناختی 
اجتماعی جوامع

روانی

عمومی  افكار  واكنش  نوع  در  عادات  و  فرهنگ  نقش 
جامعه/ نقش سطح فرهنگ عمومی جامعه در بروز رفتار 
فرهنگی،  زمینه های  اثرگذاری  عمومی/  افكار  واكنشی 

روان شناسی، تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی

اثرات سطح فرهنگ 
عمومی

سطح فرهنگ 
عمومی

فرهنگی

ریشه های  به  توجه  اجتماعی/  زمینه های  اثرگذاری 
ارتباطی/ ضرورت توجه به اختالل های ارتباط شناختی

اثرات ناشی از 
ریشه های ارتباطی

ارتباطیریشه های ارتباطی

اهمیت سابقه ذهنی مثبت یا منفی نسبت به یک موضوع/ 
نقش حافظه تاریخی یک فرد یا طیف اجتماعی

اجتماعیحافظة اجتماعینقش حافظة اجتماعی
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ابعادتم هامقولة محوری مفاهیم استخراج شده

زیست چندگانه، متكثر و متضاد جامعة ایرانی/ بازسازی 
در  گفتمانی  بستر  در  مخاطب  ذهنی  انگاره های  مداوم 

تبادلی دوسویه با واقعیت های بیرونی

نقش زیست متكثر و 
متضاد جامعة ایرانی

زیست متكثر و 
متضاد جامعة 

ایرانی

اجتماعی

سایر  از  تابعی  آمده/  پدید  چالش های  در  بروز 
نارسایی های موجود

نقش نارسایی ها و 
چالش های اجتماعی

نارسایی ها و 
چالش های 

اجتماعی

اجتماعی

اهمیت منبع پیام قابل اتكا برای ذهن جستجوگر/ بروز 
عموم  با  قدرت  مراجع  ارتباطی  مجاری  مواجهة  در 
وارسی  در  شناختی  علوم  به  توجه  ضرورت  جامعه/ 
پدیده/ اهمیت زمینة اجتماعی تعامل میان مبدأ و مقصد 

پیام/ منفعل نبودن مخاطب در برابر پیام

نقش ابعاد مختلف 
ارتباطی در زمینة پیام

ارتباطینقش ابعاد ارتباطی

قدرت و پیش روندگی تصویر / اهمیت نمادها در بروز 
این پدیده

نقش نمادها در فراهم 
كردن بسترهای بروز

ارتباطینقش نمادها

اثرگذاری بیشتر پیام ارسال شده از سوی رسانة مستقل/ 
اثرگذاری ساختار رسانه بر محتوای پیام و سرعت انتشار

ارتباطیساختار رسانهاثرگذاری ساختار رسانه

بستر  در  مخاطب  ذهنی  انگاره های  مداوم  بازسازی 
گفتمانی در تبادلی دوسویه با واقعیت های بیرونی/ عدم 
پیشینی/  تجربه های  از  ناشی  ذهنی  ذخیره های  تغییر 
ماندگاری تجربه های پیشینی در اقتصاد بیش از سیاست/ 
اهمیت باالی ریشه های حسی و روان شناسانه در مقایسه 

با ریشه های ادراكی

نقش انگاره های ذهنی 
جامعه

ارتباطینقش انگاره ها

هیجانی(/  )رفتار  جامعه  هیجانی  هوش  زمینه ای  نقش 
وجود بسترها و زمینه های تاریخی یا طبیعی

نقش هوش هیجانی 
جامعه

ارتباطیحافظة اجتماعی

بروز  در  بودن سن، جنسیت و تخصص  قابل محاسبه 
این پدیده

زیستینقش سن و جنسنقش سن و جنسیت 
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شرایط زمینه ای، پدیده های مختص به همان پدیده هستند. در پژوهش حاضر، فقدان مسیرهای 
مناسب برای ابراز نارضایتی اجتماعی، احساس عمومی از بی صداقتی مسئوالن، زمینه های تخریبی 
اجتماعی  پایگاه  در  ضعف  و  مشروعیت  رفتن  دست  از  اجتماعی،  زندگی  بر  مجازی  فضای 
بدون  اجتماعی  دولتی و حاكمیتی، تصمیم گیری های  در عملكرد دستگاه های  حكومت، ضعف 
به عنوان  ارتباطی،  جدید  فناوری های  و  نوین  رسانه های  با  مرتبط  تأثیرات  مناسب،  زمینه سازی 
عوامل زمینه ای، شناسایی شدند. بیشترین سهم از عوامل زمینه ای، به شكلی معنادار با »نارضایتی 
و  دستگاه ها«  عملكرد  در  ضعف  و  عمل  بدون  »وعده های  مسئوالن«،  بی صداقتی  و  اجتماعی 

»شرایط نامساعد اقتصادی جامعه و كارآمدی و عملكرد حكومت« مرتبط است.

سؤال سوم: پدیدۀ وارونگی افکار عمومی- از لحاظ مفهومی- به چه معناست؟

همان طوركه در جدول شمارة 4 نشان داده شده، در مصاحبه با صاحب نظران از آنان خواسته 
افكار  وارونگی  پدیدة  ابعاد  و  زمینه ها  علل،  از  خود  درک  و  تخصص  تجربه،  به  توجه  با  شد 
عمومی، برداشت و تعریف خودشان را از این پدیده بیان كنند كه تعاریف زیر به دست آمده است:
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جدول ۴. بیان مفهومی از وارونگی افکار عمومی

بي اعتمادي به منابع رسمي پیام ناشی از گسست نظام اطالع رسانی و تجربة قبلی مخاطب از موارد گذشته 1
كه با نوعی رفتار منفی و تعارض جویانه همراه است.

عدم اعتماد مخاطب به پیام های رسمی و غیررسمی و نوعی رفتار معكوس و همراه با محاسبه در برابر آن، 2
براساس تجارب گذشته و در موضوعات مختلف اجتماعی.

واكنش منطقی اذهان عمومی در برابر موضوعات مختلف كه به دلیل از دست رفتن قدرت اقناع كنندگی 3
رسانة اصلی، انتقال نادرست پیام به مخاطب، تجربیات گذشتة او در سایر موضوعات و نارسایی بسترهای 

ارسال پیام حادث می شود.

عمل افكار عمومی خالف انتظار تصمیم گیران در مواجهه با موضوعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... كه 4
ناشی از تجربیات قبلی، پیش داوری و افكار قالبی مخاطبان، تحت تأثیر تبلیغات است و البته همیشه با نتایج 

منفی برای مخاطبان همراه نیست.  

رفتار معارضه جویانة مخاطب، ناشی از تجارب گذشته و در عین حال، ناتوانی ارسال كنندة پیام در اقناع 5
افكار عمومی كه در پاره ای از موارد با سودآوری و پاداش همراه است. به عبارتی، مخاطب، به تجربه، 

در می یابد كه در نتیجة رفتار یا تصمیم خالف جهت پیام ارسال شده، ضرر نمی كند.

رفتار واكنشی افكار عمومی ناشی از بی اعتمادی به حاكمیت و تصمیم گیران در موضوعات مختلفی كه آحاد 6
جامعه با آن روبه رو هستند و به صورت معكوس )و در مواردی با جنبه های اعتراضی( ظهور می كند و ناشی 
از ناتوانی در اقناع كنندگی پیام ارسالی )به دلیل فراگیری رسانه های نوظهور و دسترسی باالی مخاطب به 

منابع متنوع اطالعات( است.

شرایطی كه افكار عمومی به معنای مجموعه ای از باورها، نگرش ها و معیارهای ارزشی حاكم بر جامعه- در 7
اثر عوامل درونی یا بیرونی- به واقعیت ها پشت  كند.

دگرگونی در درک مخاطب از واقعیت در اثر مداخالت ارتباطی كه ناشی از تنزل شدید سرمایة اجتماعی 8
)اعتماد عمومی( و فقدان مرجعیت رسانة رسمی، تحت تأثیر تغییرات فضای مجازی است.

حالتی كه افكار عمومی به دلیل بی اعتمادی به منبع پیام تالش می كند برخالف خواستة او رفتار كند.9

وارونگی افكار عمومی موقعی است كه مثاًل یک نظام سیاسی، قصد و انتظار دارد اكثریت جامعه نسبت به 10
موضوعی، توافق حداكثری خود را نشان دهد، اما اكثریت جامعه، عكس آن را انجام می دهد، یعنی افكار 

عمومی، شكل گرفته ،اما در جهت مخالف با آنچه نظام سیاسی در نظر داشته است.
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و 11 رسمی  منابع  از  شده  ارائه  تصویر  برخالف  پیرامونی  اتفاقات  از  جامعه  از  بزرگی  بخش  تصویرسازی 
اقناع نایافتگی مخاطبان یک موضوع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی.  

شرایطی كه افكار عمومی به دالیل مختلف ناشی از نارسایی پیام و یا بسترهای ارتباطی و یا عدم اطمینان 12
به منبع فرستندة پیام برخالف سیاست گذاری های عمومی رفتار كند، وارونگی افكار عمومی رخ داده است.

اختالل در پردازش و انتقال اطالعات به مخاطب كه باعث به هم ریختن باور مخاطب و منجر به ایجاد یا 13
تشدید شک و شبهه شده و مخاطب را به سمت رفتار یا تصمیم وارونه ترغیب می كند.   

یک رخداد ارتباطاتی كه ناشی از بروز اختالل در جریان ارتباطات بین مردم و حكومت است و درصورت 14
گسترش دامنة آن، می تواند با فروپاشی اجتماعی همراه باشد.

اعمال ارادة عمومی برخالف تبلیغات رسمی و نشانه گذاری های حكومتی، براساس آنچه مردم از سود و 15
زیان یا خیر و شر تشخیص می دهند.

شرایطی كه نتایج به دست آمده از نظرات مردم با پیش بینی های به عمل آمده همخوانی نداشته باشد.16

شرایطی است كه دولتمردان یا در شكلی بزرگتر، نهاد حاكمیت، در شكل دهی به قضاوت عمومی ناتوان 17
است و در نهایت، افكار عمومی به سویی می رود كه از اساس، با آنچه حاكمیت در نظر داشته، زاویه پیدا 

می كند.

واكنش مردم در برابر پدیده های مهم پیرامون، برخالف انتظار حكومت كه ناشی از بی اعتمادی جامعه به 18
وعده و یا تدابیر مسئوالن است.

بی توجه مخاطبان به پیام ها و رفتار معارض براساس درک خود از موضوع به پشتوانة تجربه و دیدگاه های 19
قبلی از موضوعات.

شرایطی كه پیام، قدرت كاربردی اش صفر می شود. یعنی كسانی پیام را می شنوند، اما به آن گوش نمی دهند 20
و یا اگر بدهند، عمل نمی كنند و یا عكس آن را انجام می دهند.

وجود ابهام در موضوعات موردتوجه افكار عمومی و ناتوانی مجاری اصلی اطالع رسانی در رفع ابهام.21
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نمای شماتیک از نکات کلیدی در تعاریف ارائه شده از وارونگی افکار . 1شکل شماره
عمومی
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نمای شماتیک از مقوله های کلیدی مربوط به ابعاد ارتباطی عوامل وارونگی . 2شکل شماره
افکار عمومی
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نمای شماتیک از مقوله های کلیدی مربوط به ابعاد ارتباطی زمینه های . 3شکل شماره
وارونگی افکار عمومی
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نتیجه گیری

این پژوهش، با محدودیت هایی مواجه بود كه مهمترین آن، خأل موجود درخصوص مفهوم 
و درک جامع از عوامل و زمینه های بروز پدیدة وارونگی افكار عمومی بود. وجود همین خالءها، 

براساس  برساند.  انجام  به  میان رشته ای  رویكرد  با  را  حاضر  تحقیق  تا  داشت  آن  بر  را  محقق 
عنوان تحقیق، هدف، بررسی عوامل مؤثر در بروز وارونگی افكار عمومی بود. این روایت، از 
ارتباطات، جامعه شناسی، روان شناسی  با خبرگان و كارشناسان متخصص در علوم  21 مصاحبه 

اجتماعی و فعاالن حرفه ای حوزة رسانه به دست آمد. 
متخصصان، براساس تجربه و درک خود، در تبیین و تعریف از مفهوم وارونگی افکار عمومی، 
هر یک بر محورهای مهمی از دال مرکزی این مفهوم تأکید کرده و مواردی را حائز اهمیت ویژه 
دانستند، از جمله؛ تنزل سرمایة اجتماعی، صفر شدن قدرت کاربردی پیام، از دست رفتن قدرت 
اقناع کنندگی، عدم هم خوانی نظرات مردم با پیش بینی های رسمی، بی اعتمادی جامعه به وعده ها 
و تدابیر مسئوالن، رفتار واکنشی ناشی از بی اعتمادی به حاکمیت، تصویرسازی جامعه برخالف 
تصویر منابع رسمی، اختالل در جریان ارتباط بین مردم و حکومت، وجود ابهام در افکار عمومی 

و ناتوانی منابع رسمی در رفع ابهام، ناتوانی حاکمیت به شکل دهی قضاوت عمومی و... )شکل 1(
مشاركت كنندگان، عمدتًا »كاهش اعتماد عمومی« را علت اصلی بروز وارونگی افكار عمومی 
 دانستند، اما در كنار آن، »نارسایی های مدیریتی« و »مشكالت ناشی از عملكرد مسئوالن« را نیز 
بستر های  و  پیام  ارسال  منبع  به  نسبت  مخاطب  اعتماد  سلب  تلقی  كردند.  اهمیت  حائز  بسیار 
ارتباطی، احساس عدم صداقت مسئوالن، بی اعتمادی مردم به رسانه و نظام اطالع رسانی، اختالل 
موجود  تبعیض  و  فساد  اثرگذاری  حاكمان،  و  كارگزاران  به  نسبت  عمومی  اعتماد  در  تزلزل  و 
در ساختار سیستم، ضعف ناشی از بی اعتنایی به نیازهای واقعی مردم، ضعف ناشی از عملكرد 
پایه های  مدیران و سیاست گذاری های غلط و مشكالت ناشی از وجود شكاف و سست شدن 
براساس  بود.  اجتماعی«  »اعتماد  موضوع  با  مرتبط  موردتأكید  عوامل  جمله  از  عمومی،  اعتماد 
نظریة خشنودی و رضامندی، هنگامی مخاطبان نسبت به پیام های رسانه ای، جذب بهتری خواهند 
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داشت كه رضایت آنها حاصل شود. كاهش اعتماد عمومی به رسانه بر رضایت درونی و جنبه های 
روان شناسی مخاطب، اثر منفی خواهد داشت.

همچنین مصاحبه شوندگان، در بُعد »ارتباطی و رسانه ای«، عدم توان حرفه ای مدیران رسانه، 
به دلیل  رقیب  رسانه های  باورپذیری  عمومی،  افكار  بر  اثرگذاری  در  مجازی  فضای  مؤثر  نقش 
شبكه های  اثرگذاری  مخاطبان،  افكار  بر  ارتباطی  نوین  فناوری های  تأثیر  تولید،  جذابیت های 
اجتماعی بر مخاطبان، اثرگذاری رسانه های رقیب خارجی بر جهت دهی افكار مخاطبان، ضعف 
و مشكالت ناشی از نقایص مربوط به جنس، ابزار و بستر ارسال پیام، ضعف ساختار رسانه های 
رسمی و عملكرد نظام اطالع رسانی، بی توجهی به جایگاه مخاطب و توان خوانش و تحلیل او 
از پیام، ضعف ناشی از عدم رعایت اصول حرفه ای در رفتار و رویكرد رسانه، ضعف ناشی از 
درک نادرست ارتباطی، ضعف ناشی از عقب ماندگی گفتمان نظام رسانه ای، مشكالت ناشی از 
خاصیت بومرنگی پیام، ضعف ناشی از جریان یافتن پیام های جعلی- اشتباه و غیردقیق، ضعف 
ناشی از نارسایی ساختار و بسته بندی پیام، نقش تعدد و تكثر منابع رسانه ای در بروز به هم ریختگی 
اجتماعی، ضعف ناشی از عدم توجه به سواد رسانه ای، صدمات ناشی از فقدان پدافند رسانه ای، 
ضعف ساختاری و رویكرد سنتی و انفعالی رسانه های رسمی در مواجهه با مخاطب و اثرات ناشی 
از اعتبارزدایی از رسانه را موردتوجه قرار دادند )شكل 2(. براساس نظریة بومرنگی، یكی از این 
آثار نامطلوب و پیش بینی نشدة رسانه، اثر بازگشتی آن است و اتفاق، زمانی حادث می شود كه یک 

پیام رسانه ای، منجر به تولید یا اتخاذ یک رفتار یا نگرش معكوس در مخاطب شود.
وارونگی  بروز  بودِن« عوامل  بر »درهم تنیدگی و چندبُعدی  تأکید  مشارکت کنندگان، ضمن 
افکار عمومی، به ضعف ناشی از عدم توجه به ظرفیت های اقناعی تأکید داشتند. اقناع، یک تغییر 
ویژه در حاالت یا رفتار مخاطب است و اقناع کننده،  می بایست هدف را تا جای ممکن واضح  کند 
تا منجر به تغییر نگرش یا رفتار شود. اگر نتیجه به صورت واضح بیان شود، احتمال دست یابی به 

پاسخ های مطلوب از جانب اقناع شوندگان، دو برابر می شود. 

اشاره  موارد  این  به  افکار عمومی  وارونگی  پدیدة  بروز  علل  بیان سایر  در  مصاحبه شوندگان 
داشتند: نقش تجارب گذشته و تصورات ذهنی غالب در مخاطبان، اثرات ناشی از احساس عدم 
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از سوی مخاطب، نقش سن، جنس و سطح تحصیالت در بروز رفتار مخاطب، اهمیت  شفافیت 
بسترهای  و  ایستارها  اثرگذار  نقش  نظام،  ساختار  در  سیاسی  درگیری های  و  رقابت ها  تحوالت، 
فرهنگی موجود در جامعه، اثرگذاری احساسات اجتماعی در بروز رفتار در برابر پدیده ها، ضعف 
ناشی از بی توجهی به برخی بسترهای اثرگذار در بروز پدیده های اجتماعی، ضعف ناشی از عدم 
توجه به شرایط روانی جامعه، ضعف ناشی از بی توجهی به عنصر زمان )تایم فاکتور( در تحوالت 
اجتماعی، ضعف ناشی از بی توجهی به قدرت اطالعات و فرایند تولید و توزیع آن و صدمات ناشی 

از شکل گیری ارتباطات شفاهی در جامعه. 

مصاحبه شوندگان، در بیان زمینه های وارونگی افكار عمومی در بُعد ارتباطی؛ بر عدم روایی، 

نقش  قدرت،  به  رسانه  نزدیكی  مجازی،  فضای  تخریب  قدرت  پیام،  در  صمیمیت  و  رسایی 

رسانه های نوین و فناوری های جدید ارتباطی، تعدد منابع پیام، امپریالیسم رسانه ای، نقش نمادها 

و انگاره ها و ساختار رسانه تأكید كردند )شكل 3(. در بُعد اجتماعی؛ موضوعاتی چون: نارضایتی 

اعتماد عمومی، ویژگی های  فردی در جامعه، عدم  انتخاب های  بی صداقتی مسئوالن،  اجتماعی، 

فردی و نظام ارزشی جامعه، حافظة اجتماعی، زیست متكثر و متضاد جامعة  ایرانی و نارسایی ها و 

چالش های اجتماعی، استخراج شد. مواردی از جمله؛ زمینه های تخریبی فضای مجازی بر زندگی 

اجتماعی، از دست رفتن مشروعیت و ضعف در پایگاه اجتماعی حكومت، تصمیم گیری اجتماعی 

حاكمیتی،  و  دولتی  دستگاه های  عملكرد  در  ضعف  مناسب،  زمینه سازی  و  اطالع رسانی  بدون 

تجارب زیستی شهروندان، نقش شرایط نامساعد اقتصادی جامعه، نسبت مستقیم میزان و سطح 

اثرات  عمل نشده،  وعده های  و  مسئوالن  وعدة  طبیعی، خلف  بحران های  اثرات  عمومی،  اعتماد 

ناشی از حاكمیت سیاسی نظام های غیردمكراتیک، قضاوت جامعه درمورد عملكرد حكومت و 

میزان كارآمدی آن، سطح و نحوة تعامل جامعه با قدرت رسمی، نقش محاسبات و برآوردهای 

آماری اشتباه از جامعه، نقش میزان شاخص های توسعة انسانی، تجربه ها و زمینه های روان شناختی 

اجتماعی جوامع، اثرات سطح فرهنگ عمومی، نقش هوش هیجانی جامعه و نقش سن و جنسیت، 

از دیگر محورهای مهم زمینه ساز وارونگی افكار عمومی بود.
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یافته های این پژوهش نشان داد؛

كه . 1 است  درهم تنیده  از الیه هایی  برخوردار  و  پدیده ای چندبُعدی  افكار عمومی،  وارونگی 
عالوه بر بُعد ارتباطی، عوامل و زمینه های بروز آن را باید در سایر ابعاد حكومتی، دولتی، 
و  تاریخی  زیستی،  روانی،  فرهنگی،  اقتصادی،  مدیریتی،  آموزشی،  اجتماعی،  سیاسی، 
فناوری نیز جستجو كرد. بر این مبنا، پیشنهاد می شود برای شناسایی ویژگی های درهم تنیدة 
مخاطبان- كه عماًل با نقش كاربردی آنها تداخل پیدا می كند- سازمان صدا و سیما در توجه 

به ویژگی های مخاطبان، شاخص های روان شناختی و اجتماعی را نیز در نظر بگیرد.
وارونگی افكار عمومی، موضوعی میان رشته ای است كه هر یک از علوم ارتباطی، جامعه شناسی . 2

و روان شناسی اجتماعی، از منظر تخصصی، قادر به تجزیه و تحلیل بستر و زمینه های بروز 
این پدیده می باشند. پیشنهاد می شود در بررسی آثار زمینه های رسانه ای و اجتماعی اثرگذار 
و  همه جانبه نگری  رسانه ای،  سازمان های  طرف  از  عمومی  افكار  بر  مؤثر  ساختارهای  بر 

رعایت جامعیت و توازن در بررسی موضوع، مورد توجه قرار گیرد.
در میان مفاهیم استخراج،شده از عوامل مؤثر بر وارونگی افكار عمومی )علل و زمینه ها(، . 3

تأكید بر مفهوم »زائل شدن اعتماد اجتماعی نسبت به دولت/ حكومت/ مدیران و كارگزاران« 
و همچنین »زائل شدن اعتماد عمومی به پیام/ منبع/ بستر و كانال انتقال پیام« از پربسامدترین 
محورها بود كه ارتباط نزدیكی با »حافظة اجتماعی و تجارب گذشته و ذهنیت مخاطبان« از 
»عملكرد و میزان كارآمدی مدیران/ كارگزاران و رسانه ها« دارد. فرایند جلب و ارتقای »اعتماد 
عمومی«، امری بطئی و متأثر از الیه های متنوع و چندبُعدی است و ارتباط معناداری با ادراک 
عمومی از شرایط پیرامون خود دارد. در این زمینه، باید مراقبت دائمی از نحوة شكل گیری 
قضاوت اجتماعی و ساختار نگرشی پیشینی مخاطبان، سوگیری و واقعیت نقش بسته در ذهن 

مخاطبان از كارگزاران حكومتی و ابعاد مختلف پیام های ارسالی صورت پذیرد. 
افكار . 4 وارونگی  پدیدة  بروز  كه  است  قابل فهم  كاماًل  معنا  این  كسب شده،  نتایج  برحسب 

عمومی، امری دفعی نیست، بلكه فرآیندی است كه به مرور، شكل می گیرد، اما در زمینه ها، 
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موقعیت ها و بزنگاه های گوناگون و متنوع، به صورت دفعی به اشكال مختلف بروز و ظهور 
می یابد.

این پدیده از منظر هر سه رهیافت: ساختارگرایانه، تفسیرگرایانه و رفتارگرایانه، قابل بررسی، . 5
واكاوی و تحلیل است.

وارونگی افكار عمومی را از منظر علوم شناختی نیز می توان مورد توجه قرار دارد، اما نتایج . 6
آن، یقینًا در حوزة رفتاری، قابل بررسی و تحلیل خواهد بود.

وارونگی افكار عمومی اصالتًا حالت كنشی ندارد، بلكه پدیده ای از جنس واكنش هاست كه . 7
در شرایط و بسترهای گوناگون به اشكال مختلف، بروز عینی و عمومی می یابد. اقناع نشدگی 
افكار عمومی در موضوعات خرد و كالن در مسائل زیست اجتماعی )شامل: موضوعات 
اقتصادی، سیاسی، مدیریتی و....(، از مهم ترین علل بروز این رفتار واكنشی است. از این 
منظر، ضروری است در موضوعاتی كه با افكار عمومی تالقی پیدا می كند، پیام های اقناعی 

در صدر اقدامات رسانه ای و مدیریتی قرار گیرد.
بروز پدیدة وارونگی افكار عمومی، از جنبة واكنش های اجتماعی در برابر تصمیمات برخوردار . 8

از ابعاد ملی، همراهی و یا عدم همراهی عمومی در مقاطع حساس و سرنوشت ساز یا در 
شرایط بحران- به ویژه در زمینه های سیاسی و اقتصادی- قابل درک است. پیشنهاد می شود 
موضوعات مهم مرتبط با افكار عمومی- از حیث احتمال بروز وارونگی افكار عمومی- از 

سوی مركز پژوهش و سنجش افكار صدا و سیما مورد پایش مستمر قرار بگیرد. 
در میان عوامل و زمینه ها، وزن مقوالت و ابعاد ارتباطی در بروز پدیدة وارونگی افكار عمومی، . 9

بسیار قابل توجه است و به عبارتی، در كنار مقوله های مرتبط با اعتماد و سرمایة اجتماعی، 
زمینه های  و  علل  ابعاد،  سایر  میان  در  را  سهم  حیاتی ترین  و  بیشترین  معناداری،  به طرز 
ارتباطی به خود اختصاص داده است. ضرورت بازنگری و اصالح بسترها و ساختارهای 
ارتباطی، مدیریت و مهندسی پیام، به روزرسانی گفتمان رسانه بر مبنای ظرفیت های اقناعی، 

توان خنثی سازی جریان های رقیب و معارض، اولویت بخشی به مخاطب در فرایند ارتباطی 
و مهار اثرات تخریبی فضای مجازی در فرایند ارتباطات، بخشی از اولویت ها در مقابله با 
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بروز پدیدة وارونگی افكار عمومی است كه می طلبد چگونگی و الزامات تحقق آن، محور 
پژوهش های ارتباطی قرار گیرد.
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