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بررسی پیامدهای وارونگی افکار عمومی از منظر امنیت اجتماعی و استراتییهای مقابله با آن
سپهر خلجی ،3فائزه تقیپور ،0رضا اسماعیلی
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تاریخ دریافت3500/3/03 :

از صفحه  74تا ۹04

تاریخ پذیرش3500/5/01 :
چکیده
هدف و زمینه :این پژوهش با هدف بررسی پیامدهای وارونگی افکار عمومی از منظر امنیت اجتماعی و اسیتراتژی هیای
مقابله با آن انجام شد.
روش تحقیق :کیفی با رویکرد نظریه زمینه ای(گردندد تئوری) بود .به دلیی مییان رشیته ای بیودن مباحی میرتبط بیا
وارونگی افکار عمومی با  51نفر از کارشناسان و صاحب نظران میرتبط بیا مسیائ ارتبیاطی ،رسیانه ای ،جامعیه شناسیی و
روانشناسی مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته انجام شد .برای تجزیه و تحلی دادهها از روش کدگیذاری سیه مرحلیهای
کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی استراوس و کوربین استفاده شد .پژوهش با  14مصاحبه به اشیباع
رسید و هشت مصاحبۀ دیگر نیز از نظر اطمینان و اشباع اطالعات ،انجیام شید .روش نمونیهگییری بیه صیورت هدفمنید
وابسته به معیار بود .بر این اساس متخصصانی که در این زمینه تجربه و یا مصادیقی از مسائ مرتبط با افکیار عمیومی و
وارونگی آن را داشتند انتخاب شده و سپس مصاحبه ادامه یافت .جهت اطمینان از اعتبار و روایی پژوهش هیر مصیاحبه
پس از پیاده شدن و استخراج مفاهیم به رؤیت مصاحبه شونده رسانده شد و پس از آن دسته بندی ها و موضوع بنیدی هیا
به  30نفر از متخصصان در زمینه ارتباطات و جامعهشناسی نشان داده شد.
یافتهها و نتیجهگیری :یافتههای پژوهش نشان داد کیه میواردی از جملیه؛ سیلب اعتمیاد عمیومی و کیاهش سیرمایه
اجتماعی ،کاهش توان بسیج اجتماعی ،پیامدهای ادراکی ناشی از مقاومت مخاطب در برابر پیام ،تضیعیف انسیجام ملیی،
مرجعیت یافتن پیام بیگانگان ،اثرگذاری بر شیوه حکمرانی و تضعیف سیاستگذاریهای عمومی ،بروز بحیران مقبولییت و
مشروعیت در ساختار ،فراهم شدن زمینه برای بروز چیالش هیای امنیتیی ،اسیتمرار نارضیایتی عمیومی و سیلب اعتمیاد
اجتماعی از جملۀ مهمترین پیامدهای بروز پدیدۀ وارونگی افکار عمومی هسیتند کیه عمومیاً برخیوردار از اثیرات و ابعیاد
امنیتی است .نتیجه پژوهش نشان داد با اینکه بیشترین ابعاد از پیامدهای وارونگی افکار عمومی میرتبط بیا زمینیه هیای
امنیتی و اجتماعی(امنیت اجتماعی) است اما بیرای مقابلیه بیا ایین پیامیدها ،مهمتیرین اسیتراتژی انجیام اصیالحات در
زمینه های ارتباطی و مدیریتی است .ضرورت صداقت با مردم ،ارتقاء کارآیی و کارآمدی ،از بین بردن زمینه هیای شیکاف
اجتماعی ،اصالح ساز و کارهای ارتباطی ،توجه به خواسته های اساسی و اولویت دار مردم ،اتخاذ تصیمیمات خردمندانیه و
ضرورت اقناع کنندگی تصمیمات ،شنیدن صدای منتقیدان از مهیم تیرین میواردی اسیت کیه بایید در صیدر اقیدامات و
اصالحات در نظام حکمرانی قرار بگیرد.
کلید واژهها :افکار عمومی ،وارونگی افکار عمومی ،امنیت ،امنیت اجتماعی.

 3دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی ،گروه ارتباطات ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان(خوراسگان) ،اصفهان ،ایران.
 0دانشیار گروه ارتباطات ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران .نویسنده مسئولfaezeh.taghipour@gmail.com .
 1استادیار گروه مدیریت و برنامهریزی فرهنگی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان(خوراسگان) ،اصفهان ،ایران.
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افکار عمومی  ،پدیده ای است که در سه قرن اخیر بر عرصههیای اجتمیاعی تیأثیر گذاشیته و بیه
صورت انسجام یافته به شک گیری وقیای سیاسیی ،اجتمیاعی ،امنیتیی و تیاریخی مهمیی در تمیام
جوام منجر شده است .در عین حال این مسئله یکی از بح انگیزترین موضوعات علیوم اجتمیاعی
است و می توان آن را محتوای «افکار عامۀ مردم» تعریف کرد .یعنی مردم درمیورد مسیائ  ،چگونیه
میاندیشند و چه نظراتی دارند(آقاسی.)10-15 :3114 ،
افکار عمومی در عین حال سازهای نظری است برای نشان دادن عقاید بیان شده میردم و عبیارت
است از مجموعه گرایش های ذهنی افراد ی واحد اجتماعی نسبت به مسائ مطرح شده .امیروز در
اغلب کشورها افکار عمومی ی قدرت واقعی است و اهمیت آن بستگی به رشد سیاسی میردم دارد
و دولتها و مسئوتن ناچار به آن توجه میکنند(صیادقیان .)3111 ،حقیقتیی کیه مییتوانید ماننید
شمشیر دو لبه کاربرد مثبت و منفی داشته باشد و به عنوان افزاینده ییا کاهنیده امنییت اجتمیاعی
عم کند .افکار عمومی ،به اندازۀ خیودِ جامعیۀ امیروزی ،پیچییده اسیت و از ایینرو ،تعرییف ابعیاد،
بسترها ،مراح شک گیری و نتایج حاص از آن ،به مراتب دشوارتر است.
صاحبنظران علوم ارتباطات ،جامعهشناسان و روانشناسان اجتماعی ،هر ی از زاویۀ دید خود به
موضوع ،ورود کرده اند .به دلی اهمیت مسیأله ،یکیی از اهیداف مرجی در امنییت اجتمیاعی ،افکیار
عمومی است .در امنیت اجتماعی تربیت افکار عمومی ،افزایش دانیش و آگیاهی ،از اهیداف اساسیی
بهشمار می آید زیرا افکار عمومی در عصر اطالعیات بسییار شیکننده اسیت و از قیدرت تأثیرگیذاری
باتیی برخوردار است(عباسی.)3114 ،
افکار عمومی هرچند نتیجه کنش و واکنش افکار افراد جامعه است امیا هنگیامی کیه ایجیاد شید
قدرتی فراتر از ذهنیت هر ی از افراد پیدا میکند(گینزبرگ .0)3111 ،بنابراین هنگام تأثیرگیذاری
بر امنیت اجتماعی نیز از قدرت زیادی برخوردار است و همیین امیر اسیت کیه بیه آن حساسییت و
ظرافت می بخشد ،همچنین به دلی ویژگی سرایت جمعی افکار عمومی ،تأثیرش بر احساس امنییت
اجتماعی سری و مهار آن معموتً متولیان امر امنیت را دچار دردسر میکند.
احساس امنیت اجتماعی افراد جامعه نیز تحت تأثیر عوام و متغیرهای متفاوتی است که یکی از
این عوام افکار عمومی است .امنیت اجتماعی یکی از فراگیرترین موضوعات بشری است که توسط
افراد جامعه تولید میشود .افراد جامعه با توجه به تأثیری که از افکار عمیومی مییپذیرنید در میورد
امنیت اجتماعی و دیگر موضوعات حساس تولید شده در جامعه به قضاوت مینشیینند(علی قنبیری
برزیان و بهرام بیات .)3111
به اعتقاد م نامارا( ) 3111امنیت در گرو فکر انسان و در سایه توسعه علمی است کیه از طرییق
فرهن سازی و ایجاد هویت فرهنگی تحقق مییابد ،جامعهای که درگیر بحران هویت و بیه تبی آن
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مشارکت است ،نمی تواند توسعه یابد و طبعاً از اقتدار و امنیت باتیی برخوردار نخواهد بود (روحانی،
.)1 :3111
همه صاحبنظران علوم اجتماعی و سیاستگذاران راهبردی دریافته اند که افکار عمیومی در عصیر
ارتباطات نقش مهم و غیر قاب انکاری در کسب اعتماد و جلب مشارکت مردم برای امنییت بخشیی
در حوزههای مختلف اجتماعی دارد و بی توجهی به افکار عمومی توفیق برنامیههیای ملیی از جملیه
امنیت اجتماعی را مخت و جامعه را با مقاومیت عمیومی مواجیه کیرده و دچیار شکسیت و ناکیامی
میکند(صادقیان.)3111 ،
امنیت مفهومی پویا و وابسته به عناصر سازنده و نگاهدارنیده قیدرت اجتمیاعی اسیت و بیه همیان
میزان که قدرت و ساخت اجتماعی آن که با تغییرات و دگرگونیهایی مواجه میشود ،تعریف امنیت
نیز دستخوش تحوتت میگردد .در این فرآیند مؤلفههای جدیدی بر تکوین ،استقرار و قیوام قیدرت
تأثیر میگذارند .یکی از مهیمتیرین مؤلفیه هیا در ایین خصیوص پدییده افکیار عمیومی و چگیونگی
سامانیابی آن و اثرگذاری بر آن است(شاهمحمدی.)3110 ،
مولر در تعریف امنیت اجتماعی میگوید توانایی ی جامعه برای تداوم ویژگیهای اساسیی آن در
فرآیند تغییرات محیطی و در برابر تهدیدات واقعی یا احتمالی و بیه طیور خیاص امنییت اجتمیاعی
توانایی محافظت و شرایط قاب پیذیرش بیرای تکامی الگوهیای سینتی زبیان ،فرهنی  ،پیونیدهای
اجتماعی ،هویت ملی ،مذهبی و رسوم اجتماعی میباشد(صالحی امیری و افشاری نادری.)3110 ،
وی با الهام از نقطهنظرات بوزان و ویور ،اَشکال ناامنی را نام بیرده و آنهیا را از بیاب هیدف مرجی
امنیت و نوع تهدیدات و خطرات و آسیبهایی که مبارزه با آنها هدف امنیت محسیوب مییشیود ،از
یکدیگر متمایز نموده است .او امنیت را در سه شک ملی ،اجتماعی و انسانی در نظر گرفته است .از
نظر مولر امنیت اجتماعی مسئول تأمین امنیت برای گیروههیای اجتمیاعی جامعیه اسیت (نوییدنیا،
.)3114
بنابراین امنیت اجتماعی بیشتر با مفهوم هویت اجتماعی در ارتبیاط اسیت .هوییت اجتمیاعی بیه
مجموع ویژگیهایی گفته میشود که فرد بهواسطۀ آنها خودش را به عنوان عضو ی گیروه قلمیداد
میکند و احساس همبستگی و اعتماد نسبت به آن دارد .با این زمینه ،امنیت اجتماعی را میتیوان
اینچنین تعریف کرد« :عدم تیرس ،خطیر و هیراس در حفیظ و نگهیداری ویژگییهیای مشیترک و
احساس اعتماد به گروه»(هزار جریبی و صفری شالی.)3110 ،
نظام مسائ مردم در جوام یکی از مهمترین معیارهای سنجش کارآمدی حکومتهاست .در هیر
جامعه ای افکار عمومی همواره با مشکالت و مسائ جدیدی روبهروست که بر زندگی اجتماعی آنیان
تأثیر ملموس دارد .برای مردم این مسائ و مشکالت شاید به اندازه مسائ ملی دارای اهمیت است.
بنابراین احساس ح نشدگی برخی مسائ  ،نگرش آنان را نسبت به دولتها و لیاقتهای آنان دچار
تغییر میکندازاینرو به طور طبیعی بخش قاب توجهی از رفتار و عملکرد حکومیتهیا معطیوف بیه
ح نیازمندیها و حساسیتهای افکار عمومی است .صاحبان نفوذ دیگیر نمییتواننید قیدرت را بیه

دست بگیرند و آنرا حفیظ کننید مگی ر بیا موافقیت ضیمنی و آشیکار نیروییی ناپییدا بیه نیام افکیار
عمومی(اسدی.)53-51 :3143 ،
«فرایند افکار عمومی» ،اگرچه در اص  ،ریشه در پارادایم ارتباطی دارد ،امیا شیاخ و بیرگ آن بیه
جامعهشناسی ،روان شناسی و امنیت اجتماعی نیز رسییده اسیت .در ایین پیارادایم ،میا بیا طیفیی از
موضوعات از جمله «نگرشها»« ،ادراکات»« ،تبلیغات»« ،اعتمیاد»« ،اقنیاع»« ،نفیوذ»« ،مقاومیت»،
«پیام»« ،مخاطب» و ...مواجه هستیم(خلجی ،تقیپور و اسماعیلی.)3111 ،
از مجموعه نظریات هال3در ارتباط با نوع واکنش افراد در برابر پیامها این معنا کیامالً قابی درک
است که مخاطبان ،گاه در مواجهه با پیام ،واکنشی متفاوت از خود بروز میدهند(مهدیزاده:3111 ،
 .)041فیس  0نیز استدتل میکند که مخاطبان ،بیهطیور معمیول ،در برابیر معیانی میرجّح متیون
رسانهای مقاومت میکنند(تفی.)343:0004 ،1
بیان مسئله
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وارونگی افکار به لحاظ مفهومی و کارکردی ،عملکردِ واکنشیِ افکیار عمیومی را شیام مییشیود،
بهگونهایکه واکنش مزبور مطابق پیشبینیها نیست .بهلحاظ عملییاتی ،وضیعیتی اسیت کیه نحیوۀ
واکنش افکار عمومی در مواجهه با پدیده های پیرامون ،تحیت تیأثیر عیواملی از جملیه ذهنییت هیا و
تجربههای عمومی انبوه مخاطبان ،ناتوانی در اقنیاع افکیار ،ضیعف عملکیرد میدیران ،تنیزل سیرمایۀ
اجتماعی و اعتماد عمومی و ...دچار وارونگی میشود(خلجی و دیگران.)3111 ،
بررسی این معنا که وارونگی افکار عمومی چه پیامدهایی بر زیست اجتماعی جامعیه و تییههیای
مختلف حیات اجتماعی خواهد داشت ی دغدغه مهم و کاربردی است .بیه دلیی خی موجیود در
خصوص مناب مربوط به مفهیوم و ابعیاد متنیوع پدییدۀ وارونگیی افکیار عمیومی ایین پیژوهش ،بیا
محدودیت هایی مواجه بود .وجود همین خالء ،محقق را بر آن داشت تا در تحقیق حاضر به بررسیی
پیامدهای این رخداد بهویژه در ابعاد امنیتی و استراتژیهای مقابلهای با بروز وارونگیی افکیارعمومی
بپردازد.
براساس الگوی هال( )3141و طرفداران نظریۀ خوانش مخالف ،با مقاومت افیراد در برابیر پییامهیا
مواجهیم ،اما اگر این خوانشِ متضاد و یا مقاومت در برابر پییام ،از حالیت فیردی ،خیارج شیده و بیه
پدیده ای جمعی تبدی شود و از سوی دیگر ،دامنۀ آن ،عالوه بر پییامی از جینس رسیانه ،بیه انیواع
پیام های مدیریتی ،حکومتی ،امنیتی ،سیاسی ،فرهنگی و  ...کشیده شود ،چگونه بایید آن را تحلیی
کرد؟
میزان و ابعاد عکس العم محیط اجتماعی در برابر پیام ،معرف مییزان موفقییت پییام و تیأثیر آن
است .به این معنی که اگر پیام ارسال شده ،با محیط پیرامون خود تجانس نداشته باشد ،امکان دفی
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پیشینة تحقیق
اگرچه درمورد موضوعات مرتبط با افکار عمومی ،پژوهشهای بسیاری در داخ و خارج از کشیور،
صورت گرفته ،اما بهطور خاص ،در ارتباط بیا پدییدۀ «وارونگیی افکیار عمیومی» ،صیرفاً یی مقالیه
پژوهشی با عنوان «شناسایی عوام موثر در بروز پدیده وارونگی افکار عمومی» و در منیاب خیارجی
نیز صرفاً ی پژوهش با عنوان «تحلی دتی وارونگی افکار عمومی در محیط جدید رسیانهای» بیه
بررسی وارونگی افکار عمومی در بستر رسانههای جدید در کشور چین پرداخته است.
خلجی و دیگران ( )3111در پژوهشی با عنوان «شناسایی عوام میؤثر در بیروز پدییده وارونگیی
افکار عمومی» با رویکرد توصیفی و با استفاده از روش تحقیق کیفی(پدیدارشناسی) به بررسی علی
و زمینههای بروز وارونگی افکار عمومی پرداختهاند .یافتههای این پژوهش نشان داده اسیت عیواملی
از جمله احساس عدم صداقت در مسئوتن ،اختالل و تزلزل در اعتماد عمومی نسبت به کارگزاران و

بررسی پیامدهای وارونگی افکار عمومی از منظر امنیت اجتماعی و استراتژیهای مقابله با آن

و یا مقاومت در برابر آن بیشتر خواهد بود .دف ی پیام میتواند از عدم توجه ارسالکنندگان آن به
سطح ادراک یا انتظارات جامعۀ موردنظر ،یا عدم تطابق کارکرد آن با محیط مقصد ،منشاء بگیرد .در
این حالت ،هر قدر هم تکنولوهی انتقال ،تبیادل و توزیی پییام ،جیذاب باشید ،صیرف ًا میدتی کوتیاه،
مخاطب را تحتتأثیر قرار مییدهید (فرهنگیی و نعمتیی انیارکی .)53 :3115 ،در بررسیی موضیوع
وارونگی افکار عمومی می توان مسأله را با ابعاد امنیتی آن مورد توجه قرار داد .همچنین این امکیان
وجود دارد که این پدیده را براساس مطالعات ارتباطی با رویکردهای روانشناسیی ،جامعیهشناسیی،
فرهنگی و  ...مورد بررسی قرار داد (وردینژاد و بهرامی.)51-41 :3111 ،
افکار عمومی ،فرایندی پویا ،پرقدرت و باسابقه در تیاریخ ،و موضیوعی چندرشیتهای بیا بسیترهای
ارتباطی و اجتماعی و با طیفی از تأثیرات متنوع است .در تحلی افکیار عمیومی ،عوامی مختلیف از
جمله عم آگاهانه ،وسای ارتباطجمعی ،احزاب ،تشک های سیاسی و شخصیتها ،رهبران مرئیی و
نامرئی ،سنتها ،پیشداوریها ،ادراکات ،نگیرشهیا و ارتباطیات مییانفیردی و گروهیی و ...مؤثرنید.
بهعلت پیچیدگیهای افکار عمومی و اثرات اجتماعی تغییرات آن ،شیناخت موضیوع بیهوییژه بیرای
سیاستگذاران ،حیاتی تلقی میشود .در فرایند شک گییری و واکینشهیای افکیار عمیومی ،نظرییات
مختلفی از جمله؛ ارتباطاتی ،زیستی ،روانی ،فرهنگی ،اجتماعی و امنیتی بیهطیور دائیم ،در کینش و
واکنش با یکدیگر قرار دارند .نمیتوان اهمیت «وارونگی افکار عمومی» و پیامدهای آنرا که میتوانید
با ابعاد امنیتی همراه شود ،نادیده گرفت .هیدف ایین پیژوهش ،واکیاوی پیامیدهای وارونگیی افکیار
عمومی و تبیین استراتژی های مقابله با این پدیده بود .بر همین مبنا ،طی مصاحبه ،از صاحبنظران
خواسته شد براساس تجربه و تخصص خود به سئواتت زیر پاسخ دهند:
 پیامدهای پدیده وارونگی افکار عمومی چیست؟ استراتژیهای مقابله با بروز وارونگی افکار عمومی چیست؟فهم دقیق پیامدهای وارونگی افکار عمومی و ابعاد امنیتی آن به شناسایی استراتژیهای مقابله بیا
این رخداد کم خواهد کرد.
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حاکمان ،سلب اعتماد مخاطب نسبت به منب ارسال پیام و بسترهای ارتباطی ،اثرگذاری رسانههای
رقیب خارجی بر جهت دهی افکار مخاطبان ،ضعف ساختاری و رویکرد سنتی و انفعالیِ رسیانههیای
رسمی در مواجهه با مخاطب ،اثرگذاری فساد و تبعیض موجود در ساختار سیستم ،مشکالت ناشیی
از وجود شکاف و سست شدن پایههای اعتماد عمومی ،ضعف ناشی از بی اعتنایی به نیازهای واقعیی
مردم از جمله مهمترین عوام مؤثر در بروز پدیده وارونگی افکار عمومی است.
قنبری برزیان و بهرام بیات( )3111در پژوهشی با عنوان «بررسی تأثیر راهبردی افکار عمومی بیر
احساس امنیت اجتماعی؛ مطالعه موردی شهروندان اهوازی» بیه بررسیی چگیونگی راهبیری افکیار
عمومی و اثرات آن بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان اهوازی پرداخته است .این پژوهش نتیجه
گرفته عواملی همچون رسانههای داخلی ،رهبران فکیری ،تبلیغیات و گیروههیای فشیار سیودطلب و
آرمانگرا تأثیر مستقیمی بر احساس امنیت اجتماعی و استفاده از شبکههای اجتماعی و رسیانههیای
بیگانه تأثیر معکوسی بر احساس عدم امنیت اجتماعی بر جای گذاشته است.
مقتدایی و امیری اسفرنجانی( )3111در پژوهشی با عنوان «بررسی تأثیر مدیریت افکار عمومی بر
احساس امنیت اجتماعی شهروندان اصفهانی» به این نتیجه رسیدهاند که عواملی همچون شیایعات،
شبکههای اجتماعی و رسانه های خارجی تأثیر سوئی بر احساس عدم امنییت اجتمیاعی شیهروندان

اصفهانی بر جای گذاشته است.
دوور )0031( 3در پژوهشی با عنوان «گروههای ذینفوذ ،چگونه بر افکار عمومی تأثیر میگذارنید:
استدتلها -مباحثهها ،مهمتر از مناب هستند» ،به بررسی عوام تأثیر گروههای ذینفیوذ بیر افکیار
عمومی میپردازد .براساس یافتههای دوور ،اهمیت گروههای صاحبنفوذ برای افکار عمومی ،بهدلی
استدتلهایی است که ارائه میدهند و میزان این اثرگذاری ،بر افرادی که اطالعات سیاسی کمتیری
دارند ،بیشتر است .طبق نتیجیه گییری محقیق ،برخیی مطالعیات ،بییان مییکننید کیه گیروههیای
صاحبنفوذ ،فقط در شرایطی میتوانند اثرگذار باشند که خواستههایشان مخالف بیا افکیار عمیومی
نباشد .یافتههایی که در این پژوهش ارائه می شود ،تأیید کرده است که مردم بهصورت «کورکورانه»
از گروههای ذینفوذ پیروی نمیکنند ،بلکه محتوای پیامها را با دقت ارزیابی میکنند.
فیوز )0034( 0در ی مطالعه که در آمریکا انجام گرفته ،به بررسی نقش رسیانههیای جمعیی در
ترور شخصیت افراد در کمپین های سیاسی و موضوع برجسته سازی معکوس پرداخته است .در این
مطالعه که در ارتباط با پیام رسان توئیتر در برجسته سیازی معکیوس رسیانهای پیس از تیرور یی
نوجوان بدون اسلحه آمریکایی به نام مایک برون انجام شد ،به کم تحلی محتوای مالتی مدل به
بررسی چگونگی ایجاد تصور قالبی از آفریقائی -آمریکاییها در ذهن مردم این کشور پرداختیه شید.
در این مطالعه محقق به دنبال پاسخ به این سئوال بود که آیا هشت کمپین در مورد قت این فیرد
آفریقایی-آمریکایی در توئیتر توانسته اسیت باعی ایجیاد برجسیتهسیازی معکیوس در رسیانههیای
واشنگتن پست و نیویورک تایمز شود .نتایج حاص از این تحقیق نشان داد که هشت های توئیتری
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مبانی نظری
 -۹افکار عمومی

بُدن 0اندیشمند قرون وسطی ،افکار عمومی را صدای مردم دانسیته و اندیشیمندان قیرن 31-34
چون ماکیاولی و هابز ،افکیار عمیومی را پدییدهای نیرومنید و قیوی و منبی قیدرت در اداره جهیان
دانسته اند .آلفرد سوی 1اندیشمند اجتماعی که برای اولین بار واهه جهان سوم را بیان کرد در کتابی
با عنوان افکار عمومی ،این پدیده را این گونه تعریف کرد« :افکار عمومی ضیمیر بیاطنی یی ملیت
است» .افکار عمومی این قدرت گمنام غالباً ی نیروی سیاسی است ،نیرویی است که در هیچ قانون
اساسی پیش بینی نشده است(متولی)11 :3115 ،
از دیدگاه چارلز کولی 5از اندیشمندان مکتب شیکاگو و کنش متقاب نمیادین در جامعیهشناسیی
آمریکا ،افکار عمومی حاص جم قضاوت های فردی اکثریت نیست ،بلکه قضاوت تبلور یافتیه همیه
اشخاص مستق  ،جدا از تعلق آنها به اکثریت یا اقلیت است .یعنی حاص جم ساده نظر افراد جیدا
از هم نیست ،بلکه محصول ی سازمان مبتنی بر همکاری ،ارتباط و تأثیر متقابی اسیت(همان ،ص
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توسط مردم باع ایجاد برجسته سازی معکوس در رسانههای آمریکا شیده اسیت .هائیو )0034(3در
پژوهشی با عنوان «تحلی دتی وارونگی افکیار عمیومی در محییط جدیید رسیانهای» بیه بررسیی
وارونگی افکار عمومی تحتتأثیر رسانههای جدید در کشور چین پرداختیه اسیت .ایین پیژوهش ،بیا
اشاره به اثرگذاری رسانههای اجتماعی آنالین بر افکار عمومی شهروندان چینی ،معتقد اسیت میردم
در این رسانهها دیدگاههای خود را بهراحتی ابراز میکنند و ماهیت همزمانی شبکهها و رسیانههیای
جدید ،نهتنها باع سرعت بخشیدن به شک گیری افکار عمیومی در شیبکههیا شیده ،بلکیه انتشیار
غیرقاب کنترل افکار عمومی را نیز به دنبال داشته است .طبق نتایج بهدستآمده از پژوهش مزبیور،
در سالهای اخیر ،با گسترش سری رسانههای اجتماعی ،افکار عمومی شبکهای ،ویژگیهایی جدیید
به خود گرفته و همین مسئله ،به شک فزایندهای باع بیروز پدییدۀ «وارونگیی افکیار عمیومی» در
چین شده است .اگر چه محقق ،بهدرستی ،نقش رسانههای نوین را در بروز وارونگیی افکیار عمیومی
تبیین کرده ،اما به سایر بسترها و زمینههای بروز این پدیده -که ارتباطی با اثرات رسانههیای نیوین
نداشته -نپرداخته و از این لحاظ ،پژوهش مذکور ،دچار نقص و خالء نسبی است.
بررسیهای انجامشده در زمینۀ یافتههای تحقیقات پیشینِ مرتبط با این پیژوهش ،نشیان داد کیه
بخش عمده ای از تحقیقات پیشین ،مرتبط با امنیت اجتماعی ،زمینههای اثرگذار بر افکیار عمیومی،
اقناع افکار عمومی ،دستکاری افکار عمومی و تغییرات مرتبط با افکار عمومی بیوده و پژوهشیی کیه
به طور خاص ،به بررسی پیامدهای وارونگی افکار عمومی و استراتژیهیای مقابلیهای بیا آن بپیردازد،
وجود ندارد.
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 .)34در این تعریف شخص مطرح نیست و قضاوتهای شخصی به صورت منفرد اعتبار ندارد ،بلکیه
قضاوت های جمعی از جامعه ممکن است ،اکثریت جامعه باشید کیه خواسیتار شیک گییری مسیأله
خاصی شده و منجر به شک گیری افکار عمومی گشته است .گابری تارد 3اندیشیمند و روانشیناس
فرانسوی ،افکار عمومی را مجموعهای از داوریها و قضاوتهای مردم ی جامعه دربیاره مسیائ روز
دانسته که آن مسأله مورد پذیرش بیشتر افراد جامعه قرار دارد .در این تعریف افکار عمومی را بایید
ی پدیده اجتماعی و جمعی دانست که فرد در آن نقش چندانی ندارد.
تورنس لوول0در بح ماهیت افکار عمومی این پدیده را به صورت عمومی در نظیر گرفتیه اسیت
که بیشتر تأکید بر مباح و مسائلی دارد که مورد قبول و حماییت افیراد یی جامعیه بیه صیورت
عمومی قرار گرفته است.
افکار عمومی دربارۀ مسائ مطرحشده به قضاوت مینشییند و درصیورتیکیه اخبیار و اطالعیات-
بهخصوص در ارتباط با مسائ پراهمیت زندگی افراد باشد -این افکار ،به احساس نیاامنی اجتمیاعی
دچار خواهند شد (مقتدایی و اسفرجانی .)3111 ،کاستلز با تأکیید بیر شیک گییری سیاخت جدیید
قدرت در ظرف ذهنی جامعه -از جمله افکار عمومی -معتقد اسیت ارتباطیات و اطالعیات در طیول
تاریخ ،همواره مناب اصلی قدرت و عام تغییرات اجتماعی بیودهانید و ایین مسیئله از آنجیا نشیأت
می گیرد که نبرد اصلی میان افراد در جامعه ،نبیرد مییان افکیار عمیومی اسیت .طیرز تلقیی میردم،
پیوسته ،تعیینکنندۀ هنجارها ،ارزشها و جهتگیریهیایی اسیت کیه جوامی  ،براسیاس آن ،شیک
می گیرند .کاستلز معتقد است اگر چیه ارعیاب ،منبی اصیلی تحمیی خواسیتههیای فرادسیتان بیه
فرودستان جوام به شمار میرود ،اما نظام ها و نهادهیا ،چنانچیه صیرف ًا بیرای بقیای خیود بیه زور و
سرکوب متوس شوند ،نمیتوانند برای مدتی طوتنی موفق باشند .تأثیر دسیتگاههیای اجبارکننیده،
کمتر از عوام شک دهنده به افکار عمیومی اسیت .ازایینرو اگیر اکثرییت افیراد هیر جامعیهای بیه
روشهای ناهمساز با ارزش ها و هنجارهای رسمی و مصرّح در قیانون و مقیررات بیندیشیند ،قیدرت
سیاسی ،موفق به پیشبرد اهداف خود نخواهد شد (کاستلز.)01-01 :3111 ،
 -2وارونگی افکار عمومی

ی تغییر شناختی در مخاطبان انبوه است در شرایطی که افکار عمومی ،دچار عدم ثبیات شیده و
یا به صورت واکنشی ،در تعار کام با نظریۀ غالب اولیه قرار می گیرد؛ به طوری که نظر ثانویۀ افکار
عمومی ،بهصورت کامالً متضاد با نظریۀ اول ،شک خواهد گرفت ایین اتفیاق ،مییتوانید تحیتتیأثیر
شرایط گوناگون بروز کند .به عقیدۀ هائو ( ،)0034ماهیت تغییر پذیر شبکه های اجتماعی ،میی توانید
یکی از عوام اصلی و زمینهای برای این تغییرپذیری شناختی باشد.
به نظر هائو ( )0034ماهیت تغییرپذیر شبکههای اجتماعی ،یکی از عوام اصلی و زمینهای بیرای
این تغییرپذیری شناختی است .همچنین به نظر این محقق ،تحتتأثیر رسانههای نوین ،عدم تقیارن
اطالعاتی ،سطحی بودن رپورتاهها از وقای و تغییر در روند اطالعات درخصوص ی رخیداد خیاص،
Gabriel Tarde
Lawrence Lowell
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 -1امنیت

۹

در زبان فارسی امنیت به معنای ایمن شدن و در امان بودن ،تعریف شده است (رضایی ،خلجیی و
شاهنوشی .)3111 ،امنیت مفهومی پیچیده است که انواع گوناگونی را شام میشود .برخی امنییت
را بر دو نوع امنیت فردی (آشوری  )3110و امنیت ملی دانستهاند .در تقسیمبندی دیگر ،از امنییت
اقتصادی(شریعتمداری  ،)3141امنیت قضایی(قصریمنش  )3111و امنیت شغلی(ناصری و رحیمی
نژاد  )3145یاد شده است.
مازلو0در  3145میالدی «امنیت» را در باتترین رده هرم نیازها پس از نیازهای فیزیولوهی قیرار
داد در شرایطی که هنوز مطالعات امنیتی به این حد از گستردگی ،تنوع و عمق نرسیده بود .با ایین
حال شاید این اقدام مازلو نه ابتکاری هیجانانگیز ،بلکه واکنشی طبیعی به ناامنی فراگیرِ ناشی از دو
جن جهانی ویرانگر بود .اگرچه امنیت معلول ناامنی نیست ،امیا تفکیر دربیاره امنییت ،بییتردیید
محصول ناامنی جوام انسانی در دوران معاصر است و بهحق نعمتی مجهول دانسته شده که تنها در
صورت فقدان ،ارزش واقعیاش آشکار میشود(حاج زاده.)54 :3111 ،
امنیت در برابر متغیرهای برون زا به «امنیت خیارجی» و امنییت در قبیال متغیرهیای درونزا بیه
«امنیت داخلی» قاب تعریف است که هر دو در جهت و در استخدام اصول تزمه و تامه موجودییت
کشور هستند(کوزو و روزنبرگ .)14 :3114 ،در بررسی امنیت پرسش اساسی این است کیه امنییت
چه چیزی ،از چه ناحیهای و چگونه در معر تهدید اسیت(تریف .)51 :3111 ،بیر همیین مبنیا در
سیاستگذاری راهبردی امنیت هم این سئوال مطرح می شود که امنیت ی موضوع چگونه ،از سوی
چه دستگاهی و با چه ابزاری تأمین میشود(لینور جیو.)31:3111 ،

 1امنیت از لحاظ لغوی برابر با« »Securityدر زبان انگلیسی و «اتمان» ،در زبان عربی است.
Abraham Maslow
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باع این تغییر رادیکال در ذهن مخاطب می شود و وارونگی افکار عمومی را در پی میآورد .تحریفِ
بخشی از اطالعات کلیدی درمورد ی رخداد یا مخفی کردن بخشی از اطالعات کلیدی از مخاطیب
و سپس افشای ماهیت اطالعات حقیقی درمورد آن موضوعِ خاص ،در بازۀ زمانی ثانویه ،باع نقیض
موض اولیه در میان افکار عمومی و اتخاذ موض جدید خواهید شید .همچنیین خوانیدن و مطالعیۀ
بخشیِ اخبار (کام نخواندن اخبار) ،مطالعۀ سطحی اخبار و سپس رجوع مجیدد مخاطیب بیه کی
اخبار یا قرائت مجددِ تعمیق یافتۀ اخبار ،دو فاکتوری هستند که خارج از رسانه و در درون مخاطیب
وجود دارند و باع نقض نگرش اولیۀ افراد نسیبت بیه یی پدییدۀ خبیری و اتخیاذ نگیرش ثانوییه
می شوند .هائو همچنین سایر عل بروز این پدیده را تأثیر اطالعیات چنیدپاره بیر قضیاوت احساسیی
مخاطب ،تحریف محتوا بهدلی رقابت رسانهای ،قالبی کردن افکار عمیومی و بیرانگیختن احساسیات
عمومی ،انحراف شیناختی اولییۀ مخاطیب در اثیر پییشفیر هیای سیوگیرانۀ رسیانه ،جنجیال در
رویدادهای مهم ،تمرکز بر منفیگرایی اجتماعی و تحریف افکار عمومی با مواض غیرمنطقی میداند
(هائو.)0034 ،

می و خواست درونی همه حکومتها و نظامهای سیاسی ،بقاء و دوام حاکمیت و نظیام سیاسیی
است .از این رو هر حاکمیتی در تحقق امنیت ملیی ،برنامیه و شییوههیایی اسیت کیه در تعیار و
تناقض با حاکمیت خود نباشد .هر نظامی آنگونه که حاکمان ،نخبگان ،خواص و رهبران آن تعییین
میکنند و میپندارند که گونهای مؤثر و کاراست ،به دنبال نهادیه کردن امنییت در جامعیه اسیت و
البته ابزارها ،روشها و شیوههایی برای نی به آن از نظامی به نظام دیگر متغیر است(شیاهمحمیدی،
.)3110
امنیت ملی به عنوان مفهومی تعمیم یافته به تمامی وجوه اجتماعی ،دارای ابعیادی فراتیر از تیوان
نظامی جهت حفاظت از مرزهای ملی است .تردیدی نیست که قدرت نظامی بیرای حفیظ اسیتقالل
ملی ،یکی از مهمترین پایه های امنیت ملی است اما از آنجاکه در کلیتیرین تعیاریف نییز از امنییت
ملی به منزله «قدرت به حداق رساندن هر نوع تهدید به منیاف ملیی ،تمامییت ارضیی و اسیتقالل
کشور» یاد میشود ،ازاینرو مؤلفههای جدید سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی در تحقق این مفهوم معنا
مییابد.
 -5امنیت اجتماعی

۹
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واهه امنیت از همیان آغیاز شیک گییری و رشید مطالعیات جامعیهشناسیی موضیوع میورد توجیه
جامعهشناسان و محققین حوزه علوم اجتمیاعی بیوده اسیت .دلنگرانیی از تهدیید هوییت گیروههیا
موجبات ورود گونهای از امنیت ،یعنی امنیت اجتماعی توسط اندیشمندان مکتب کپنهاک را فیراهم
کرد و از آن پس این مفهوم وارد مطالعات راهبردی شد .اگوست کنت0در تحلیی خیود از وضیعیت
امنیت و ناامنی ،به بررسی عواملی میپردازد که در روند تحول طبیعی جوام اختالل ایجاد کیرده و
استقرار مرحله اثباتی را به تعویق میاندازد .از دید وی ،امنییت فکیری وجهیی از امنییت اجتمیاعی
است که در واق جامعه برای دستیابی به نظم اجتمیاعی پاییدار نیازمنید تبیادل افکیار و عقایید در
شرایط آرام و بدون دغدغه و هراس است که این امر درگرو امنیت فکیری اسیت(جعفری و دیگیران
.)3114
1
بوزان ( ) 3114ضمن برشمردن انواع امنیت که آنها را دارای پنج گونه نظامی ،سیاسی ،اقتصادی،
محیطی و اجتماعی میداند از امنیت اجتماعی یاد میکند .از نظر بوزان امنیت اجتمیاعی بیه حفیظ
ویژگیهایی اشاره دارد که بر اساس آن افراد خود را به عنیوان عضیو یی گیروه اجتمیاعی قلمیداد
میکنند .امنیت اجتماعی به قابلیت حفظ الگوهای سنتی زبان ،فرهنی  ،میذهب و هوییت و عیرف
ملی ،با شرایط قاب قبولی از تحول مربوط است .این پنج بخش ،جیدا از یکیدیگر عمی نمییکننید.
هری از آنها دارای کانون مهمی در درون مسأله امنیت و روشی برای تنظییم اولوییتهیا بیوده و از
طریق ارتباطات قوی به یکدیگر متص هستند .در واق هر بخیش الگوهیای متمیایزی بیرای عمی
دارند ،اما همه آنها ،بخشهای جداگانهای از ی ک پیچیده میباشند(صالح.)0030 ،
1

Social security
Auguste Conte
3
Buzan
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روش تحقیق
رویکرد این پژوهش ،توصیفی بوده و از روش تحقیق کیفی بیا رویکیرد نظرییه زمینیهای(گردنیدد
تئوری) استفاده شده است .در این رویکرد ،معموتً پژوهشگر به دنبال افیرادی اسیت کیه عیالوه بیر
برخورداری از دانش و اطالعات دربارۀ ی موضوع ،از تجربۀ کافی در آن مسئله نیز برخوردار باشند.
براساس نظر کوهن ،مصاحبه می تواند ابزار اصلی تحقیق باشد ،در ایین صیورت ،مصیاحبه شیام
پرسشهایی خواهد بود که مرتبط با هدفهای تحقیق بوده و با فراهم کیردن امکیان دسترسیی بیه
Ole Waever
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بوزان البته کامالً مشخص نمیکند که امنیت اجتماعی در ارتباط با تهدید واقعی مطرح مییشیود
یا در مواقعی که تصور یا احساسی بر تهدید یا خطر وجود دارد؟ او استدتل میکند که ممکن است
بین چیزی که به عنوان ی تهدید احساس و یا درک میشود با چیزی که میتواند به صورت عینیی
تهدید ارزیابی شود تفاوت معناداری وجود داشته باشد .یعنیی ممکین اسیت تهدیید واقعیی صیورت
نگرفته نباشد ولی با این وجود به لحاظ ذهنی و روانی اثرات بسیار واقعیی داشیته باشید .از ایین رو
بوزان معتقد است که امنیت میتواند هم به طور عینی (ی تهدیید واقعیی) و ذهنیی (یی تهدیید
درک شده است) ،وجود داشته باشد و هیچ شاخص دقیقی برای تفکی این دو وجود نیدارد(بوزان،
.)3114
در بعد ذهنی امنیت یا «احساس امنیت اجتماعی» به این معناست که در صورت وجیود آن ،فیرد
یا خود و یا دیگیر افیراد جامعیه احسیاس ایمین بیودن داشیته اسیت(پژوهش مرکیز افکیار سینجی
دانشجویان ایران .)3110 ،بر خالف بوزان ،ویور 3معتقد است کیه امنییت اجتمیاعی نبایید در کنیار
مقوتتی نظیر؛ امنیت نظامی ،اقتصادی ،سیاسی و زیست محیطی که نسیبت بیه امنییت ملیی فیرع
محسوب میشوند ،قرار گیرد و جایگاه و اهمیت آن در حد امنیت ملی اسیت .وی معتقید اسیت در
شرایط اجتماعی و سیاسی کنونی جهان ،امنیت اجتماعی مرج امنیت ملی به حساب مییآیید .در
حالی که امنیت ملی به تهدیدات مختلف در رابطه با حاکمیت و دولت میپردازد ،امنییت اجتمیاعی
به هویت اعضیای جامعیه مربیوط اسیت .بنیابراین امنییت اجتمیاعی بیا نییاز بیه هوییت در ارتبیاط
میباشد(ترابی و گودرزی .)141 :3110 ،به نظر ویور امنیت اجتماعی «توانایی هر جامعه بیرای داوم
بخشیدن به خصیصه ذاتی خویش تحت شرایط منقول و در مقابی تهدییدات بیالقوه اسیت»(وییور،
 .)01 :3111این ی حقیقت غیر قاب انکار است که امنیت از جمله نیازهای اساسی بشر اسیت .در
محیط ناامن قدرت تفکر و خالقیت از انسان سلب شده و رفتارهای خشن و دیگر انحرافات افیزایش
مییابد(هاشیمیان و دیگیران .)344 :3111 ،احسیاس امنییت در جامعیه مهیمتیر از امنییت(عینی)
است(پهلوان.)00 :3113 ،
از منظر دیگر فقدان احساس امنیت می تواند فضایی از بی نظمیی را بسترسیازی کنید کیه در آن
شهروندان قادر به اعمال کنترل غیر رسمی بر اجتماع خود نیستند(صدیق سروستانی.)3114:00 ،
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آنچه درون ذهن افراد است ،موجبات اندازهگیری درون ذهن فرد ،آنچیه را فیرد مییدانید (آگیاهی،
تجربه ،اطالعات) ،آنچه را دوست دارد یا ندارد و به آنچه فکر میکند (نگیرشهیا و عقایید) ،ممکین
میسازد (نصر.)43 :3110 ،
در این پژوهش ،تعداد  51مصاحبه انجام شده است .پژوهش با  14مصیاحبه بیه اشیباع رسیید و
هشت مصاحبۀ دیگر نیز از نظر اطمینان و اشباع اطالعات ،انجام شد .در تجزیه و تحلیی دادههیا از
روش کدگذاری سه مرحله ای استراوس و کوربین استفاده شد .بهمنظور اطمینان از اعتبیار و رواییی
در این پژوهش ،تعداد  30مصاحبۀ پیادهشده -با مفاهیم و اسیتخراجِ یافتیههیای میرتبط بیا آن-بیه
مصاحبهشوندگان ،بازگردانده شد و نظر آنها پیرامون مییزان درسیتی و میرتبط بیودن یافتیههیا بیا
نظرات آنان بررسی شد .همچنین پس از استخراج نهایی یافتهها ،نتایج به رؤییت  30تین از اسیاتید
متخصص و مرتبط با موضوع پژوهش رسانده شد .مجموعاً تعیداد  41مقولیۀ محیوری از پیامیدها و
استراتژی های مقابله با وارونگی افکار عمومی استخراج شد .تحقیق حاضر از حی نتیجیه ،در زمیره
تحقیقات کاربردی قرار می گیرد زیرا از طریق شناسایی و تبیین به دنبال مقابله با پیامدهای پدییده
وارونگی افکار عمومی و عوار امنیتی آن است.
ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش ،مصاحبۀ عمیق نیمهساختاریافته بیود و تعیداد مشخصیی
سؤال -براساس نظریههای مرتبط با موضوع -تهیه شد ،اما از آنجا که در این پژوهش ،نظریهای کیه
به طور مستقیم به این موضوع پرداخته باشد ،وجود نداشت و همچنین به دانش تخصصیی و تجربیۀ
مصاحبهشونده برای استخراج یافتههای مناسب ،نیاز بود ،در حین مصاحبه ،به مصاحبهشونده اجیازه
داده شد تا اگر موارد دیگری را برای ارائه در ذهن دارد ،بیان کند.
جدول  :۹خصوصیات جامعه شناختی جامعه آماری پیوهش
ردیف

جنس

میزان تحصیالت

رشته تحصیلی

شغل – زمینه فعالیت

3

مرد

دکتری

دین و رسانه

مدیر مسئول نشریه ،فعال رسانه

0

مرد

دکتری

علوم سیاسی

مدیر مسئول روزنامه ،فعال رسانه

1

مرد

دکترای نیمه تمام

علوم ارتباطات

مدیر و فعال رسانهای

5

مرد

دکتری

علوم ارتباطات

خبرنگار -مدرس دانشگاه

4

مرد

دکتری

مطالعات فیلم

عضو هیأت علمی و رییس دانشگاه

1

مرد

دکتری

علوم سیاسی

خبرنگار– مدرس دانشگاه

4

مرد

دکترای نیمه تمام

مدیریت رسانه

خبرنگار – مدیر رسانه

1

مرد

دکتری

سیاستگذاری عمومی

خبرنگار – مدیر رسانه

1

مرد

کارشناسی ارشد

تبلیغ و الهیات

خبرنگار -مدیر رسانه

30

مرد

دکتری

جامعه شناسی

عضو هیأت علمی – مدیر رسانه

33

مرد

دکتری

مطالعات فرهنگی

عضو هیأت علمی -مدیر مسئول فصلنامه

30

مرد

دانشجوی دکتری

جامعه شناسی

مدیر مرکز افکارسنجی

31

مرد

دکتری

35

مرد

کارشناسی مهندسی

34

مرد

دکتری

31

مرد

کارشناسی مهندسی

فرهن

و ارتباطات

فعال و مدرس رسانه

پلیمر

روزنامهنگار باسابقه و پژوهشگر اجتماعی

علوم ارتباطات

عضو هیأت علمی – مؤلف و پژوهشگر

الکترونی

مدیر رسانه

شغل – زمینه فعالیت

ردیف

جنس

میزان تحصیالت

رشته تحصیلی

34

مرد

کارشناسی ارشد

حقوق بینالمل

مدیر رسانه

31

مرد

کارشناسی ارشد

مدیریت رسانه

مدیر رسانه

31

مرد

دکتری

سیاستگذاری فرهنگی

عضو هیأت علمی – مدیر مسئول روزنامه

00

مرد

دکتری

سیاستگذاری عمومی

مدیر رسانه -مدیر مسئول روزنامه

03

مرد

دکتری

مدیر رسانه

پزش

00

مرد

کارشناسی ارشد

ارتباطات -روانشناسی

خبرنگار -مدیر رسانه

01

مرد

دکتری

مدیریت

عضو هیأت علمی -مدیر رسانه

05

مرد

دکتری

مدیریت رسانه

مدیر رسانه

04

مرد

دکتری

جامعه شناسی

عضو هیأت علمی

01

مرد

دکتری

روانشناسی

عضو هیأت علمی – مدیر رسانه

04

زن

دکتری

علوم ارتباطات

مدیر رسانه  -مدرس دانشگاه

01

مرد

دکتری

علوم ارتباطات

10

مرد

دکتری

علوم ارتباطات

عضو هیأت علمی -رییس دانشکده

13

مرد

دکتری

علوم ارتباطات

عضو هیأت علمی -رییس دانشکده ارتباطات

10

مرد

دکتری

جامعه شناسی

عضو هیأت علمی -رییس گروه جامعه شناسی

11

مرد

دکتری

پژوهش در علوم اجتماعی

مدیر مرکز سنجش افکار

15

مرد

دکتری

مدیریت رسانه

عضو هیأت علمی -رییس دانشکده

14

مرد

دکتری/پروفسور

جامعه شناسی ارتباطات

عضو هیأت علمی -پژوهشگر

11

مرد

دکتری

فلسفه غرب

عضو هیأت علمی -روزنامه نگار

14

مرد

کارشناسی ارشد

ارتباطات فرهنگی

روزنامهنگار و پژوهشگر

11

مرد

دکتری

روزنامه نگاری

مدرس و پژوهش

11

مرد

دکتری

جامعه شناسی

50

مرد

دکتری

فرهن

و ارتباطات

عضو هأت علمی -مدیر رسانه
عضو هیأت علمی -مدیر رسانه

53

مرد

کارشناسی ارشد

فلسفه غرب

خبرنگار -پژوهشگر

50

مرد

دکتری

علوم ارتباطات

عضو هیأت علمی -مدیر رسانه

51

مرد

دکتری

جامعهشناسی

عضو هیأت علمی -مدیر رسانه

یافتههای تحقیق
 -۹سؤال نخست :پیامدهای پدیده وارونگی افکار عمومی چیست؟

همان طور که در جدول شمارۀ  0نشان داده شده ،براساس دیدگاه مشارکتکننیدگان ،پیامیدهای
وارونگی افکار عمومی در  10مقولۀ محوری از عوام کلی ،تقسیمبندی شیدهانید کیه ابعیاد امنیتیی
بیشترین بُعد از پیامدها را به خود اختصاص داده است.

بررسی پیامدهای وارونگی افکار عمومی از منظر امنیت اجتماعی و استراتژیهای مقابله با آن

01

زن

دکتری

علوم ارتباطات

خبرنگار با سابقه -پژوهشگر
عضو هیأت علمی -مدیر رسانه

جدول  :2پیامدهای وارونگی افکار عمومی
کدگذاری باز(مفاهیم هم دسته)
شک گیری رفتار واکنشی در برابر خیانتها و پارتی بازیها/واکنشیی
بودن وارونگی افکار عمومی/رفتار واکنشی در بستر فرایند ارتباطاتی

مقوله محوری سطح اول کدگذاری گزینشی
اتخاذ رویکرد واکنشی از
سوی افکار عمومی

ابعاد

شرایط

اتخاذ رویکرد واکنشی

امنیتی

پیامدها

بی خاصیت شدن پیام و اثر بر کارآیی رسانه/از بین رفتن مرجعییت
تضعیف جایگاه و اثر رسانه و
رسانه ای /تضاد پیام رسانه با برداشت مخاطب/تبدی شدن رسیانه و
بی خاصیت شدن پیام
منب خودی به رسانه کم اثر /تضعیف اعتبار و مرجعیت منب پیام

تضعیف اثرگذاری
رسانه

ارتباطی

پیامدها

بیروز ناکارآمییدی نتیجیه تکییرار وارونگیی در یی جامعه/پیامید بییر
القاء و یا ایجاد ناکارآمدی
کارآمدی /تصور نامطوب مردم درباره نهادها و کارگزاران /پیامدها در
ساختار
اعتماد ،کارآمدی و کارایی

ناکارآمدی ساختار

امنیتی

پیامدها

فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی ،شماره  ،76پاییز1400

سلب اعتماد عمومی به دلیی عملکیرد نامناسیب سیسیتم/تقلی و
اسیییتهالک سیییرمایه اجتمیییاعی /زوال اعتمیییاد عمیییومی بیییه
سیاستمداران/تنزل اعتماد بین شهروندان /تصویر منفیی از عملکیرد
مسئوتن/تضعیف ضریب اعتمیاد اجتمیاعی جمهیوری اسیالمی/بروز
اختالتت اجتماعی در اثر کاهش سیرمایه اجتمیاعی /احسیاس بیی
اعتمادی در جامعه /ایجاد باور ناکارآمدی/کاهش اعتماد نسیبت بیه
ارکان سیستم /دامنه دار شدن بی اعتمیادی تیا تعیامالت میردم بیا
مردم /افول و اضمحالل سرمایه اجتماعی
سخت شدن کار در صورت شک گرفتن حس عمومی در برابر یی
پدیده/ضعیف شدن انسجام ملی

سلب اعتماد عمومی و
کاهش سرمایه اجتماعی

کاهش سرمایه
اجتماعی

امنیتی

پیامدها

تضعیف انسجام ملی

تضعیف انسجام ملی

امنیتی

پیامدها

زمینهسازی برای نفوذ پیام بیگانه/یارگیری از غیریت/بیگانه ستایی و
عدم اعتماد به پیامهای رسمی و حکیومتی/درپیش گیرفتن روحییه
نفوذ و مرجعیت یافتن پیام
انتقادی در اثر القائات بیرونیی/از خودبیگیانگی جامعیه/معتبر شیدن
بیگانگان
مجاری اطالع رسانی غیر رسمی/فراهم شدن فرصت تقوییت عناصیر
خارجی/واگذاری افکار عمومی به رسانههای رقیب و دشمن

نفوذ بیگانگان

عدم همراهی مردم با حاکمیت/مشک شدن بسیج اجتمیاعی /عیدم
همراهی مردم با مسئوتن در سیاستها/بروز چالش حکمرانی در اثر
نادرسییت دریافییت شییدن پیام/پشییت کییردن افکییار عمییومی بییه کاهش توان بسیج اجتماعی
واقعیتها/کییاهش همراهییی و همییدلی ملییی در اثییر کییاهش اعتمییاد
اجتماعی/عدم همراهی مردم در ارائه نظرات واقعی
ایجاد اختالل در قدرت تصمیم گیری جامعه/بروز زمینه برای اتخیاد
تصمیمات برخالف مصالح و مناف

ایجاد اختالل در قدرت
تصمیمگیری

کاهش سرمایه
اجتماعی

امنیتی

پیامدها

اختالل در قدرت
تصمیمگیری

امنیتی

پیامدها

بروز آشفتگی اجتماعی/فراهمسازی بسترهای و سوق دادن جامعه به
سمت انقالب /فروپاشی اقتدار و تصویر هوشمند و مسلط نظام /آثیار
زمینهسازی برای فروپاشی
پدیده در شورشهای سیالهیای اخیر/احتمیال فروپاشیی و سیقوط
اجتماعی
جامعه در صورت عدم تناسب بین پیام با بسیترهای اجتمیاعی و ییا
تعار بین آن پیام و باور مخاطب

کاهش سرمایه
اجتماعی

گسست رابطه مردم و مسئوتن/فرسایش سیستم سیاسی/جدی شیدن
شکاف دولت -ملت/عدم همراهی و مشارکت شهروندان در اثیر برخیی
رفتارهای حاکمان/غیر ممکن شدن سیاستگذاری میوثر در اثیر وجیود
شکاف/برداشت عمومی مردم برخالف گفته های حکومت/تشدید سیایر
گسلها/رویگردانی اکثریت جامعه از سیاستهای رسمی در صورت عدم
اجماع سازی/از بین رفیتن مشیارکت عمیومی درصیورت فاصیله زییاد
اقتصادی در جامعه /سخت شدن حکمرانی و سیاسیتگذاری /نشیانه ای
از به صدا درآمدن زن خطر بروز چالشهای عمیق در روابیط میردم و
حکومت /مقاومت مدنی و ابراز نارضایتی عمومی از فرایند امور/

کاهش سرمایه
اجتماعی

گسست در رابطه دولت-
ملت و فرسایش سیستم
سیاسی

امنیتی

پیامدها

امنیتی

امنیتی

پیامدها

پیامدها

کدگذاری باز(مفاهیم هم دسته)

مقوله محوری سطح اول کدگذاری گزینشی

ابعاد

شرایط

کند شدن حرکت کشور در مسیر توسیعه و سیخت شیدن پیشیبرد
سیاستهای ملی/ناتوانی در توسعه بخشی به روابط اجتماعی/مشیک
اختالل در اجرای سیاستهای
شدن اجرای سیاستهای کالن/ایجاد اختالل در فرآیندهای مدیریتی
کالن و مسیر پیشرفت و
و تصمیم سازی /عدم توسعۀ مشارکتی در صورت نبیودن اعتمیاد در
توسعه
سیستم/ناتوانی حکومت در همراه کردن و جلیب مشیارکت عمیومی
برای پیشبرد برنامه های توسعهای

اختالل در مسیر
توسعه

سیاسی

پیامدها

تضعیف همبستگی اجتماعی/ناتوانی در تقویت روحیه جمعی/کاهش
تضعیف همبستگی و روحیه
مقبولیت اجتماعی/از دست دادن قدرت برانگیختن مردم/شک گیری
جمعی
افکار عمومی در جهت مخالف نظام سیاسی

کاهش سرمایه
اجتماعی

امنیتی

پیامدها

اثرگذاری بر شیوه حکمرانی و
سیاستگذاریهای عمومی

تضعیف حکمرانی و
سیاستگذاریهای
عمومی

حکومتی

پیامدها

بروز بحران مقبولیت و
مشروعیت در ساختار

بحران در مقبولیت و
مشروعیت

امنیتی

اثرگذاری بر شیوههای حکمرانی و سیاستگذاری عمومی/ناتوانی نهاد
حاکمیت در شک دهی به قضاوت عمومی

پیامدها

بروز در شرایط ناکارآمدی دولتهیا/بروز در شیرایط توسیعه ییأس و
ناامیدی عمومی/بروز در شرایط بیاعتمادی و ناباوری مردم نسبت به
ناکارآمدی دولتها و حاکم
مسئوتن و کارگزاران /اختالل در حیوزه کارآمیدی/بروز اخیتالل در
شدن فضای یأس و امیدی
حوزه بهره وری و کارآیی/ضربه به کارآمدی و کارایی/اثرات مخرب بر
کارآمدی و کارکردها

حاکم شدن فضای
یأس و امیدی

امنیتی

پیامدها

تبدی شهروندان به مجموعهای ناراضی و نق زن و منفی نگر/تبدی
شهروندان به مجموعه ای بی اعتماد و منفع /تبیدی شیهروندان بیه
مجموعهای مقاوم در برابر تصمیمات و سیاستهای رسمی

اثرات نامطوب بر رضایت
شهروندان

نارضایتی شهروندان

اجتماعی

پیامدها

همراه شدن وارونگی افکار عمومی با رفتار منفی و تعار جویانه/سوختن
فرصتها/جایگزین شدن تهدیدها/عیدم همگراییی و همراهیی عمیومی در
بحرانها/بروز آشفتگی همراه با پیامدهای سیاسیی ،فرهنگیی و اقتصیادی/
دیده نشدن عملکردهای مثبت سیستم در شرایط اختالل

از بین رفتن فرصتها و
جایگزینی تهدیدها

از بین رفتن فرصتها
و جایگزینی تهدیدها

امنیتی

پیامدها

تقویت روایتهای غیر
آسیب به هسته سخت باورها ،ارزشها و هنجارها/چند روایتی شدن
تقویت روایتهای غیر رسمی
رسمی
پدیده ها/ترجیح یافتن روایتهای غیر رسمی

سیاسی

پیامدها

اثرات عینی بر زیست اجتماعی/اثرگیذاری در سیب زندگی/تبیدی
اثرات منفی بر سب زندگی اثرات منفی بر زیست
زیست اجتماعی به فضای تقابلی و نافرمانی /بروز اختالل شیدید در
اجتماعی
و زیست اجتماعی
مدیریت اجتماعی

اجتماعی

پیامدها

تصویرسازی بخش بزرگی از جامعیه از اتفاقیات پیرامیونی بیرخالف
تصویر ارائه شده از مناب رسمی و رفتار برخالف سیاستگذاریهیای
عمومی/رفتار متفاوت افکار عمومی در برابیر خواسیته رسیمی/اعمال
اراده عمییومی بییرخالف تبلیغییات رسییمی و نشییانه گییذاریهییای
حکومتی /به چالش کشیدن گفتمان رسمی/شنیده نشدن پاسخهای
صحیح از سوی مردم در برابر برخی موضوعات

امنیتی

ایستادگی مردم در برابر
سیاستگذاریهای رسمی

همراه شدن وارونگی افکار عمومی با نوعی رفتار معکوس/برزو رفتیار
در جهت عکس خواست فرستنده در اثیر پیام/عمی افکیار عمیومی
برخالف انتظار تصمیم گیران /واکنش معکوس به پییامهیای ارسیال
شده از سوی رسانههای وابسته بیه حکومت/رفتیار جامعیه بیرخالف
رفتار معکوس افکار عمومی
تدابیر ارسال کننده پییام ناشیی از بیی اعتمیادی عمیومی/بروز لیج
برخالف انتظار تصمیمگیران
ملی/بییات رفییتن مقاومییت و عکییس العم ی کییامال متضییاد در قبییال
سیاست ها/واکنش برخالف پیش بینیها /معکوس معنیا شیدن پییام
رسانه در جامعه در شرایط وارونگیی افکیار/واکنش و عکیس العمی
متعار /عدم همراهی با ساختار و سیستم رسمی صریحترین پیامد

تقاب با
سیاستگذاریها

رفتار معکوس افکار
عمومی

امنیتی

پیامدها

پیامدها

بررسی پیامدهای وارونگی افکار عمومی از منظر امنیت اجتماعی و استراتژیهای مقابله با آن

کاهش اعتبار مدیران ،نهادها و رسانهها نزد جامعه/مقبولیت زداییی
تا سطوح بات/مواجه شدن نظام سیاسی با بحران مشروعیت/از دست
رفییتن جایگییاه نظییام سیاسییی در شییرایط تییداوم بییی اعتمییادی
اجتماعی/بروز بحران کارآمدی در صورت خوانش مخالف مخاطب

کدگذاری باز(مفاهیم هم دسته)

مقوله محوری سطح

کدگذاری

اول

گزینشی

واکنش سلبی افکار عمومی در برابر خبر نادرسیت رسیانه/دچار شیدن
مخاطییب بییه خییوانش مخالف/گسییترش احسییاس بییدبینی و سییوء
ظن/مقاومت مخاطیب در برابیر نیامفهوم بیودن پیام/جیدایی و حتیی
خییالفروی افکییار عمییومی در برابییر پیییامهییای دریافتی/موضییعگیری
مخاطب در برابر پیام در صورت تکرار و شک گیری حالت اشباع و دل
زدگی نسبت به مفاد پیام

زمینهسازی برای
مقاومت مخاطب در
برابر پیام

مقاومت در برابر
پیام

ابعاد

ادراکی

شرایط

پیامدها
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از دست دادن توان سیازماندهی و اطالعیاتی حکومیت در برخیورد بیا
مشکالت/برخورداری از نتایج و پیامدهای اجتماعی ،اقتصادی و حتیی
امنیتی/بروز اختالل در پردازش و انتقال اطالعات به مخاطب/تبدی به
مهمترین عرصه جلوهگیر شیدن چیالش بیین آحیاد جامعیه و مراجی
تصمیم گیر/بروز اختالل در جریان ارتباطات بین مثل مردم ،حکومت
و نخبگان/زمینییهسییازی بییرای چییالش امنیتی/اتخییاذ تصییمیمات و
ترجیحات آسیبزا

فراهم شدن زمینه
برای بروز چالشهای
امنیتی

بروز چالش امنیتی

امنیتی

بروز واکنش میردم در رفتار/رفتیار واکنشیی میردم در برابیر خواسیت
حکومییت ناشییی از کییاهش اعتمییاد عمییومی/واکنش مییردم در برابییر
پدیده های مهم پیرامون بیرخالف انتظیار حکومت/مقاومیت منفیی در
برابر پیامهای ارسالی

بروز واکنش در رفتار
اجتماعی

مقاومت در برابر
پیام

اجتماعی

پیامدها

زمینه ساز تغییر نحوه تصمیم گیری/از دست رفتن قدرت تفکی بیین
اصول و فروع در ذهین اکثرییت جامعه/مواجیه شیدن قیوه بینیایی بیا
بحران/اختالل در قدرت تشخیص/ایجاد اختالل در دستگاه محاسباتی

ایجاد اختالل در
دستگاه محاسباتی

اختالل در قدرت
تصمیمگیری

حکومتی

پیامدها

حیوزه بیه

تضعیف کارکردهای
سازمانی و استمرار
نارضایتی عمومی

استمرار نارضایتی
عمومی

امنیتی

پیامدها

احتمال تغییر واقعیت عینی به نف واقعیت بازنمایی شده/دستکاری و
مهندسی بازنمایی ی «واقعیت عینی»

دستکاری و تغییر
واقعیت

قلب واقعیت

اجتماعی

پیامدها

اختالل در تعام کنشگران و حاکمیت/افول و نهایتا قط کانیالهیای
ارتباطی حاکمیت با مردم/اختالل در سطوح ارتباطی طبقه تصمیمساز
و طبقه تصمیم پذیر در ی جامعه/رفتار مخاطیب بیر خیالف دییدگاه
تبلیغ شده از سوی رسانه/بروز اختالل شدید در مدیریت اجتماعی

اختالل در تعام با
حاکمیت

کاهش سرمایه
اجتماعی

امنیتی

پیامدها

و تردید و شبهه/ناهنجار و بی هنجار شیدن افکیار

و

اختالل در قدرت
تصمیمگیری

اجتماعی

پیامدها

سلب اعتماد
اجتماعی

اجتماعی

پیامدها

فروپاشی کارکردهای سازمانی/سرریز شدن نارضایتی از ی
سایر حوزهها در صورت استمرار نارضایتی عمومی

تشدید فضای ش
عمومی

جابجایی نُرمهای پایه/باورپذیر نشدن سخن افراد و نهادها/شدت یافتن
موضوعاتی با پنهانکاری بیشتر/غیر قاب پییشبینیی و سیخت شیدن
شرایط زندگی

تقویت فضای ش
تردید

سلب اعتماد اجتماعی

پیامدها

با توجه به جدول بهدستآمده اتخاذ رویکرد واکنشی از سوی افکار عمومی ،تضعیف جایگاه و اثیر
رسانه و بیخاصیت شدن پیام ،ایجاد ناکارآمدی سیاختار ،سیلب اعتمیاد عمیومی و کیاهش سیرمایه
اجتماعی ،کاهش توان بسیج اجتماعی ،زمینه سازی برای فروپاشی اجتمیاعی ،گسسیت در رابطیهی
دولت -ملت و فرسایش سیستم سیاسی ،تضعیف همبستگی و روحیه جمعی ،تضعیف انسجام ملیی،
نفوذ و مرجعیت یافتن پیام بیگانگان ،اخیتالل در اجیرای سیاسیتهیای کیالن و مسییر پیشیرفت و
توسعه ،اثرگذاری بر شیوه حکمرانی و تضعیف سیاستگذاریهای عمیومی ،بیروز بحیران مقبولییت و
مشروعیت در ساختار ،ناکارآمدی دولتها و حاکم شدن فضای ییأس و امییدی ،اثیرات نیامطوب بیر

رضایت شهروندان ،از بین رفتن فرصتها و جایگزینی تهدیدها ،تقویت روایتهای غیر رسمی ،اثرات
منفی بر سب

زندگی و زیست اجتماعی ،تقاب و ایستادگی مردم در برابر سیاستگذاریهای رسمی،

رفتار معکوس افکار عمومی برخالف انتظار تصمیمگیران ،زمینهسازی برای مقاومت مخاطب در برابر
پیام ،بروز واکنش در رفتار اجتماعی ،فراهم شدن زمینه بیرای بیروز چیالشهیای امنیتیی ،تضیعیف
کارکردهای سازمانی و استمرار نارضایتی عمومی ،دستکاری و تغییر واقعیت ،سلب اعتماد اجتمیاعی
از جملۀ مهمترین پیامدهای بروز پدیدۀ وارونگی افکار عمومی هستند.
در این پژوهش ،بیشترین سهم از پیامدهای وارونگی افکار عمومی ،بیهشیک معنیاداری بیا ابعیاد
امنیتی و مقوتتی چون از «دست رفتن اعتماد»« ،کیاهش سیرمایه اجتمیاعی» و «بیروز نارضیایتی
اجتماعی» مرتبط است.
 -2سؤال دوم :استراتییهای مقابله با بروز وارونگی افکار عمومی چیست؟

جدول  :1استراتییهای مقابله با وارونگی افکار عمومی
مقوله محوری سطح

کدگذاری

اول

گزینشی

ضرورت صداقت با مردم و در برابر افکیار عمومی/ضیرورت اعیتالی
ارزش صداقت در بین سیاستمداران/ضرورت پرهزینیه و ننی آور
شدن دروغگویی و وعده های بی پایه/ضد ارزش شدن خلف وعده
و بی حساب و کتیاب سیخن گفیتن مسیئوتن /ضیرورت صیداقت
گفتاری و رفتاری/ضرورت صداقت با مخاطب

اتخاذ رویکرد صادقانه در
تعام با مردم و پرهیز از
وعدههای بی عم

رویکرد صادقانه
با مردم

/ضرورت و اهمیت راهبردی اقناع/ضرورت قیدرت اقنیاع کننیدگی
تصمیمات/الزام رسانه به اثرگذاری اقناعی/نقش مهم مدیران رسانه
در برنامه ریزی هدفمند برای ارسال پیامهای اقناعی/ضرورت توجه
به جنبه های اقناعی پیام/ضرورت قالیب بنیدی و تنظییم پییام بیه
گونه ای اقناعی و جذاب/ضرورت تقویت نظام اقناعی بیا تأکیید بیر
باورها/ضرورت توجه به جاذبههای اقناع مخاطب جهت همراهی بیا
پیام /لحاظ کردن اصول اقناع و چارچوب بندی پیام

توجه جدی به
اقناعکنندگی تصمیمها
در برنامهریزی و پیامهای
ارسالی

افزایش شفافیت دراطالع رسانی و در برابر افکیار عمومی/ضیرورت
ارائه تصویر واقعی در موضوع میورد ابهیام/ضیرورت روشینگری در
خصوص طرحهای ملی/ضرورت ایجاد سیاختار ارتبیاطی شیفاف و
بدون ریا/اهمیت شفافیت در نظام اداری/ضرورت اهمیت دادن بیه
ابهامات موجود در موضوعات میورد توجیه افکیار عمومی/ضیرورت
شفافیت و رفتار عملگرایانه

کدگذاری باز(مفاهیم هم دسته)

ضییرورت اصییالح رفتییار نظییامهییا در تعامی بییا مخاطبان/ضییرورت
پاسخگویی حاکمان/ضرورت کارآیی و اثربخشی سیاستها

اقناع کنندگی
تصمیمها

ابعاد

مدیریتی

ارتباطی

شرایط

استراتژیها

استراتژیها

اولویت دادن به شفافیت
در برابر افکار عمومی

شفافیت و رف
ابهام

مدیریتی

استراتژیها

توجه به کارآیی و
اثربخشی و اصالح
رفتارها

ارتقاء کارآیی،
اثربخشی و
اصالح رفتار

مدیریتی

استراتژیها

بررسی پیامدهای وارونگی افکار عمومی از منظر امنیت اجتماعی و استراتژیهای مقابله با آن

همان طورکه در جدول شمارۀ  1نشان داده شده ،براساس دیدگاه مشارکتکنندگان ،استراتژیهیای
مقابله با وارونگی افکار عمومی ،در  11مقولۀ محوری از عوام کلی تقسیمبندی شدهاند.

کدگذاری باز(مفاهیم هم دسته)
باتبردن سرعت در اطالع رسانی/ضرورت اطالعرسانیهای رسیمی زودتیر از
غیریت و فضای غیر رسمی/توجه به اطالع رسانی به هنگام ضیرورت رصید و
مقابله با پیامهای پارازیته /ضرورت توجه به موان ادراکی/ضرورت توجه بیه
پیامهای متناقض/ضرورت طراحی درست پازل پیام/ضرورت عدم تعار در
محتوای پیام/ضرورت عدم تعیار مسیئوتن در پییامدهی/اهمییت نحیوه
چارچوببندی پیام در پذیرش مخاطب

مقوله محوری

کدگذاری

سطح اول

گزینشی

ضرورت
اطالعرسانی
بههنگام پرهیز
از ارسال
پیامهای
متعار و
متناقض

اطالعرسانی
بههنگام عدم
ارسال پیامهای
متعار و
متناقض

ابعاد

ارتباطی

شرایط

استراتژیها
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ضیییرورت شیییناخت تاکتیی ی هیییای ارتبیییاطی و درک ابیییزار و منطیییق
ارتباطات/ضرورت تقویت توان رسانهای/ضرورت استفاده از ظرفیت رسیانه-
های جریان غیراصلی در کنار رسانههای اصلی/ضرورت توجیه بیه اصیالح و
تغییییر ابزارهییای ارتباطی/اهمیییت تحلییی محتییوای پیییام و سییاختار
رسانه/ضرورت تکرار پیام/جلوگیری از احساس بیگانگی مخاطب با محتیوای
پیام و ارسالکننده/ضرورت ایجاد در روشهای رسانهای/ضرورت بکیارگیری
دانش ارتباطات و نظریههای مربوط/ضرورت توجیه بیه راهبردهیای ارتبیاط
شناختی/ضرورت تشخیص و درک بستر مناسب برای ارسیال پیام/ضیرورت
اصالح ابزارهای ارتباطی و قالبها و فرمبندی پیامها

اصالح
فرایندهای
ارتباطی و
رویکرد حرفهای
به رسانه

رویکرد حرفهای
در فرایندهای
ارتباطی

ارتباطی

ضرورت ایجاد حس باورپذیری در مخاطب/ضرورت شنیدن صیدای ملیت از
سوی حاکمیت/ضرورت تالش برای از بین بردن شکافها/ترمیم شیکافهیا
در صورت دیده شدن تالش مسئوتن/ضرورت توجه به نقش و هویت مردم
در اداره امور/ضرورت انعکاس خواست مردم در تدابیر نظام/ضرورت در میان
گذاشتن صریح پیشنهادها و راهکارها با مردم/ضرورت شنیدن صدای مردم

توجه به خواست
عمومی و نقش
مردم در اداره
امور جامعه

توجه به نقش
مردم در اداره
امور جامعه

حکومتی

استراتژیها

مسدودسازی
مسیرهای نفوذ
دشمن

سدّ کردن مسیر
نفوذ

حکومتی

استراتژیها

اصالح ضعفها
و از بین بردن
زمینههای
شکاف اجتماعی

اصالح ضعفها
و از بین بردن
زمینههای
شکاف

مدیریتی

ضییرورت قییانونمداری/ضییرورت تحییول جییدی در حییوزههییای بییی ثبییات
جامعه/ضرورت اجرای قوانین به شک یکسان برای مردم و مدیران/پرهیز از
رفتار خالف قانون مدیران و کارگزاران/پرهیز از وجیود تضیاد در سیخنان و
رفتار مسئوتن/ضرورت رعایت بدون مالحظه قوانین

قانونمداری و
پرهیز از رفتار
خالف قانون

قانونمداری

مدیریتی

توجه به ملت در برنامهریزیهای ملی/ضیرورت توجیه بیه مییزان مشیارکت
مردم در برنامههای ملی/ضرورت احسیاس میوثر و تعییین کننیده بیودن از
سوی مردم/ضرورت احساس عمومی مردم مبنی بر نقش داشتن در تصمیم
گیییریهییای کییالن جامعه/ضییرورت تقویییت منزلییت اجتمییاعی مییردم در
رویدادها/ضرورت ایجاد احساس مشارکت در سرنوشت جامعه در مردم

تقویت منزلت
اجتماعی و
احساس
مشارکت در
سرنوشت جامعه

منزلت اجتماعی
و احساس
مشارکت در
سرنوشت جامعه

اجتماعی

ضرورت توجه فوری به موضوعات درگیر با افکار عمومی/ضیرورت سینجش
مستمر برای به دسیت آوردن حید تعیادل افکیار عمومی/ضیرورت شیناخت
درسییت شییرایط اجتماعی/ضییرورت شییناخت درسییت بسییتر و بافییتهییای
اجتماعی/ضرورت درک رابطیه فکیر عمیومی بیا واقعییت هیای اقتصیادی و
اجتماعی/ضرورت بررسی زمینههای زاویه دار شدن افکار عمومی با خواست
سیاستگذار /ضرورت توجه به افکار عمومی به عنوان ی موجود زنده

اهمیت دادن به
موضوعات
درگیر با افکار
عمومی

توجه به
موضوعات
درگیر با افکار
عمومی

پژوهشی

تقویت دشمن شناسی/ضرورت مسدودسازی زمینه برای عملییات روانیی از
سوی دشمن/ضرورت بیاعتبارسازی مسیرهای بروز بحران

استراتژیها

استراتژیها

استراتژیها

استراتژیها

استراتژیها

مقوله محوری

کدگذاری

سطح اول

گزینشی

بهرهمندی از
ابزارهای ارتباطی
نوین و فناوریهای
جدید

توجه به
ابزارهای
ارتباطی نوین و
فناوریهای
جدید

ارتباطی

قییرار گییرفتن مسییتمر سیاسییتمداران در معییر نقیید و پرسشییگری
رسانه/ضرورت رویت مسئوتن در وسط مییدان کیار و تالش/ییادآوری و
حساب کشی وعده های مسئوتن از سوی رسانه/ضرورت پاسیخگویی در
تمام سطوح/ضرورت تحقق شاخصهای الگوی حکمرانی خوب

پاسخگو بودن
مسئوتن و تحقق
شاخصهای الگوی
حکمرانی خوب

پاسخگو بودن
مسئوتن

مدیریتی

استراتژیها

ضییرورت توجییه بییه مدرسییه و نظییام آمییوزش/ضییرورت بهییرهگیییری از
ظرفیت هایی مانند هنر استفاده از زبان برای نفوذ و تأثیرگذاری کارآمید
بر قضاوت و هدایت دیگران

بهرهگیری از
ظرفیتهای
آموزشی

ظرفیتهای
آموزشی

آموزشی

استراتژیها

اهمیت مشیروعیت پییام دهنیدگان/اهمیت مشیروعیت سیاسیی/اهمیت
مشروعیت دینی

تقویت مشروعیت
در ابعاد مختلف
حکومتی

تقویت
مشروعیت

حکومتی

استراتژیها

شناخت دقیق
مختصات و
نیازهای مخاطب

شناخت نیازهای
مخاطب

ارتباطی

ضیییرورت تکییییه بیییر تجیییارب گذشیییته و در موضیییوعات مختلیییف
اجتماعی/ضرورت توجه به بسترهای فرهنگیی و حافظیه تاریخی(سیابقه
ذهنی) مردم

توجه به حافظه
تاریخی جامعه و
استفاده از تجارب
گذشته

استفاده از
تجارب گذشته

اجتماعی

ضییرورت توجییه بییه ریشییههییای روانشناسانه/ضییرورت اصییالح فرهن ی
سیاسی/ضییرورت سییرمایهگییذاری بییر روی دانییشهییای پشییتیبان مث ی
میییردمشناسیییی ،روانشناسیییی اجتماعی/ضیییرورت توجیییه بیییه بعییید
روانشناسانه/ضرورت توجه به بعد جامعه شناسانه

توجه به زمینههای
روانشناختی و
جامعهشناختی
جامعه

زمینههای
روانشناختی و
جامعهشناختی
جامعه

پژوهشی

توجه به حس بی طرفی رسانه در ذهن مخاطب و عدم جانبیداری آن در
موضییوعات محیی اخییتالف/ضییرورت پاسییخگویی رسییانهای بییه حییس
جستجوگر/ضرورت بررسی موضوع از زاویه مخاطب و دریافت پیام

ضرورت پاسخگویی
رسانهای و پرهیز از
رفتار جانبدارانه در
موضوعات اختالفی

پاسخگویی
رسانهای و عدم
رفتار جانبدارانه
در موضوعات
اختالفی

ارتباطی

ضرورت رصد عوام اثرگذار بر افکار عمومی و محاسبه دقییق تغیییرات
آن/ضرورت ارزیابی دقیق زمینهها و پیسزمینیههیای اثرگیذار بیر افکیار
عمومی/ضرورت شناخت افکار عمیومی و نحیوه برخیورد بیا آن از سیوی
نظامها/ضرورت حفاظت از افکار عمومی/ضیرورت در نظیر گیرفتن افکیار
عمومی به عنوان سازمان اجتماعی/ضرورت توجه به هدایت افکار عمومی
در مواجهه با این پدیده/ضیرورت شیناخت و پاسیخ بیه نیازهیا و عالییق
جامعه/ضرورت تغییر نگرش مدیریت افکار عمومی از مدل مکیانیکی بیه
دینامیکی(پویا)/ضرورت یافتن راهکار برای پاسخگویی به افکار عمومی نه
مصییالح پیییام رسان/ضییرورت توجییه بییه چنیید بعییدی بییودن افکییار
عمومی/ضییرورت شییناخت صییحیح از مفهییوم افکییار عمییومی نییزد
مسئوتن/ضرورت طراحی ی چرخه عقالنی برای همراهی افکار عمومی
با مجاری رسمی

مدیریت افکار
عمومی و شناخت
پیچیدگیهای آن

کدگذاری باز(مفاهیم هم دسته)
ضیرورت بهیره گییری از ابزارهیای ارتبیاطی نیوین بیرای اصیالح نگیرش
مردم/ضرورت طراحی حرفه ای رسانه ای برای بروز کنشهای یکسیان و
یییا کاربسییت بییر گسییتره وسیییعی از افراد/ضییرورت کنتییرل پیامییدهای
تکنولوهی

مدیریت افکار
عمومی

ارتباطی

استراتژیها

استراتژیها

استراتژیها

استراتژیها

استراتژیها

استراتژیها

بررسی پیامدهای وارونگی افکار عمومی از منظر امنیت اجتماعی و استراتژیهای مقابله با آن

ضرورت ارتقاء جذابیتها و جاذبههای پیام و محتوا برای برقراری ارتباط
با مخاطب/ضرورت تغیییرات بنییادین در سیاختار رسیانه و شییوه هیای
انتقال پییام /ضیرورت جلیوگیری از ایجیاد مقاومیت مخاطیب در برابیر
پیام/اولویییت داشییتن شییناخت مختصییات و نیییاز مخاطییب بییر تولییید
اطالعات/ضرورت مهندسی نیاز

ابعاد

شرایط

کدگذاری باز(مفاهیم هم دسته)
ضرورت ارتقاء جایگاه اعتماد عمومی به ساختار مدیریتی از طریق تاکید بر
ایفاء بهینه نقش رسانه ها/کاسته شدن از بی اعتمادی با حرکیت جامعیه بیه
سمت همبستگی و انسجام/ضرورت توجه به گسست و شکاف اعتمیاد بیین
حاکمیت و ملت در طول ی بازه زمانی/تقویت اعتماد عمومی به حاکمیت/
ضرورت قوت داشتن رسانه و مفیادِ پییام در شیرایط پیایین بیودن اعتمیاد
اجتماعی پایین/ضیرورت بازسیازی اعتمیاد در چیارچوب ارزش و شیناخت
مخاطب/راهبردی بودن نقش اعتماد/ضرورت افیزایش شیاخص اعتمیاد بیه
رسانه در کشور
ضرورت عبور از مرحله احساسی و نفوذ عقالنی در ذهن مخاطیب/ضیرورت
ایجاد کرسیهای گفتگو و شنیدن صدای منتقد ،توقف روند قطبیی کیردن
جامعه
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ضرورت پرهیز از ارسال پیام بدون توجه بیه نییاز مردم/ضیرورت التیزام بیه
تبعات پیام/ضرورت انتشار پیام از طریق رسانه با اعتبار و مقبولیت اجتماعی
بات /ضرورت به دسیت آوردن و تسیلط بیر جرییان اصیلی /ضیرورت حیذف
پیامهای تفرقه آمیز/اصالح شیوههای تولید و بسیته بنیدی خبیر در کوتیاه
مدت/ضرورت اصالح شیوه تولید پییام بیر اسیاس نگیاه از بیات بیه پیایین و
پروپاگاندایی/ضییرورت ورود از زاویییه پیییام و مخاطییب بییرای جلییوگیری از
رمزگشایی متضاد/ضرورت پرهیز از ارسال پیام با چاشنی مصلحت و پنهیان
کاری /اهمیت زمینهسازیِ برای ارسال پیام

مقوله محوری

کدگذاری

سطح اول

گزینشی

ابعاد

جلب و تقویت
اعتماد عمومی

ارتقاء اعتماد
عمومی

حکومتی

بسترسازی برای
تعامالت
اجتماعی و
شنیدن صدای
منتقدان

تقویت تعام
اجتماعی و
شنیدن صدای
منتقدان

اجتماعی

شرایط

استراتژیها

استراتژیها

توجه به اعتبار
منب  ،بستر و
ابزار ارسال پیام

تقویت اعتبار
منب  ،بستر و
ابزار ارسال پیام

ضرورت تقویت گروه های واسط و مرج عقالیی/ضرورت بررسیی اثیرات در
سییطح رابطییه حاکمیییت– ملت/ضییرورت بررسییی اثییرات در سییطح ملییت–
ملت/ضرورت توجه به نیازهای واقعی و خواستهیای واقعیی مردم/ضیرورت
پرهیز از ایجاد حساسیت در جامعه

در نظر گرفتن
خواستههای
اساسی مردم و
پرهیز از ایجاد
حساسیت
عمومی

توجه به
خواستههای
اساسی مردم

مدیریتی

اولویت داشتن راهبردهای موثر در حوزه عملکرد/ضرورت اتخاذ تصیمیمات
خردمندانه/ضرورت استفاده از دییدگاه هیای علمیی و سیرمایه نخبگیان در
مقابله با این پدیده

اصالح
عملکردها و
اتخاذ تصمیمات
خردمندانه

اتخاذ تصمیمات
خردمندانه

مدیریتی

ایجاد همدلی و
زمینهسازی
برای گفتگو

تقویت تعام
اجتماعی و
شنیدن صدای
منتقدان

مدیریتی

ضرورت ایجاد ش در صحت اطالعات غلط/ضیرورت تضیعیف زمینیههیای
بروز وارونگی/ضرورت توجه به عل و عوام شک گیری پدیده

توجه به
زمینههای بروز
وارونگی افکار
عمومی

تضعیف
زمینههای
رخداد

مدیریتی

استراتژیها

تنوع مدیریت شده مناب رسانه ای مهمتیرین راهبیرد مییان مدت/ضیرورت
عمیقتر شدن و اصالح شیدن رابطیۀ میردم بیا الگوهیای مرج /ضیرورت از
حاشیه به متن آمدن الگوهای مرج

ضرورت توجه
به الگوهای
مرج

توجه به
الگوهای مرج

اجتماعی

استراتژیها

گفتگوی موافقان و مخالفان در مورد موضیوعات مختلف/ضیرورت احسیاس
همدلی و هم ذات پنداری مخاطب با رسانه/ضرورت توازن در پردازش اخبار
مثبت و انتقادی/مسدودسازی زمینه واکنشهای هیجانی

ارتباطی

استراتژیها

استراتژیها

استراتژیها

استراتژیها

کدگذاری باز(مفاهیم هم دسته)
اهمیت مرجعت رسانه/ضرورت پر کردن شکاف میان رسانه و جامعیه
هدف /ضرورت برقراری ارتباط میان رسانه و شبکههای اجتماعی
ضرورت اتکاء به مناب مردم پایه/ضرورت توجه بیه اجمیاع سیازی در
سطح جامعه/ضرورت نقش آفرینی جریانیات سیاسیی و اجتمیاعی در
اجماع سازی/ضرورت اصالح گروههای مرج
ضرورت توجه بیه نیازهیای هیویتی و درک مخاطیب /اهمییت اثیرات
فاکتورهییییای عاطفی/ضییییرورت برقییییراری ارتبییییاط دو طرفییییه و
فرایندی/ضرورت شناخت بستر و زمینههای اجتماعیِ
ضرورت روشین بیودن افیق زنیدگی اجتماعی/ضیرورت زمینیهسیازی
اجتماعی برای طرحهای بزرگ/ضرورت افزایش قدرت بیرای برقیراری
پیوند بین آرمانها و برنامههای خود با خواست و نیاز عمومی

ضرورت بات بودن ویژگیِ باورپذیریِ پیامرسان/ضرورت سرمایه گذاری
روی کنشگران قهّار/اهمیت شناخت درست مکانیسم پیام رسانی

اول

گزینشی

تقویت مرجعیت رسانه
و پرکردن شکاف با
جامعه

تقویت مرجعیت
رسانه

ارتباطی

ضرورت اجماع سازی
اجتماعی

اجماع سازی
اجتماعی

اجتماعی

برقراری ارتباط دو
طرفه و توجه به
نیازهای عاطفی
جامعه

توجه به
نیازهای عاطفی
جامعه

اجتماعی

استراتژیها

ارتقاء امید در زندگی
اجتماعی

افزایش امید

اجتماعی

استراتژیها

تقویت هنجارهای
اخالقی و ارزشی

تقویت
هنجارهای
اخالقی

هنجاری

استراتژیها

شناخت مکانیسم و
باور پذیر کردن پیام

باور پذیر کردن
پیام

ارتباطی

استراتژیها

استراتژیها

استراتژیها

در پژوهش حاضر ،اتخاذ رویکرد صادقانه در تعام با مردم و پرهیز از وعدههیای بییعمی  ،توجیه
جدی به اقناعکنندگی تصمیمها در برنامهریزی و پیامهای ارسالی ،اولویت دادن به شفافیت در برابر
افکار عمومی ،توجه به کارآیی و اثربخشی و اصالح رفتارها ،اطالعرسانی بههنگیام ،پرهییز از ارسیال
پیامهای متعار و متناقض ،اصالح فرایندهای ارتبیاطی و رویکیرد حرفیهای بیه رسیانه ،توجیه بیه
خواست عمومی و نقش مردم در اداره امور جامعه ،مسدودسیازی مسییرهای نفیوذ دشیمن ،اصیالح
ضعفها و از بین بردن زمینههای شکاف اجتماعی ،قیانونمیداری و پرهییز از رفتیار خیالف قیانون،
تقویت منزلت اجتماعی و احساس مشارکت در سرنوشت جامعه ،اهمیت دادن به موضوعات درگیر با
افکار عمومی ،بهره مندی از ابزارهای ارتباطی نوین و فناوریهای جدید ،پاسخگو بیودن مسیئوتن و
تحقق شاخص های الگوی حکمرانی خوب ،تقویت مشروعیت در ابعیاد مختلیف حکیومتی ،شیناخت
دقیق مختصات و نیازهای مخاطب ،ضرورت پاسخگویی و پرهییز از رفتیار جانبدارانیه در موضیوعات
اختالفی ،مدیریت افکار عمیومی و شیناخت پیچییدگیهیای آن ،جلیب و تقوییت اعتمیاد عمیومی،
بسترسازی برای تعامالت اجتماعی و شنیدن صدای منتقدان ،ایجیاد همیدلی و زمینیهسیازی بیرای
گفتگو ،در نظر گرفتن خواسته هیای اساسیی میردم و پرهییز از ایجیاد حساسییت عمیومی ،اصیالح
عملکردها و اتخاذ تصمیمات خردمندانه ،توجه به زمینههای بروز وارونگیی افکیار عمیومی ،پرکیردن
شکاف با جامعه ،توجه به نیازهای عاطفی جامعه ،ارتقاء امید در زندگی اجتماعی ،شناخت مکانیسیم
و باورپذیر کردن پیام ،بهعنوان استراتژیهای مقابلهای با پدییده وارونگیی افکیار عمیومی شناسیایی
شدند .بیشترین سهم از استراتژیها مقابله با وارونگی افکار عمیومی ،بیهشیکلی معنیادار میرتبط بیا
ضرورت اصالح در ابعاد مدیریتی ،اجتماعی و ارتباطی است.

بررسی پیامدهای وارونگی افکار عمومی از منظر امنیت اجتماعی و استراتژیهای مقابله با آن

ضرورت تقویت هنجارهای ارزشی جامعه/ضرورت تقویت اخالق دینی،
اجتماعی و فرهنگی

مقوله محوری سطح

کدگذاری

ابعاد

شرایط

جدول  :5مقولههای کلیدی مربوط به استراتییهای مقابله با وارونگی افکار عمومی
ردیف

مقولههای کلیدی استراتییها

3

رویکرد صادقانه در تعام با مردم

0

پرهیز از وعدههای بی عم

1

پاسخگویی مسئوتن

5

توجه به کارآیی و اثربخشی

4

اصالح رفتارها

1

در نظر گرفتن خواستههای اساسی مردم

4

پرهیز از رفتار خالف قانون

1

پرکردن شکاف با جامعه

1

از بین بردن زمینههای شکاف اجتماعی

30

شنیدن صدای منتقدان

33

تقویت منزلت اجتماعی

30

جلب و تقویت اعتماد عمومی

31

اتخاذ تصمیمات خردمندانه

35

پرهیز از ارسال پیامهای متعار

34

ضرورت اقناع کنندگی تصمیمها
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31

توجه به نیازهای عاطفی جامعه

34

اصالح فرایندهای ارتباطی

31

اطالع رسانی بههنگام

31

شفافیت در برابر افکار عمومی

00

مسدودسازی مسیرهای نفوذ دشمن

03

باور پذیر کردن پیامها

جدول  :4نکات کلیدی از پیامدهای وارونگی افکار عمومی در بعد امنیتی
ردیف

مقوالت کلیدی پیامدها

3

سلب اعتماد عمومی

0

کاهش سرمایه اجتماعی

1

بروز بحران مقبولیت

5

کاهش توان بسیج اجتماعی

4

حاکم شدن فضای یأس و نا امیدی

1

استمرار نارضایتی عمومی

4

بروز چالشهای امنیتی

1

بروز واکنش در رفتار اجتماعی

1

هاناکارآمدی دولت

30

فرسایش سیستم سیاسی

33

ایستادگی مردم در برابر سیاستگذاریها

30

اثرات نامطوب بر رضایت شهروندان

31

تضعیف همبستگی و روحیه جمعی

35

گسست در رابطه دولت -ملت

34

اختالل در جریان ارتباط بین مردم و حکومت

31

تضعیف انسجام ملی

34

بی خاصیت شدن پیام

31

اختالل در پیشرفت و توسعه

31

تقویت روایتهای غیر رسمی

00

بروز بحران مشروعیت در ساختار

03

مرجعیت یافتن پیام بیگانگان

مربوط به ابعاد ارتباطی و با پیامدهای امنیتی وارونگی افکار عمومی

یافتههای پیوهش
براساس عنوان تحقیق ،هدف بررسی پیامدهای وارونگی افکار عمومی از منظر امنیت اجتمیاعی و
استراتژی های مقابله با آن بود .این روایت ،از  51مصاحبه بیا خبرگیان و کارشناسیان متخصیص در
علوم ارتباطات ،جامعهشناسی ،روانشناسی اجتماعی و فعاتن حرفهای حوزۀ رسانه به دست آمد.
متخصصان ،براساس تجربه و درک خود ،در تبیین پیامدهای وارونگی افکار عمومی ،هیر یی بیر
محورهای مهمی تأکید کرده و مواردی را برشمردند که بهعنوان پیامیدهای امنیتیی وارونگیی افکیار
عمومی قاب دستهبندی است ،از جمله؛ اتخاذ رویکرد واکنشی از سوی افکار عمومی ،القاء و یا ایجاد
ناکارآمدی ساختار ،سلب اعتماد عمومی و کاهش سرمایه اجتماعی ،تضیعیف انسیجام ملیی ،نفیوذ و
مرجعیت یافتن پیام بیگانگان ،کاهش توان بسیج اجتماعی ،ایجاد اختالل در قیدرت تصیمیمگییری،
زمینهسازی برای فروپاشی اجتماعی ،گسست در رابطه دولت -ملیت و فرسیایش سیسیتم سیاسیی،
تضعیف همبستگی و روحیه جمعیی ،بیروز بحیران مقبولییت و مشیروعیت در سیاختار ،ناکارآمیدی
دولت ها و حاکم شیدن فضیای ییأس و ناامییدی ،از بیین رفیتن فرصیتهیا و جیایگزینی تهدییدها،
ایستادگی مردم در برابر سیاستگذاریهای رسمی ،رفتار معکیوس افکیار عمیومی بیرخالف انتظیار
تصمیمگیران ،فراهم شدن زمینه برای بروز چالشهای امنیتی ،اختالل در تعام [مردم] با حاکمیت،
تضعیف کارکردهای سازمانی و استمرار نارضایتی عمومی.
عالوه بر ابعاد امنیتیِ پیامدهای وارونگی افکار عمومی ،مشارکتکنندگان برخی از پیامیدهای ایین
پدیده را مرتبط با حوزههای اجتماعی دانستهاند ،از جمله اثرات نامطوب بر رضایت شهروندان ،اثرات
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منفی بر سب زندگی و زیست اجتمیاعی ،بیروز واکینش در رفتیار اجتمیاعی ،دسیتکاری و تغیییر
واقعیت ،تقویت فضای ش و تردید ،سلب اعتماد اجتماعی.
مصاحبه شوندگان همچنین پیامدهای ارتباطی(تضیعیف اثرگیذاری رسیانه) ،پیامیدهای حکیومتی
(اثرگذاری بر شیوه حکمرانی و سیاستگذاریهای عمومی ایجیاد اخیتالل در دسیتگاه محاسیباتی)،
پیامدهای سیاسی(اختالل در اجرای سیاست های کالن و مسیر پیشرفت و توسعه تقویت روایتهای
غیر رسمی) و پیامدهای ادراکی(زمینهسازی برای مقاومت مخاطب در برابر پیام) را هیم بیه عنیوان
پاره ای از دیگر پیامدهای وارونگی افکار عمومی مدنظر قرار دادهاند که عموماً با امنیت اجتمیاعی در
ارتباط هستند .مصاحبه شوندگان ،در بیان استراتژیهای مقابله بیا وارونگیی افکیار عمیومی در بُعید
ارتباطی بر اقناعکنندگی تصمیمها ،اطالعرسانی بههنگام ،عدم ارسال پیامهای متعار و متنیاقض،
رویکرد حرفه ای در فرایندهای ارتباطی ،توجه بیه ابزارهیای ارتبیاطی نیوین و فنیاوریهیای جدیید،
شناخت نیازهای مخاطب ،پاسخگیویی رسیانهای و عیدم رفتیار جانبدارانیه در موضیوعات اختالفیی،
مدیریت افکار عمومی ،تقویت اعتبار منب  ،بستر و ابزار ارسال پیام ،تقویت مرجعییت رسیانه و بیاور
پذیر کردن پیامها تأکید کردند.
همچنین مصاحبه شوندگان با شناسایی ابعاد مدیریتی بهعنوان یکی از مهمترین استراتژیها برای
مقابله با وارونگی افکار عمومی بر صداقت با مردم ،شفافیت و رف ابهام ،ارتقیاء کیارآیی ،اثربخشیی و
اصالح رفتار ،اصالح ضعفها و از بین بردن زمینههای شکاف ،قانونمداری ،پاسخگو بودن مسیئوتن،
توجه به خواسته های اساسی مردم ،اتخاذ تصمیمات خردمندانه ،تقویت تعام اجتمیاعی و شینیدن
صدای منتقدان و تضعیف زمینههای رخداد تأکید داشتند.
در بُعد اجتماعی مواردی همچون توجه به منزلیت اجتمیاعی و احسیاس مشیارکت در سرنوشیت
جامعه ،استفاده از تجارب گذشته ،تقویت تعامی اجتمیاعی و شینیدن صیدای منتقیدان ،توجیه بیه
الگوهای مرج  ،اجماعسازی اجتماعی ،توجه به نیازهای عیاطفی جامعیه و افیزایش امیید بیهعنیوان
مهمترین استراتژیهای مقابله ای بیان شدند و در بُعد حکومتی بر توجه به نقش مردم در اداره امیور
جامعه ،سدّ کردن مسیر نفوذ ،تقویت مشروعیت و ارتقاء اعتماد عمومی تأکید گردید.
در بیان سایر استراتژی های مقابله با این پدیده نیز بر ضرورت توجه به موضوعات درگیر بیا افکیار
عمومی و زمینههای روانشناختی و جامعهشناختی جامعه(بعد پژوهشی) ،بهرهگیری از ظرفیتهیای
آموزشی(بعد آموزشی) و تقویت هنجارهای اخالقی(بعد هنجاری) تأکید شد.
نتایج این پژوهش نشان داد بیشترین ابعاد از پیامدهای وارونگی افکار عمومی مرتبط با زمینههای
امنیتی و اجتماعی(امنیتی اجتماعی) است اما برای مقابله با این پیامدها ،مهمترین اسیتراتژیهیا در
زمره ابعاد ارتباطی و مدیریتی قاب دسته بندی است .به عبارتی ابزارهای مقابله با معضیالت امنییت
اجتماعی ناشی از وارونگی افکار عمومی را نه در راهکارهای امنیتی کیه بایید در اِعمیال اصیالحات و
تدبیر راه کارهای ارتباطی با رویکرد اقناعی و اصالحات مدیریتی جستجو کیرد .بیه نظیر سیاروخانی،
اقناع ،غایت هر ارتباط -اعم از انسانی یا رسانهای -است .مخاطب ،چنانچه بیه اقنیاع برسید ،انگییزۀ
درونی می یابد و خود ،عام ارسال هر پیام ارتباطی خواهد شد .برای تحقیق اقنیاع بایید پییام عقیالً
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فهمیده و پذیرفته شود و سپس ،بُعد عاطفی پیدا کند و بیه دل بنشییند و نهایتیاً در جهیت تیأمین
اهداف غایی اقناع ،پیام ارسالشده در دل و ذهن مخاطیب بیاقی بمانید .اقنیاع ،فراینیدی طبیعیی،
مستدل و عقالنی از ی سو ،و عاطفی و قلبی از سویی دیگر است(ساروخانی.)15 :3111 ،
همچنین بررسیها نشان داد نظیر زمینه های بروز پدیده وارونگی افکار عمومی (خلجی و دیگران،
 ،)3111تهدیدات امنیت اجتماعی و سازوکارهای مقابله با آن از جمله مقوتت چند سیببی و چنید
بُعدی هستند که در ی زمان و فضا ،دستخوش تغییرات و دگرگونیهای شتابان میشوند .فرآینید
پرشتاب ارتباطات که حاصی توسیعه ارتباطیات و سیطح فهیم و دانیش بشیری اسیت چشیمانیداز
گستردهای از امنیت اجتماعی ،عوام و موان آنرا ترسیم کرده است .انقالب ارتباطات سیهم بزرگیی
در پیداش دورانی ایفا کرده است که به اعتقیاد تهرانییان 3بیه آن عصیر «شیتابندگی تیاریخ» گفتیه
می شود .ارتباطات و امنیت اجتماعی رابطه ای دو سویه و تقابلی دارند و تیأمین امنییت اجتمیاعی و
رف تهدیدات این حوزه ربط وثیقی با تناسب نظام ارتباطی و اطیالعرسیانی دارد .در عیین حیال ،از
آنجاکه شایستگی دولتها و حکومت ها در ادراک عمومی به طور مستمر رصد و سنجش میشیود و
یکی از مهمترین زمینههای سنجش شایستگی در حوزه امنیت اجتماعی در بستر رسیانه در جرییان
است ،بهطور طبیعی مردم انتظار دارند که دولت ها بتوانند کارهای خیارج از انتظیار میردم را انجیام
داده و یا تدابیری اتخاذ نمایند که دوراندیشانه بوده و زیرسیاختهیای کشیور را توانمنید سیاخته و
کشور را در بازنمایی رسانهای ،تیق و شایسته مردم تصویر کند .همه این اتفاقات با درک عمیومی از
کارآمدی مدیران و مرکز ثق آن رضایتمندی آحاد جامعه سنجیده میشود .به عبارتی برای اینکیه
بفهمیم ی دولت تا چه اندازه در ادراک عمومی کارآمد بوده است بهترین میالک ،سینجش مییزان
رضایتمندی مردم است .اگرچه این رضیایتمنیدی ممکین اسیت انعکیاس درسیتی از کارآمیدی و
ناکارآمدی نظام مدیریتی نباشد و بعضاً در اثر تبلیغات سوء رسیانهای بیگانگیان و دسیتکاری ادارک
عمومی یا فقدان نظام اطالع رسانی مناسب دولتمردان را تا حدودی که شایسیته اسیت نیزد افکیار
عمومی نشان نداده باشد اما با این حال درک عمومی از رضایتمنیدی همچنیان بیهعنیوان یکیی از
مالک های مهم و مناسب در تشخیص کارآمدی و تأمین رضایت اجتمیاعی تلقیی مییشیود .ادراک،
کلیدی ترین مفهوم در ارتباط با تأثیر رسانه بیر مخاطیب اسیت کیه نظرییهپیردازان ،آن را واقعییت
شک گرفته در ذهن مخاطب ،تعبیر میکنند.
میزان قرارگرفتن در معر رسانه و میزان توجه به رسانه ،از عوام زمینهای هسیتند کیه باعی
تفاوت ادراک افراد از رسانه میشود(پوندر و هاریداکیس .)0034 ،0هولند و شریف( ،)3110قضیاوت
اجتماعی1را یکی از عوام زمینیهای روانشیناختی مییداننید کیه بیر ادراک رسیانهای افیراد تیأثیر
می گذارد و باع القای سوگیری به ادراک میشود .در این شرایط ،ساختار نگرشیی پیشیینی ذهین
انسان ،باع میشود قضاوت آن درمورد پدیدهها ،براسیاس همیان قالیب نگرشیی پیشیینی باشید و
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وسعت پذیرش یا رد ی مفهوم نیز تنها در قالب همان نگرش پیشینی رقم بخورد .چنین قضیاوتی
باع خواهد شد ادراک فرد از رخدادهای رسانهای براساس شیبیهپنیداری ییا تضیادپنداری ،شیک
گرفته و ادراک سوگیرانه ای از واقعیت در ذهن او شک گیرد .سوگیری ،تأییدی 3است که براسیاس
آن ،مخاطب تنها بهدنبال پیگیری ،یادآوری و مشاهدۀ اخباری است که منطبق با پییشزمینیههیای
ذهنی اوست(پالس .)3111 ،0این فرایند روانشناختی ،باع ایجاد عقایید غلیط در ذهین مخاطیب
می شود و حتی رخدادهای واقعی را براساس پیشفر های ذهنی خود تعریف میکند .تغییر ادراک
مخاطب از رسانه -که بر اثر تغییر اعتبار رسانه در ذهن مخاطب ایجاد شده -دارای عواقبی است که
تخفیف یا بزرگنمایی تیأثیرات رسیانهای را در پیی دارد(می لئیود .)0034 ،1بیه عقییدۀ جانی و
جو( ،)0031سطح سواد و دانش مخاطب نیز با تعیدی فهیم مخاطیب از مهیارت رسیانهای خیود و
دیگران و همچنین افزایش توانایی مخاطب برای یافتن دیگر منیاب رسیانهای ،بیر ادراک و قضیاوت
رسانهای او تأثیر میگذارد .در بررسی اثرات دیگر فاکتورها بر ادراک ،هائو و کی( )0001دریافتند که
برخی از پیشزمینههای روانشناختی ،مانند :تصور از خود 5و ییا پییشزمینیههیای هیویتی ،ماننید:
ایدئولوهی سیاسی نیز بر ادراک فرد از رسانه تأثیر میگذارند.
واقعیات حیات بشری تأیید میکند در عصری زندگی میکنیم که عصر ارتباطات و اطالعیات نیام
دارد .عصری که در آن وسائ ارتباط جمعی بزرگترین نقش را در اقنیاع عمیومی و ییا دگرگیونی و
تغییر جوام و یا امنیتی کردن موضوعات اجتماعی دارند .بررسی نظامهیای سیاسیی و معطیوف بیه
قدرت از منظر علوم اجتماعی نشان از این دارد که الگوهای رفتاری دولتها بسته بیه مییزان اقنیاع،
آگاهی و خواست و اراده ملت هیا همیواره در حیال تغیییر و بیه روز شیوندگی اسیت .هرچیه سیطح
دسترسی و آگاهی جامعه افزایش یابد اداره حکومت هیا بیه شییوه سینتی و بیدون توجیه بیه اقنیاع
کنندگی تصمیمات و رفتارها سختتر و در شرایطی اساساً ناممکن میشود .از نظر وستوود ،اقنیاع،
بخش مهمی از روند «تغییر نظر» است .به اعتقاد او اقناع ،تیأثیرات بسییار قیوی و میداوم در تغیییر
افکار دارد(وستوود.)0034 ،4
رولف و میلر تأکید دارند که اقناع ،تالش دارد ی تغییر ویژه در حاتت یا رفتیار مخاطیب ایجیاد
کند .تغییر مورد نظر ،ی پاسخ ویژه از جانب مخاطب است(رولف و میلیر .)3110 ،1از نظیر بییدل،
ی اقناعکنندۀ مؤثر ،هدف را تا حد امکان ،واضح میکند تا منجر به تغییر نگرش یا رفتار شود .اگیر
نتیجه به صورت واضح بیان شود ،احتمال دستیابی به پاسخهای مطلوب از جانب اقناعشیوندگان دو
برابر میشود(بیدل .)3111 ،4اگر فرستندۀ پیام ،مخاطب را منفع در نظر بگیرد و انتخیاب آگاهانیۀ
او را باور نداشته باشد ،حتماً در انتقال پیام خود شکست خواهد خورد و پیام ،نهتنها اثرگذار نخواهد
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پیشنهادها
بر اساس یافتهها و نتایج حاص از پژوهش پیشنهاد میشود:
-3به منظور کاهش و یا مقابله با تبعات اجتمیاعی وارونگیی افکیار عمیومی نهادهیای فرادسیتگاهی
همچون شورای عالی امنیت ملی ،شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقالب فرهنگی نسیبت
فعالکردن ظرفیتهای پژوهشی کشور برای ارائه راهکارهای متناسیب بیا اسیتراتژیهیای مقابلیه بیا
وارونگی افکار عمومی در ابعاد مدیریتی و ارتباطی اقدامات تزم را بهعم آورند.
-0بر اساس نتیجه پژوهش مواردی چیون ضیرورت صیداقت بیا میردم ،شیفافیت ،ارتقیاء کیارآیی و
کارآمدی ،تجربه اثربخشی و اصالح رفتارها در مواجهه با میردم ،از بیین بیردن زمینیههیای شیکاف،
Inverse
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بود ،بلکه وارونه 3خواهد شد .در این شرایط اصالح شیوههای مدیریتی و توجه به اقناع افکار عمومی
و توأمان توجه به رف نارسایی های ارتبیاطی و شییوه و بسیترهای ارسیال پییام خواهید توانسیت از
وارونگی افکار عمومی و امنیتی شدن موضوعات اجتماعی تا حد قاب مالحظهای بکاهد.
بررسیهای این پژوهش نشان داد در مییان راهبردهیای مقابلیه بیا وارونگیی افکیار عمیومی ،وزن
مقوتت و ابعاد مدیریتی بسیار قاب توجه است و به عبارتی ،در کنار مقوله های مربیوط بیا اعتمیاد و
سرمایۀ اجتماعی و ضرورت اصالح شیوههای ارتباطی ،اصالح نظام مدیریتی و تغیییر در شییوههیای
حکمرانی به منظور ارتقاء کارآمدی بهطرز معناداری ،بیشترین و حیاتیترین سهم را در مییان سیایر
ابعاد به خود اختصاص داده است .ضرورت صداقت با میردم ،شیفافیت ،ارتقیاء کیارآیی و کارآمیدی،
توجه به اثربخشی و اصالح رفتارها در مواجهه با مردم ،از بین بردن زمینههای شکاف ،قانونمیداری
مدیران ،پاسخگویی مسئوتن ،توجه به خواستههای اساسیی و اولوییتدار میردم ،اتخیاذ تصیمیمات
خردمندانه در نظام تصمیم سازی ،شنیدن صدای منتقدان و تضعیف زمینههای بروز وارونگیی افکیار
عمومی از مهم ترین مورادی است که باید در صدر اصالحات در نظام حکمرانی قرار بگیرد .همچنین
از آنجاکه احساس امنیت از اص امنیت فیزیکی مهمتر میباشد یکی از اولویتها ،ارزییابی و پیایش
مهمترین تهدیدات نوشونده ای است که متوجه زیرساختها و داراییهای حییاتی کشیور اسیت .بیه
اعتقاد سروستانی فقدان احساس امنیت میتواند فضایی از بی نظمی را بسترسیازی کنید کیه در آن
شهروندان قادر به اعمال کنترل غیر رسمی بر اجتماع خود نیستند .این اتفاق نشان میدهید جنی
ترکیبی رسانهمحور یکی از مهمترین مخاطراتی است که مهمتیرین داراییی راهبیردی کشیور یعنیی
افکار عمومی را تهدید میکند .قانونگریزی ،فساد و بیکفایتی اداری(ناکارآمدی کیارگزاران) اضیالع
مثل وارونگی افکار عمومی و تبدی آن بیه زمینیهای بیرای احسیاس عیدم امنییت و نتیجتیاً بیروز
تهدیدات امنیت اجتماعی است .ارتقاء امنیت اجتماعی و اقناع افکار عمومی برای تقویت و استحکام
سرمایه اجتماعی ضروری است و بهرهگیری از فناوریهای جدید ارتباطی و اصالح نظام رسیانهای و
فرآیندهای ارتباطی در این مسیر راهگشا خواهد بود.
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قانون مداری مدیران ،پاسخگویی مسئوتن ،توجه به خواستههای اساسی و اولوییتدار میردم ،اتخیاذ
تصمیمات خردمندانه در نظام تصمیم سازی ،شنیدن صدای منتقدان از مهیمتیرین اسیتراتژیهیای
مقابله با وارونگی افکار عمومی است که ضرورت انجام اصالحات عمیق و دامنهدار در نظام حکمرانی
را ضروری مینمایاند.
-1جنبه های ارتباطی در زمینه استراتژی های مقابله با وارونگی افکیار عمیومی و پیامیدهای امنییت
اجتماعی متأثر از آن مورد پژوهشهای تکمیلی مراکز مطالعات ارتباطی قرار گیرد.
-5سازماندهی ،طرح ریزی ،هدایت و راهبری عملیات پدافندی مقابله با تهدیدات نیوین مییبایسیت
در دستور کار سازمانهای متولی از جمله سازمان صدا و سیما ،سازمان پدافند غیر عامی و شیورای
عالی امنیت ملی قرار گرفته و با شناخت دقیق و جام از این حوزه بتواننید تهدییدها را بیه فرصیت
تبدی کرده و عرصه جن رسانهای را به توانی برای بهبود رابطه بین مردم و حاکمیت بدل سازند.
-4موارد و موضوعاتی که افکار عمومی از جنبه اجتماعی نسبت به آنها دچار وارونگی شده و در هیر
شرایطی ،امکان واکنش توافقی و اقناعی با مخاطب به حداق رسیده است مورد پیایش ،شناسیایی و
اصالح قرار گیرد.
-1نقش دادن به گروههای مرج و مؤثر بر افکار عمومی و تقوییت سیازوکارهای رسیاندن صیداهای
متفاوت و منتقد به سطوح باتی مدیریت کشور بیا هیدف افیزایش مشیارکت نخبگیانی و عمیومی و
اجماعسازی در مسائ کالن به عنوان پیشنیاز و تزمه اقناع عمومی مورد توجه قرار بگیرد.
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