
  :مقدمه 
اين پديده شگرف كه . پديده هاي رواني جمعي ، افكار عمومي گسترده ترين و آشكار ترين آنهاست در بين 

خود سرنوشت جامعه ها را رقم مي زند ، به موتوري مي ماند كه چرخ هاي اجتماعي را به با پويايي توانمند 
مي رود ، سر و صدا به راه مي اندازد و نيز تخريب مي كند ، تند  گردش در مي آورد ، ماشيني كه مي سازد ،

اين صدا در همه جا و همه وقت به شيوه هاي . است » صداي مردم « افكار عمومي . خاموش مي شود
  .اما در اكثر جوامع ، حتي جوامع مدعي دموكراسي ، گوش شنوايي پيدا نمي كند. مختلف شنيده مي شود 

و در هر جامعه در بستر قالب هاي ارزشي ، اجتماعي و فرهنگي  افكار عمومي بخشي از تاريخ ملت هاست ،
نوع فكري و عقيدتي مخصوص تبه عبارت ديگر ، هر جامعه . جامعه شكل مي گيرد و تحول مي پذيرد آن 

ماهيت و صورت افكار از يك جامعه به . به خود را دارد و واكنش هاي جمعي خاص خود را نشان مي دهد
بنابراين بررسي افكار مستلزم شناخت . ماني به زمان ديگر در يك جامعه تفارت دارد جامعه ديگر و حتي از ز

  .فضايي است كه درآن شكل مي گيرد 
گر دقيق را بيشتر با  شناخت ارزشهاي مردمي از يك سو و پديده هاي اجتماعي از سوي ديگر ، مشاهده

  .آشنا مي كند» بيان عمومي « زبان مشترك مردم يا 
 اهميت افكار عمومي در كشورهاي مختلف وايران ، بويژه در سالهاي اخير ، مطالعه آن به عنوان ا توجه به

 در اكثر رشته هاي علوم اجتماعي ،يك مقوله مهم در جامعه شناسي و علم سياست مورد تاكيد قرار گرفته 
به آن توجه مي شود

ب

ت افكار عمومي است و  چراكه اساس تبليغات ، ارتباطات و روابط عمومي بر پايه شناخ؛
بويژه اينكه در زمينه بررسي افكار .امروز از گذر شناخت آن منافع بسياري نصيب بهره برداران مي شود

  .عمومي نيز پيشرفت هاي بسيار چشمگيري حاصل شده است كه خود نشانه ي اهميت آن است
بخشي از مباحث نظري اين تهيه و تدوين شده ، شامل » افكار عمومي « كه براي درس  حاضر ،مجموعه 

 ، اهميت افكار عمومي ، تعريف و  تاريخچه افكار عمومي ، در بخش دوم  نخستدر بخش. رشته است 
وم به تبيين و تشريح يكي از عوامل اصلي و مهم شكل سبخش . تقسيم بندي آن مورد نظر قرار مي گيرد 

تشكيل دهنده افكار عمومي   مجاري ارم چهدر بخش. توجه مي شود»  شايعه  «گيري افكار عمومي يعني 
در بخش ششم ، نگاهي و در بخش پنجم شيوه هاي تاثير گذاري بر افكار عمومي . تبيين مي شود 

در بخش هفتم سنجش افكار سرانجام كاربردي به افكار عمومي در رسانه ها ي اداري ايران داريم و 
  .عمومي توضيح داده مي شود
  .مؤثر باشد»  افكار عمومي  «ن مجموعه در شناخت ما نسبت به اميد است بهره گيري از اي
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  ريشه ها و چگونگي شكل گيري افكار عموميـ بخش نخست 
  

در واقع ، هـيچ تعريـف عملـي از ايـن            . در اطراف مفهوم افكار عمومي هاله اي از ابهام و حتي ترديد وجود دارد               
ك نكته توافق همگاني وجـود دارد و آن اينكـه افكـار عمـومي       با اين همه ، بر سر ي      . عبارت پذيرفته نشده است     

هر چند نظرها ، حيطه هاي فردي هستند ، ولي افكار عمومي حاصل جمع ايـن نظرهـا                   « ،پديده اي جمعي است   
1 .»نيست 

افكار عمومي بسيار قديمي است و مي توان نمونه هاي تجربي بسياري از دوران گذشته تعريـف و تحليـل                    تاريخ  
را در بـستر تـاريخ ببينـيم ، سـپس            ، اما با توجه به ماهيت اين كتاب سعي مي كنيم ابتدا و فهرسـت وار آن                كرد  

  .را نشان دهيم و همزمان پژوهشگران اوليه اين پديده را معرفي كنيم  برخي مفاهيم پايه آن
)  م 1750(ن در آن زمـا  هـر چنـد او  . ابداع مفهوم افكار عمومي را به ژان ژاك روسو نسبت مي دهنـد       •

افكار عمومي را بيان اراده سياسي نمي داند ، بلكه آن را مقاومت در برابر تالش هايي مي داند كه براي                     
 ) 2.(تغيير صورت مي گيرد 

) 1(مرسـيه   . س  ا. ل  ا ، از آثـار      م.1787فكر افكار عمومي به عنوان نيروي سياسي ، به ويـژه در سـال                •
 افكار عمومي از همان زمان جلـوه اي آگاهانـه از مباحثـات پـر                ،در نظر اين دانشمند   . سرچشمه گرفت   

 . حرارت در مورد تمامي مسائلي محسوب مي شد كه جنبه ي سياسي داشت 
ـ  ــاني امــ به مع(public opinion)ار عمومي ــاصطالح افك • » ژاك نكـر  « ار توسـط  ـروزي نخـستين ب

ور ـــ او ايـن تركيـب را بـه منظ   . مطرح شده اسـت  وزير دارايي لويي شانزدهم ، در آغاز انقالب فرانسه   
ار عمومي بـراي    ــافك. ورس پاريس به كار برده است     ــبازگو كردن علت رويگرداني سرمايه گذاران از ب       

افكـار  : او مـي گفـت      . ميوه ي ارتباط انقطاع ناپذير بين انسان ها به حساب مي آيد             » روح جامعه   « او  
گنج و بي محافظ و بي ارتش ، براي شهر ، براي ديار و حتي بـراي  عمومي قدرت ناپيدايي است كه بي    
دادگاهي است كه در آن ، همه مرداني كـه نگـاه            « افكار عمومي   . قصر پادشاهان قانون وضع مي كند       

افكار عمـومي در جايگـاه      . ها را به سوي خود بر مي گردانند ، الزام دارند حضور بيابند و پاسخگو باشند                 
كه بر تخت نشسته باشد جايزه مي دهد ، تاج بر سرها مي گذارد ، شهرت ها را افزايش يا                    خود ، مثل اين   

 . كاهش مي دهد 
افكار عمومي با گذر از مرزهاي بورژوازي و با در برگيري توده هاي شهري در جريـان انقـالب فرانـسه                      •

مـي توانـست نهادهـاي    ظهور اين پديده ي تازه ، با قدرتي كه در گذشته ناشناخته بود و               . شكل گرفت   
 . كهنه مانند سلطنت را بر اندازد ، به معناي زايش يك نيروي سياسي حقيقي بود 

پيدايش افكار عمومي با نظام هاي دموكراتيك پارلماني ، توزيع گسترده سواد و پيدايش رسانه ها پيوند                  •
 . ه واقع مي شود مورد توجبيشتر و با توسعه اين سه ، افكار عمومي نيز . بسيار نزديكي دارد 

نخستين انديشه ها و تحليل هاي علمي دربـاره ي موضـوع افكـار عمـومي ، در پايـان قـرن نـوزدهم                         •
» افكـار و تـوده    «  كه در كتاب خود با عنوان        ،فرانسوي تعلق داشته است     » گابريل تارد   « به  ) م1901(

مي را از سوي ديگر به تحليل       رابطه ميان پيدايش عموم و خبرنگاري را از يك سو و پيدايش افكار عمو             

                                                           
1 L.s.Mercier 
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نه به عنوان محصول دست اول و ابداع شده ،          ،  يكي از جالب ترين افكار تارد مطرح كردن نظر          . كشيد  
منظـور او ايـن اسـت كـه         . بلكه به منزله ي محصول كشف شده يا به عبارت ديگر آشكار شده اسـت                

وي بر تفاوت بـين نظـر و   . ف نشده بوده اند نظرها قبالً در صحنه حضور بالقوه داشته اند ، اما هنوز كش  
كه نـام آن  را سـنت مـي گـذارد و             » بخش هايي از ذهن اجتماعي      « يكي  : دو چيز ديگر پا مي فشرد       

قبـل از   . اولي نظر مردگان است و دومي قضاوت هاي شخصي نسبتاً عقاليـي نخبگـان             . ديگري عقل   
زء يك ملت هستند از وجـود يـك سـنت مـشترك             اينكه افكار عمومي آشكارا بيان شود ، افرادي كه ج         

به عقيده او زايش افكار عمومي ، از سربرآوردن عموم ها ، كه محـصوالت جامعـه هـاي                   . آگاهي دارند   
 . معاصرند ، جدا نيست 

به همين نحو ، او فقط از يك شـكل اجتمـاعي            . افكار عمومي در ذهن تارد ، مفهومي اساساً سياسي نيست           
 . ي نظرها از همه نوع آن است ، سخن مي گويد كه دريافت كننده 

دستاوردهاي مكتب شيكاگو در اوايل قرن بيستم در مورد ساختار بندي افكار عمومي قابـل توجـه بـوده         •
آنهـا  . پژوهشگران اين مكتب به تغييرات جامعه به دليل توسعه رسانه هـا عالقـه نـشان دادنـد                   . است  

قط در روابط بين افـراد تغييـر ايجـاد مـي كنـد ، بلكـه روابـط           مشاهده كردند كه رسانه هاي جديد نه ف       
ار عمـومي حاصـل جمـع       ـــ افك» چـارلز كـولي     « به عقيده   . اجتماعي را نيز دستخوش تغيير مي كنند      

جـدا از تعلـق     ،تبلور يافته ي همة اشخاص مـستقل        ،قضاوت هاي فردي اكثريت نيست ، بلكه قضاوت         
بلكـه يـك    . حاصل جمع ساده نظـر افـراد جـدا از هـم نيـست                « يعني. آنها به اكثريت يا اقليت است       

 . »سازمان ، يك محصول همكاري مبتني بر ارتباط و تأثير متقابل است
او در اين كتاب ابتدا     . را منتشر ساخت    » افكار عمومي   «  ميالدي كتاب    1922در سال   » والتر ليپمن   «  •

استدالل مي كنـد كـه رسـانه هـا بـا دادن خبـر       رسانه اي در غرب پرداخت و » آزادي « به نقد مفهوم    
به عقيده او ، افكار عمـومي فقـط         . درست به مردم ، مي توانند  در نقش نمايندگان عمومي عمل كنند              

 بلكـه   ؛ نيـست  ،حاصل جمع نظرهاي خصوصي ، كه از طريق رسانه ها در جريان اخبار قرار مـي گيرنـد                 
ليـپمن  . ي تصور درستي از رخـدادها مـنعكس باشـد           زماني موجوديت پيدا مي كند كه در نظرهاي فرد        

 .عموم را بيشتر مجموعه اي از تماشاگران منفعل مي پنداشت تا بازيگراني كه در رخدادها شركت دارند 
افكـار عمـومي از مباحثـات داغ در       : يكي ديگر از اعضاي مكتب شيكاگو عقيده داشت         » جان ديويي   «  •

 بود كه افراد  در جامعه نقش فعال دارنـد و ايـن فعاليـت عامـل          او معتقد  . ندحيات جمعي تراوش مي ك    
 . به عبـــارتي او روبروي ليپمن قرار داشت. گــزينشگري و ســـاخت افكـــار عمومي است 

.  مطرح مـي كنـد   1954سياست شناس آمريكايي ، نظام افكار عمومي را در سال » مك آيور « باالخره   •
 اوالً تـشابه نظرهـا ، كـه همـان           :ر مفهوم افكار عمومي ضروري است     به عقيده او ، تشخيص سه بعد د       

 ثانياً ساختار ارتباطي است كه بـه مجمـوع   ؛اطالعاتي است كه نظرسنجي هاي جديد به دست مي دهد   
مانند نقش رهبر و پاسخ مردم و نحوه تأثير         ،  موضوعاتي از نوع جامعه شناسي افكار عمومي بر مي گردد         

 يعني گرايش هايي كه در طول زمان تحكيم يافتـه           ، ثالثاً زمينه وفاق     ؛افكار عمومي   متقابل رسانه ها و     
 . اند و افراد تمايل دارند كه فكر كنند اين گرايش ها جا افتاده اند 
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سياسـتمداران ،   ،همـه مـردم     . در دوره معاصر ، افكار عمومي از قدرت عجيبـي برخـوردار شـده اسـت                  •
 قدرت آن اتفاق نظر دارند و هر روز مقاالت و كتاب هايي كه به اين پديـده                  بازاريابان و اقتصاد دانان بر    

 . مهم مي پردازند در حال افزايش است 
ا توجه به شرح مختصر تاريخي ، مي توان پيشينه ي افكار عمومي را در ادوار مختلف تاريخ بـه چهـار دوره            

  : به شرح زير تقسيم كرد 
ب

  :  از آغاز تا قرون وسطي -1
مان هاي گذشته كه رسانه هـاي جمعـي وجـود نداشـت ، پديـده اي بـدوي معـادل آنچـه امـروز                          در ز 

شايد بتوان گفت كه قدمت افكار عمومي ، ريـشه          . مي خوانيم وجود داشته است      » احساسات عمومي   «
 از.  زندگي سياسي انـسان دارد        در تولد و برپايي نخستين دولت ها و كُنش هاي تبليغاتي آنها در عرصة             

دوراني كه يونانيان به محافل عمومي مي رفتند و يا در تمدن قديم روم مردم در بازارها و ميـادين گـرد             
، مـؤثرترين وسـيله در ايـن دوره         . مي آمدند ، اداره و هدايت افكـار عمـومي بـدوي را شـاهد هـستيم                  

  . سخنوري است
مورخ يوناني اسـت كـه در پـنج     ،كهن ترين نمونه هاي ادبيات سياسي يونان باستان مربوط به هردوت            

 سال قبل   300ارسطو در   . قرن پيش از ميالد مسيح از فضليت سياسي عقيده عامه سخن به ميان آورد               
  . اشاره مستقيمي به افكار عمومي دارد »  سياست « از ميالد مسيح در كتاب معروف خود 

در برابـر   « :م مـي گويـد      يش از ميالد مسيح خطاب به سـناي رو        پي ، يك قرن     مسيسرون فيلسوف رو  
  » سرزمين كاتيلينا پشتيباني ملت از آن شماست 

  : از قرون وسطي تا عصر رنسانس -2
 حاكميـت بـي چـون و چـراي           در قرون ميانه ، حوزه هاي ارتباطي زندگي فردي و جمعـي در محـدودة              

ـ     ال هـاي  حكومت هاي اشرافي ـ مذهبي و زمين داري در مغرب زمين به شدت آسيب مـي بينـد و كان
 حـاكم مطلـق اسـت و افكـار عمـومي در      ،دولـت . ارتبـــاطي مردم تقريباً محدود و بسته تر مي شـود        

  . محدوده هاي كوچك محلي خموشانه به سير و سفر مي پردازد 
   : از رنسانس تا قرن نوزدهم-3

و » فرهنـگ   رسانه كردن   « اختراع چاپ در نيمه قرن پانزدهم توسط يوهان گوتنبرگ آلماني ، سرآغاز             
در چنين شرايطي اولين روزنامه به معناي       . توسعه رسانه اي و شكل گيري جدي تر افكار عمومي است            

در آلمان منتشر مي شود كه فرصت مناسبي        » رنال  وفرانكفورتر ژ « ميالدي به نام    1615واقعي در سال    
زمان در كتـاب شـهريار       در اين    يماكياول. براي دولت ها جهت هدايت افكار عمومي به دست مي دهد            

شهرياران بايد اين افكار را به عنوان يك عامل مهم          « خود به افكار عمومي اشاره مي كند و مي نويسد           
   .»در محاسبه هاي خود بگنجانند 

از اوايل قرن هفدهم ميالدي ، ميسيونرهاي مسيحي حتي در دور افتاده ترين نقاط جهان ، تحت پوشـش اشـاعه     
  .يم مباني استعماري مي پرداختند عقايد ديني به تحك

در .  ميالدي و تحوالت اين دوره افق تازه اي در عرصه تبليغات ايجـاد كـرد                 1789 انقالب كبير فرانسه در سال      
  . اين ايام مطبوعات فرانسه توانستند در شكل دادن به افكار عمومي جامعه ، نقش مؤثري داشته باشند 

  . دوره ديدگاه هاي جديدي در باره افكار عمومي مطرح كردند ژان ، ژاك روسو و ديگران در اين 
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نقش افكار عمومي را بـه      «  ) 1809-1865 (، رييس جمهور آمريكا در قرن نوزدهم      ،»ن  لآبراهام لينك « 
افكار عمـومي همـه چيـز       « : او در يك سخنراني مي گويد       . مي داند   » عنوان عاملي مهم در حكومت      
در نتيجـه ،    . لتمردان است و بي آن هيچ سياسـتي پيـروز نمـي شـود               وداست ، وجودش دليل موفقيت      

كسي كه افكار عمومي را شكل مي دهد ، مهمتر از سياستمداري است كه بدون توجه به افكار عمـومي               
  . قوانيني را تصويب مي كند و تصميماتي را اعالم مي دارد 

  :  از قرن نوزدهم  تا عصر حاضر -4
دهم و آغـاز قـرن بيـستم ، دوران رشـد سـريع سـرمايه داري در بـسياري از                     سه دهه پاياني قـرن نـوز      

در اين ايام گسترش وسايل ارتباطي و نهادهاي آموزش سرعت گرفـت و رقابـت               . كشورهاي جهان بود  
  . در بخش هاي اقتصادي توجه به مقوله افكار عمومي را افزايش داده است 

» افكار عمومي و حكومت مردمي      « تحت عنوان   » الرنس الول   « مطالعه جديد در مورد افكار عمومي متعلق به       
رابـرت  .  روزنامه نگار و مفسر سياسـي آمريكاسـت   ، و كتاب افكار عمومي مربوط به والتر ليپمنم .1913در سال  

مقوله اي بر علم جامعه     « ن مكتب شيكاگو در نخستين متن مؤثر خود به نام           اراپارك و ارنست بورگس از پايه گذ      
 ميالدي ، افكار عمومي را شكل غالب اجتماعي در گروه ها و شهرهاي درجه دو معرفي                 1921در سال   » ي  شناس

  . كردند 
 مـيالدي   1935كـه در سـال      » اجتماع و جامعـه     « جامعه شناس آلماني در اثر معروف خود        » فرديناند تونيس   « 

ي تر از دولـت مـي بينـد  و حتـي نقـش      ـات جامعه در سطحي عال ــار عمومي را مظهر اخالقي    ــمنتشر شد ، افك   
  .افكار عمومي را در كنترل اجتماعي به اندازه نقش مذهب در زمان هاي قديم مي داند

از نيمه دوم قرن بيستم ، براثر گسترش شهرنشيني و افزايش جمعيت و رشد شـتاب آميـز رسـانه هـاي جمعـي ،              
در چنـين شـرايطي ، انديـشمندان    . ار مـي شـود   وردـــ نقش مردم در جامعه از ظرافت و پيچيدگي ويـژه اي برخ     

س ال آنتونيـو گرامـشي در ايتاليـا ، لـوئي آلتوسـر ، نيكـو               ،انتقادي نگر ، نظير رايت ميلز و هربرت شيلر در آمريكا          
پوالنزاس در فرانسه و رالف ميلي باند و استوارت هال در انگليس و همچنـين هابرمـاس در آلمـان از رهبـري و                        

 . ي در جهت تحكيم قدرت و يا فروپاشي حكومت ها ديدگاه هاي ارزنده اي ارائه كردند هدايت افكار عموم
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  بخش دوم ـ مفهوم و ماهيت افكار عمومي 
  

  توجه به افكار عمومي بر عوامل مؤثر    ـقسمت اول
ان بـه   ساله افكار عمومي در سـطح جهـ     1000رشد همه جانبه اين رشته در سالهاي اخير ، علي رغم قدمت             

  :طور خالصه به شرح زير استه چندمين عامل بستگي دارد كه ب
 
  هتكنيك هاي بررسي پيشرفت .1

تكنيك هاي بررسي افكار عمومي روز به روز ظريف تر مي شود و به موازات آن پديده افكـار عمـومي                      
 بخـشد و    اين تكنيك ها مــردم را آگاه مي سازد ، به افكار مردم واقعيت و وسـعت مـي                 . رشد مي يابد    

اخت ـه مي شود كـه روش شناسـي در خـدمت شنـ            ظا مالح ــ در اينج  .اهي آن را كنترل مي كند       ـــگ
  .افكار عمومي قرار مي گيرد

  خوراك فراوان براي تغذية افكار  .2

تحـوالت سياسـي ،   . زمان حال براي افكار عمومي خوراك وجود نداشـته اسـت         در هيچ زماني به اندازة    
نتقادهاي رسانه اي ، همايش ها ، ميزگردهاي تلويزيـوني ، راديـويي و مـسائل                درگيري هاي جناحي ، ا    

 با توجه به توسعه رسانه ها بـه طـور           .... حمل و نقل ، معيشت ، تورم ، دانشگاه و            :زيست محيطي مثل    
   .خستگي ناپذير مورد اسقبال قرار مي گيرند

 توجه روز افزون به افكار ضرورت  .3

برخي ضـرورت هـاي اجتنـاب ناپـذير زنـدگي           و  رقابت هاي سياسي ، تجاري      به داليل متعدد از جمله      
  . اجتماعي در جوامع معاصر واكنش ها و داوري هاي مردم مورد توجه روز افزون قرار دارد 

 مسائل بين المللي  . 4

كسي موفق است كـه بـه افكـار عمـومي و در كنـار آن بـه                  ...  و   سياست ، اجتماع  اقتصاد ،   موضوع  در  
بـسياري از رفتارهـاي مـا        بين المللي توجه كند ، چون در جامعه اي زندگي مي كنيم كه                سياست هاي 

   . ، مثالً حقوق بشر ست ديگر كشورها  حتيوابسته به تصميمات بين المللي و

ب

 رشد فزايندة روابط اجتماعي  .5

 هـا و    روابـط اجتمـاعي در پرتـو شـكل گيـري          . افكار عمومي در روابط اجتماعي تغيير ايجاد مي كنـد           
تر شدن ايـن     تحوالت افكار عمومي پيوسته و روز به روز غني تر و مستحكم تر شده و ضرورت محكم                

 اوج پيونـد     بم  مثالً در حادثه زلزله    ؛  رسانه ها در اين زمينه نقش دارند      . ط اجتناب ناپذير گشته است      بروا
مكاري ، همدردي و همـساني      امروزه رسانه ها قادرند نوعي ه     . اجتماعي توسط رسانه ها ديده مي شود        

 اگر افكار عمومي به اين ترتيب شكل بگيرد واقعـي           ؛در ميان مردم يك كشور و حتي جهان ايجاد كنند         
  . و مؤثر اند

 گسترش دموكراسي  . 6

دولتمردان بايد به افكار عمومي     ... ا گسترش دموكراسي ، مراجعه به آراء عمومي ، برگزاري انتخابات و             
   .توجه كنند 
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  نهادهاي آموزشي گسترش .7

  .استتوجه به آن ضروري لذا د افكار عمومي را به دنبال دارد، توسعه نهادهاي آموزشي ، رش
 گسترش رسانه ها و ارتباطات  .8

ي ـــ ويژه اگر در يك فـضاي آزاد عين       ، ب  شناخت افكار عمومي است       تنوع و تعدد رسانه ها ابزار پيشرفتة      
ـ ــرنتي ، مخابـــ ه هـاي اينت ـــ  موجب تنوع و تعدد رسان     افكار عمومي . به كار خود ادامه بدهند       ي ، ـرات

 نظريات جامعه اند كه در نهايـت          اينترنت و رسانه ها منعكس كنندة      ،مثالً  . مي شوند   ... درون فردي و    
  .د  نبه توسعه افكار عمومي دامن مي زن

  شرايط اقتصادي  .9
 وقتـي رقابـت در      . عمومي را مي طلبـد         عاملي است كه توجه به افكار     در عرصه هاي اقتصادي     رقابت  

  .ر است شت نيازمند توجه بي وجود داشته باشدو سياسيعرصه اقتصادي 
  

o و شرايط شكل گيري آن افكار عموميشاء تشكيلنم  

: ه استگرديد به سه خصلت اين پديده اشاره  عموماًارائه شده  تعاريفي كه كه از افكار عمومي محدود در 
 افكار عمومي  ،نه و هوشيارانه بودن و از وسعت كافي برخوردار بودن ، با وجود اين واقعهآگاها آشكار بودن ،

  : بخش خالصه كرد6اين شرايط را مي توان در . جز در شرايط مشخص به وقوع نمي پيوندد 
  
 افكار عمـومي     مورد توجه  بايد واقعة مركزي و يا وقايع متناوب وجود داشته باشد تا موضوع            )1

   .قرار گيرد 
 ترور ، زلزله ، انتخابات ، سقوط هواپيما ، تـصادف و انفجـار ، جنـگ عـراق و     الف ـ واقعة مركزي ؛ 
اين وقايع به خودي خود مورد توجـه قـرار          . واقعه مركزي به شمار مي روند       .. ايران ، جنگ فلسطين و      

  . مي دهد در يك لحظه اتفاق مي افتد و به سرعت افكار عمومي را تحت تأثير قرار. مي گيرند
ارنـد و   وقايعي كه با هم تفـاوت د  .دن وقايع كوچكي كه در جامعه اتفاق مي افتب ـ وقايع متناوب ؛ 

كه بايستي دولت و    ،   روي زندگي اجتماعي تأثير دارند        و  سر هم رخ مي دهند      اما پشت  ،مثل هم نيستند  
. را نـدارد   كنـد يـا تـوان آن   اما يا نمـي  . ا شخص ديگري به آن مسئله رسيدگي كند و آنرا حل نمايد          

جديد و عـدم حـل مـشكل و ايجـاد           مشكل    باعث به وجود آمدن    ،وقايع درحل   ناتواني وضعف مديريتي  
هر چه تعـداد آنهـا بـاالتر رود هـر جرقـه اي               ؛ افكار عمومي را تحت تأثير قرار مي دهند        ،وقايع متناوب 

  . منجر به درگيري و بي نظمي در كشور مي شود 

ي

پديده اي است كه براي همة      (ترافيك ، كمبود مواد اوليه ، گراني و تورم          :  عمومي مانند    نارضايتي هاي 
ـ گروه ها مي باشد ولي قدرت حاكمه  قابليـت كنتـرل آن را                مـشكالت و اعتـصابات ، جنـبش        .) دارد  ن

، كه قابل سرايت به ديگر آحاد و اقشار جامعه مثـل فرهنگيـان ، پزشـكان ، پرسـتاران                    ... دانشجويي و   
   .را داراست از جمله اين موضوعات هستند... كارگران و 
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 .  مساعد باشد تا افكار عمومي در بستر مردمي شكل بگيرد بايد فضا )2
اين بستر فضايي است كه در صورت وجود نيازهاي مردمي براي ارضاي اين نيازها مساعد مي گـردد و                   

  .رشد مي يابد شايعه اگر فضاي مساعد موجود نباشد 
  

 .ايد محتواي افكار عمومي با الگوهاي فرهنگ جمعي مطابقت داشته باشد  ب )3
  .ج كند بايد از فرهنگ همان گروه يا محل ، تأثير پذيرفته باشدياگر بخواهد واقعه اي مردم را بس

الگوهاي ضد ارزشي در يك جامعه اسالمي ، هر چند به ظاهر طرفدار داشته باشد ، نمي توانـد موضـوع            
  . مثالً بي حجابي . باشد افكار عمومي 

 
 .بايد محتواي افكار عمومي پاسخگوي نيازهاي ظاهري و باطني افراد باشد  )4

  : د نافراد جامعه نيازهايي دارند ؛ اين نيازها به دو دسته تقسيم مي شو
  الف ـ ظاهري و فيزيكي ؛ معاش ، غذا ، وام ، حقوق و مزايا

   انسان دوستي  ،گاهي ؛ نژادپرستيآب ـ باطني يا دروني ؛ 
  .لذا محتواي افكار عمومي بايد يكي از اين دو نياز را برطرف كند 

 
 .  رسانه ها گسترش يابد  بايد افكار عمومي به واسطة )5

اگر رسانه ها نباشند و يا نخواهند و يا نتوانند هيچ واقعه اي تبديل به افكار عمومي نمي شـود و شـكل                       
د در  داو رويـ   در همين است كه در گذشته هزاران اتفاق          ها گذشت امروزي ب    جامعة تفاوت. نخواهد گرفت   

 چـون رسـانه هـا       ، ولي در حال حاضـر     ند كه افكار عمومي و مردم از آنها بي خبر بود          جهان رخ مي داد     
ل ـــ ر عمـومي جهـت و شك      ــافك،   كرده اند و اطالع رساني مي كنند         مختلف را برجسته  ات  ــموضوع

  .مي گيرد
ا

 
 .ي با دخالت مستقيم مردم اشاعه يابد بايد افكار عموم )6

  برجـسته آنهـا را  از يروز ، ماه و سال هزاران واقعه به وقوع مي پيوندد كه رسانه ها فقـط تعـداد       هر  در  
اما آن خبري وارد افكار عمومي مي شود كه مردم به جاي تماشـاگر ، بـازيگر                 . كرده و منتشر مي كنند      

 ... مثل ؛ زلزله بم و شايعات بعـدي و         .مي گيرد   ر عمومي قرار    پس موضوع ، مورد توجه افكا     . مي شوند   
   .شدندمردم هم وارد عرصه جامعه كه 
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  : تعريف افكار عمومي قسمت دوم ـ در جستجوي 
 كاربرد هاي آن ، بهره برداري از آن و روشهاي كنترل آن ، وضعيت پيچيده آن را بيان  اصطالح افكار عمومي ،

ه اي از عقايد و مفاهيمي است كه ارتباط بسيار نزديك با منافع و مصالح عمومي دارد و در  زيرا مجموع؛مي دارد 
  . سطح بسيار گسترده اي از جامعه مطرح مي شود 

افكار عمومي در شكل هاي مختلف در رسانه ها خود را نشان مي دهد ، تا آنجا كه نشانگر احساسات دروني و 
گاه منظم و منطقي است . يار كم عمق دارد و گاه عميق و ويرانگر است گاه صدايي بس. پنهان يك جامعه است 

لذا تعاريف . لين خارج است ووئو گاه غير منظم و غير قابل پيش بيني ، گاه در كنترل است و گاه از كنترل مس
 ، آن نيز متعدد و نزديك به هم مي باشند كه مي كوشيم ، ضمن بيان تعاريف گوناگون انديشمندان اجتماعي

  . تعريفي اجمالي از مجموعه آن نظريات ارائه كنيم 
ن يه تعريفي براي تبيـر از آنكه از چــار عمومي ، صرف نظــاً ، تمامي محققان و كنترل كنندگان افكـتقريب

افكار عمومي استفاده مي كنند ، بر اين موضوع توافق دارند كه در ارتباط با افكار عمومي دست كم حضور چهار 
موضوع ، تعداد قابل توجهي از افراد كه در باره آن موضوع اظهار نظر كنند ، نوعي اتفاق : روري است عامل ض

  :   يا )1(. نظر در بين دست كم تعدادي از آراي داده شده و اعمال نفود 
  .  موضوعي بايد وجود داشته باشد و يا بايد به وجود آيد كه مورد توجه عموم قرار گيرد –الف 

  . دي بايد وجود داشته باشند كه داراي منافع مشتركي باشند تا آن موضوع با منافع آنها پيوند بخورد ب ـ افرا
تا . ج ـ اقدامات و تالش هايي بايد به عمل آيد تا آن موضوع بيان و عاليق عمومي با آن موضوع تبليغ گردد 

  .تفاهمي بين جمع زيادي از مردم پيرامون موضوع حاصل شود 
  .  خود را به طور مستقيم و يا غير مستقيم اعمال نمايد ذفاهم نفود ـ اين ت

  : گونه تعريف كرده است  ، افكار عمومي را اين» يك جهان ، چندين صدا  « در كتاب"  شن مك برايد "
ذاتي ساختارهاي اجتماعي و : افكار عمومي را با استفاده از آنچه كه نيست مي توان تعريف كرد « 

. يك سازمان رسمي آن را تعليم نداده و تحميل نكرده است .  اما ناشي از آنهاست فرهنگي نيست ،
سرانجام ، افكار عمومي ، يك ارگان آگهي نيست ، هر چند نمي تواند . بنابراين ، يك ايدئولوژي نيست 

د ، كه كثرت افكار ، لزوماً مانع از وجود افكار عمومي واح... بدون حقايق و تصورات وجود داشته باشد 
   .»واكنش خود به خود و مشتركي است در قبال رويدادها و براساس منابع و تمايالت عمومي نيست

فيلسوف و نويسنده ي معروف و يكي از بنيان گذاران انقالب كبير فرانسه ، نخستين متفكر " ژان ژاك روسو " 
او بر اين باور بود كه همه ي . ت سياسي قرن هيجدهم ، تحليل گسترده اي از افكار عمومي ، ارائه كرده اس

 معتقد "روسو". اين امر ضرورتاً قواي دولت را تضعيف نمي كند . قوانين براساس افكار عمومي بنا نهاده شده اند 
بود ، كسي كه وظيفه اش تعيين قانون براي مردم است ، بايد آگاه باشد كه چطور ديدگاه هاي مردم را تحت 

  .  آنها احساسات مردم را تحت كنترل در آورد تأثير قرار دهد و از طريق
      :د ــمي گوي» ات سياسي ــار عمومي و تبليغــافك« در كتاب خود تحت عنوان " وناردو دبيلو دوب ــلئ" 
افكار عمومي رجوع به آراي افــــراد درباره يك موضوع است ؛ افرادي كه عضو يك گروه اجتماعي يكسان « 

  » به سر مي برند 
  :  مي گويد " آرتور كورن هاذر"
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بهتر است افكار عمومي براي اهداف موجود به عنوان نظريات و عقايد شايع در يك جمعيت معين در يك « 
  » . به هر موضوعي كه منافع ملي را در بر دارد ، در نظر گرفته شود زمان خاص ، با توجه 

  : است افكار عمومي در فرهنگ علوم اجتماعي اينگونه تعريف شده 
افكار عمومي ، عبارت است از مجموع عقايد ، نقطه نظرها و گرايش هاي بخش بزرگي از جامعه پيرامون يك « 

افكار عمومي مجموعه اي از عقايد شخصي ، در مورد يك امر مربوط به « و يا » موضوع در يك زمان معين 
  » . شرايط زيست گروهي است 

افكار عمومي عبارت است از « : ار عمومي اين تعريف را آورده است فرهنگ علوم اجتماعي ، ذيل عبارت افك
طرز تلقي و واكنش جمعي و مشهود كه جزء بزرگي از جامعه در برابر رويدادهاي اجتماعي كه اغلب مهم تلقي 

  » .  نشان مي دهند ،ند ومي ش
 ي است كهمومي مجموعه عقايدافكار ع« : تعريف زير را ارائه داده است : انجمن جهاني تحقيق افكار عمومي 

  » . افراد درباره آن موضوع داراي منافع و عاليق مي باشند 
  : عالوه بر آنچه گفته شد ، تعاريف زير هم از روابط عمومي شده است 

افكار عمومي اين قدرت گمنام يك نيروي سياسي است كه .  افكار عمومي ضمير باطني يك ملت است الف ـ 
  . بيني نشده است در هيچ قانوني پيش 

  .افكار عمومي عبارت است از مجموعه تغييرات و تفسيرات و قضاوت مردم نسبت به حوادث و وقايع جاريب ـ 
  . يعني همان فرهنگ است ، افكار عمومي در مفهوم وسيع خود تمام طرز زندگي يك ملت ج ـ 
شان به سوي يك موضوع جلب شده افكار عمومي مجموعه عقايد يا افكار فردي يك گروه است كه توجه د ـ 

  .است 
  : اريف ارائه شده مي توان گفت عبا توجه به مجموعه ت

       افكار عمومي ، پديده اي است رواني ـ اجتماعي ، با خصلتي جمعي و بازتابي از هستي اجتماعي انسان كه 
  : مي توان آن را چنين تعريف كرد 

از اين رو . سأله همگاني مورد اختالف در زماني مشخص است افكار عمومي ، نوعي داوري مردم در يك م« 
حاصل جمع افكار فردي نيست ، بلكه نتيجه كُنش متقابل فردي و گروهي در يك بافت فرهنگي ، اجتماعي و 

اري از موارد ــد كه در بسيــموع مي توان آن را نوعي توليد اجتماعي ناميــاقتصادي خاص است كه در مج
. ت و مي تواند خود را به گونه هاي مختلف بر مديران و برگزيدگان تصميم گيرنده تحميل كند تعيين كننده اس

به عبارت ديگر ، افكار عمومي نوعي آگاهي اجتماعي است كه به صورت آگهي غير رسمي در ميان عامه خاص 
. ب نيز بر كنار نيست كه داراي منافع مشترك هستند ، بروز مي كند و جنبه ي عاطفي و ادراكي دارد و از تعص

  . » عمومي در مي آيد   ماع يا وافكار عمومي اگر به شدت تعميم يابد و ماندگار باشد ، به صورت اج
  

  افكار عمومي و تقسيم بندي آن 
 . د نافكار عمومي و عقايدي كه سريع ابراز مي شو -1

ه ـمعمـوالً منبـع  اوليـ       البته اگر مسائل سياسي نباشـد        .مردم معموالً سريع مي گيرند    اطالعاتي كه   
ود و ـمثالً از تيتر روزنامه فرد فقط تيتر را ديـده و مطلـب را نخوانـده قـضاوت و اعتقـاد خـ            . دارند  
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 از   ايـن افكـار معمـوالً      .شنيده هاي ديگران را در آن اضافه كرده و به افكار عمومي دامن مي زنـد               
   .درستي به دور است

 .هستند ) درگوشي (  صورت نجوا شايعه يا افكار و عقايدي كه شفاهي و به -2
ل بيـان  ـــ ودن آن به ايـن شك    ــبه خاطر ترس و عدم اطمينان از درست ب        برخي اخبار و اطالعات     

 ... .يا سقوط هواپيما و يا  مثل شايعات بعد از زلزله و  ، مي شود
  آراي عمومي يا انديشه كاوي عمومي  -3

ان ــ نـش  ي موضـوعات    ـــ  نسبت به برخ   خود را ر مردم عالقه مندي و يا مخالفت        ــاكثز آنجا كه    
سـكوت مـي كننـد ، از طريـق آراي            اسـت    نمي دهند و تا زماني كه احساس كنند زمانش رسـيده          

 مثل صحبت ها و نظريات مردمـي كـه در           .ي مي توان به ديدگاه ها پي برد         وعمومي با انديشه كا   
نيومان بـه ايـن موضـوع و         ل نئو نظريه مارپيچ سكوت خانم اليزابت    . تاكسي با هم بحث مي كنند       

  . كه در بخش هاي بعدي به آن اشاره مي شود.چگونگي شكل گيري افكار عمومي مي پردازد

ا

 
 رفراندوم يا آراي اجباري  -4

لذا براي  . عموماً در هر جامعه اي مسائلي پيش مي آيد كه در قانون اساسي پيش بيني نشده است                  
 مثالً ، خراب كـردن ديـوار بـرلين ، الحـاق             .راجعه مي شود  آگاهي از ديدگاه مردم به آراء عمومي م       

  ... تركيه به اتحاديه اروپا 
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  بخش سوم ـ شايعه و افكار عمومي 
  

  مقدمه 
به دليل پيوند با انسان پديده اي اجتماعي است كه در تمام جوامع انساني متداول است و تـصور جامعـه ي       شايعه  

 رسد ، اين پديده حاصل ارتباطات شفاهي و گفـت و شـنودهاي وسـيع    بدون وجود شايعه امري محال به نظر مي     
خود پيدا ست ، در جوامعي كه ارتباطات شفاهي و سنتي پايگاه قوي تري دارد ، خاسـتگاه و                   ه  مردم است و خود ب    

  . جايگاه شايعه نيز از زمينه هاي مساعدتري برخوردار است 
از اين رو آن را در زمره ي        . رسوايي هاي اجتماعي رشد مي يابد       شايعه هميشه وجود دارد ، اما در زمان بحران و           

  . پديدارهاي جمعي نيز مي دانند و گاهي هم از آن به عنوان ابزار سياسي استفاده مي كنند 
موضوعاتي . شايعه در ادارات و سازمان هاي دولتي و خصوصي ايران نيز به شكل هاي گوناگون ديده شده است                   

، حذف مزايا و اضافه كار ، دادن پاداش ميليوني ، دريافت حقوق چنـد ده ميليـوني ، فاميـل                     مثل تعويض مديران    
  . از شايع ترين موضوعات مورد توجه افكار عمومي در سطح داخلي سازمانهاست ... وزير و مدير عامل بودن و 

 اسـت كـه در شـكل گيـري          ز جنبه اي ديگر ، شايعه يكي از ابزارهاي پنهان تبليغ و نوعي ارتباطات غير رسمي               
در اين بخش مي كوشيم ، نخـست مفهـوم و ويژگـي هـاي شـايعه را            . افكار عمومي نقش تعيين كننده اي دارد        

شرح دهيم و سپس به بيان چگونگي پيدايي شايعه بپردازيم ؛ انواع آن را مشخص كنيم و زمينه هـاي پـذيرش و    
  . و مبارزه با شايعه در افكار عمومي را نشان دهيم سرعت آن را شرح دهيم و در نهايت چگونگي خنثي سازي 

ا

ا

  
   مفهوم شايعه و ويژگي هاي آن -1

شايعه يك داستان يا خبري است كه اصوالً از واقعيت به دور است ايـن داسـتان يـا خبـر در شـرايطي                        
  . پخش مي شود كه واقعيت در مورد آن موضوع مبهم مانده باشد 

   .د و به صحت يا عدم صحت آن توجه ندارداين تعريف به كاربرد آن توجه دار
ديدگاه شايعه وسيله اي است بـراي اينكـه مـردم تحـوالت و جريانـات اطـراف خودشـان را بـه                     ز اين   

. خصوص آنهايي كه مبهم مانده را بهتر درك كنند و ديدگاه و جهت گيري خودشان را مشخص نمايند                   
بول دارنـد كـه بـا جهـت گيـري و ديـدگاه خودشـان                دقيقاً به اين دليل است كه مردم آن شايعاتي را ق          

بايـد توجـه داشـت در    .  دنيا اصوالً شايعه جزئـي از فرهنـگ اسـت          كشورهايدر تمام   . هماهنگ است   
 و ميزان كم و زياد بودن اعتبار رسانه ها بـر رشـد              ستتوسعه و عدم توسعه شايعه نقش مردم بسيار باال        

   :دگاه مي توان تعريف زير از شايعه را ارائه داداز اين رو و با اين دي. است شايعه موثر 
 گـروه خاصـي در جلـو    و افـراد   ،پديده اي است كه واقع شدن و رخ دادن آن حقيقي يا غير حقيقي مي باشـد            «  

برخـي از كارشناسـان   » . ر مـي باشـد     بيـشت بردن آن موثرند و عموماً به آن دامن مي زنند و تـأثير آن بـه كلـي                   
 شفاهي مي دانند كه در اندك زمان محدودي مي تواند در سـطح              ق انتقال پيام يا خبري از طري      تبليغات، شايعه را  

بي آنكه منبع آن شناخته شده باشد يا معلـوم گـردد از كجـا سرچـشمه گرفتـه                   . گسترده اي از جامعه انتشار يابد       
و گـاه  » اسـتهزاء  « ، » ان  بهتـ « ،  » غيبـت   « از نقطه نظر مذهبي ، شايعه ، معموالً مجموعه اي است از             . است

از اين رو مي توان شايعه را يك گزارش تاييـد نـشده             . كه از نظر شرعي گناه كبيره محسوب مي شود          » دشنام  «

 12



ممكن اسـت قـسمتي از شـايعه درسـت          . در باره حادثه اي دانست كه از طريق دهان به دهان صورت مي گيرد               
  . باشد 

  ند ؟ شايعه در چه شرايطي رشد پيدا مي ك -2
تفاوت بين ميزان عرضه و تقاضاي اطالعات ، يعني زماني كه ميزان تقاضـا بـراي اطالعـات بيـشتر از                      )1

شايعه بـه هـر     .  متضاد است    و  فريب اطالعاتي ، اطالعات غلط ، ناقص            شايعه زائيدة   . آن باشد   عرضة
بايد هر اتفاقي   . ار مي دهد   بيشتر افكار عمومي را تحت تأثير قر        ، بحران زياد  با   شكل كه باشد در جوامع    

شـرايطي را  ،  امـا علـي رغـم ايـن      . بـــازگو كردرا و همچنين داليل و علت آن  گفت را زود به مردم 
داده شـده در    اطالعات   نوع. اما باز هم شايعه رشد پيدا مي كند         است  داريم كه عرضة اطالعات فراوان      

 . اين زمينه مؤثر است 
 ردم نـسبت بـه    ـ به دليل عـدم اعتمـاد مـ         .و اضطراب افكار عمومي است    شايعه بيان بخشي از نگراني       )2

  ،  معموالً مردم اخبار را فقط از رسـانه هـا نمـي گيرنـد              . شايعه رشد مي كند   ،  در زمان بحران    ها  رسانه  
 نقل قول ها     گفتگوهاي شفاهي، رهبران فكري و    .بلكه از كانالهاي مختلف اطالعات را دريافت مي كنند        

 ...و
دا ـــ د پي ـشايعات در شـرايطي رشـ     .  ابهام است     شايعه زائيدة . ابهام و شك وجود داشته باشد       كه  زماني   )3

  هر چه ابهام بيشتر باشد زايش شايعه بيشتر خواهد بـود              .مي كند كه ابهامات و شك وجود داشته باشد        
 كـافي  لكه فقط ب .و البته الزم نيست كه ابهامات براساس يك سري داليل منطقي رشد پيدا كرده باشد      

شايعات گرچه  .  گروهي از مردم ديد و تفكرشان با آنچه از طريق شايعه ارائه شده هماهنگ باشد                 است  
با شواهد پشتيباني نمي شوند ، با اين حال گسترش مي يابند ، چون مردمي كه آن را مي شنوند ، بازگو                      

 . مي كنند و از اين طريق آن را رواج مي دهند 
 
  وت مردم با شايعه برخورد متفا -3

ا را  ـــ ذا مي توان آنه   ـل.  در برخورد با شايعه متفاوت عمل مي كنند         مي شنوند    معموالً افرادي كه شايعات را    
 : گروه تقسيم كرد4به 
  .در پخش آن اثر گذار نيستند . شايعه را باور نمي كنند  .1
 .در پخش آن موثر نيستند . شايعه را باور مي كنند  .2
 . در پخش آن موثر هستند .  كنند شايعه را باور مي .3
 . به آن شاخ و برگ مي دهند . در پخش آن موثر هستند . شايعه را باور مي كنند  .4

  
   ويژگي هاي شايعه -4

  :  فرايند آشكار است  دودر، براساس پژوهش هاي انجام شده ، در شايعات از هر نوع كه باشد 
 )به جزئيات تبديل شدن ( فرايند تعديل  .1
 سازي هر رويدادي كه به صورت شايعه بيان مي شود ، در جريان انتقال از فردي به فرد ديگر،                     برجسته .2

و در پايان به شكلي بازگو مي گردد كه هيچ گونه شـباهتي             . دچار دگرگوني و تغييرات اساسي مي شود        
 . به اصل داستان نداشته است 
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  : شمرد زير را مي توان براي شايعه بر  هاي اما بطور كلي ويژگي 
 منبع نامشخص  .1
 مخاطبان متنوع  .2
 مجراهاي انتقال رسمي و غير رسمي  .3
 سرعت باال  .4
 حالاستفاده از قيد زمان  .5
 هزينه اندك  .6
 قابليت پذيرش باال  .7
 قابليت كنترل دشوار  .8
 توليد ساده  .9

 مبارزه با آن پيچيده و دشوار . 10
   

   اهداف شايعه ساز -5
به همـين   . ته دارد و اصوالً عده اي در پي بهره برداري از آن هستند              گفته شده ، شايعه منبع ناشناخ     همانگونه كه   

د مي برند از اين فرصت ها       وجهت در زمان بحران فضاي مطلوبي براي شايعه وجود دارد و آنهايي كه از شايعه س               
ح زيـر   لذا مي توان اهداف شايعه ساز از پخش اخبار كذب و شايعه را بـه شـر                . به نحو شايسته اي بهره مي برند        

  : خالصه كرد 
  الف ـ ايجاد بدبيني نسبت به مسؤالن يك جامعه 

  ب ـ افزايش نگراني و اضطراب در مردم 
  اسي يج ـ بهره برداري س

  د ـ بهره برداري اقتصادي 
  هـ ـ ترور شخصيت 

  و ـ ايجاد فضاي ناسالم اجتماعي 
  صف بندي ميان قشرهاي مختلف  ز ـ ايجاد تقابل و

   گذراني ح ـ سرگرمي و وقت
افزون بر اين انگيزه هاي ديگري نيز در انتشار شايعه وجود دارد كه بيشتر به نيازهاي فردي شايعه سـاز                    

  : مثل . پاسخ مي دهد 
قال دهنده پيام ، نوعي اعتبار مـي بخـشد و او را   تدر مواردي شايعه به ان. الف ـ ايجاد وجاهت اجتماعي  

د منبع پيام نامشخص است ، اما شايعه سـاز طـوري وانمـود    هر چن. به طور ظاهري مهم جلوه مي دهد  
  . مي كند كه با افراد مهم و ذي نفوذ جامعه در ارتباط است 

  . را از خود دور كند ... در اينگونه مواقع فرد مي خواهد ، آرزوها ، ترس ها و . ب ـ فرافكني 
او قـصد  . ه را انتقـال دهـد   ممكن است فرد به منظور صدمه زدن بـه ديگـران شـايع   : ج ـ پرخاشگري  

  . تهمت زدن به ديگران دارد 
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شايعه ساز براي اينكه مورد خودشيريني ديگران واقـع شـود اقـدام بـه پخـش اخبـار       : د ـ خودشيريني  
  . نادرست مي كند 

 
  روش مقابله با شايعه  -6

و شـايعه را    پــديد مـي آورد     كافي نباشد شك و ابهام       اطالعات     اگر عرضة  .  اطالعات بيشتر ازتقاضا باشد     عرضة
  .همواره شايعه وجود دارد سرماية مسئولين ردة يك كشور ـ چون اطالعات عرضه نمي شود : مثالً. رشد مي دهد

  :چند روش براي مقابله با بروز شايعه پيشنهاد مي شود
 يـك موضـوع نبايـد تنـاقض         يعني اطالعات عرضه شده دربارة    .  رودتضاد در گفته ها از بين ب       .1

 .باشد شته دا
خانه هاي  ،   مخاطب   ،زيرا در جدول خبر و اطالعات ناقص      . اطالعات به طور كامل ارائه شود        .2

 ارائـه   نمـي تـوان    برخي از جزئيات اخبار و اطالعات را         گاهي اوقات البته  . خالي را پر مي كند      
 : ي شود دو دسته تقسيم م به  البته اين دسته از اخبار هم؛  اخبار محرمانة:  مثالً . كرد 

  ـ اسرار يا اخبار نظامي  هميشه محرمانه   )الف
 نامـه هـاي آقـاي هاشـمي         ماننـد     مدت دار به داليل رده بندي امنيتي          محرمانة) ب  

 رفسنجاني به صدام و بلعكس 
 زايش و تبعـاتش بيـشتر        ،، چون اثر منفي شايعات     شود در زمان بحران به صورت ويژه عمل         .3

  .  عرضه نكنيمت را است تا زماني كه اطالعا
  .شودبراساس فرهنگ هاي مختلف عمل رسانه اي و اطالع رساني  در برنامه ريزي  .4
  حضور مسؤوالن در ميان مردم  .5
 پرهيز از شعارهاي بدون عمل  .6
 ارايه يك تحليل و جمع بندي مشخص از شرايط حاكم بر كشور و در ميان گذاشتن واقعيـات                   .7

 . و مشكالت با مردم 
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  مر شايعه طول ع -7
  : عمر شايعه نيز با توجه به محتوي و موضوع آن متفاوت است 

كه وزيران معرفي نشوند ،       تا زماني   ، مثالً در انتخاب وزراء   . شايعاتي كه طول عمر مشخصي دارند        )1
يعني در موضوعات اجتماعي    . تمديد پذيرد مي شود     شايعه  گاهاً طول عمر    . عمر شايعه پايدار است     

  يـا  ،زماني كه يك وزير راي نياورد     : مثال  . مديد شايعه خود به خود به وجود مي آيد          شرايط براي ت  
  .وقتي دو مرحله اي مي شود در زمان انتخابات 

وضعيت ،   كل متناوب شروع و ادامه مي يابند      به ش  شايعاتي كه . د  نشايعاتي كه طول عمر ثابت ندار      )2
 .ترور ، زلزله :  وضعيت ثابت ندارندروي مي دهد و  كه يكباره اتفاقاتييا و گراني :ثابت ندارند مثل 

بر  اما چون شرايط فراهم مي شود         ،   مدتي از آن شايعه خبري نيست     .  موضوعي شايعه شده است      )3
 كـه   ... قبلـي و   شايعات مربوط به زلزلة...  بم و شايعات بعد از زلزله و    مثل زلزلة  .سر زبان مي افتد   

 .گذاشت» ماني شايعه ز« مي توان نام آن را 
  استمزاج مـي كننـد   افراد باهوش ابتدا تبليغات زماندر  . فرق بين شايعه و استمزاج مهم است         

اقدام به عمـل و      ،يعني افكار عمومي ابتدا مورد سنجش ضمني قرار مي گيرد و در صورت پاسخ مثبت                
 . برنامه ريزي مي نمايند 

  
   ؟بيان مي شودشايعه چگونه 

 زه بيان شود مثل واژه هاي امروز ـ ديروز  تايد ق با شايعه .1
تـأثير  شـايعه    براي اينكه .  شويم ارزش آن كم مي گردد         چون هر چه از زمان شايعه دور      

ـ     در  جديد و  ،و با افعال روز     و از شادابي الزم  برخوردار باشد        گذار باشد    كـار  ه   زمان حال ب
  . رودمي 

وقتـي از قواعـد ارتبـاطي       . ي شـود    معموالً با قواعد ارتباطي مخاطـب منطبـق مـ         شايعه   .2
مخاطب شناخت وجود داشته باشد مي توانند واقعايت را وارونه جلـوه دهنـد و بـا شـاخ و                    

 . برگ دادن به رويدادها افكار عمومي را تحت تاثير قرار دهند
ر جامعه اي كه ابهام در      د. نمي كنند بيان  قابل تكذيب است    شايعه را در مواردي كه زود         .3

اگـر  .  بـاال سـت     آن    چون زمينه پـذيرش    رشد مي كند   شايعه هم بيشتر     ست ، اآن بيشتر   
 در  ،    سهيم باشند  شايعهشايعه و هم در پذيرش      پخش  هم در   از مردم   جايي تعداد زيادي    

 .  شده و به باور مي رسند قناعآنجا ا
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 مجاري تشكيل دهنده افكار عمومي   ـ چهارم بخش
مذهب ،  سنت ،  عادات ملي ، تربيت، خانواده ،   : تشكيل افكار عمومي مؤثر مي داند       والتر ليپمن عوامل زير را در       

ور ،  ــات ، سانـس   ـــ ان ، فرصـت هـا ، كلمـات ، شايع          ــمحيط ، همسايگان،طبقه حاكم ، اوضاع بين المللي ، زم         
   ....  ووسايل ارتباطي ، نطق ، تماس با ديگران

  :دنرين عوامل تشريح مي شوبرخي از مهمتبا عنايت به گستردگي بحث ، 
  رسانه ها  قسمت اول ـ

امـا در ايـن     . باور عمومي اين است كه رسانه ها مهمترين عامل شكل دهي بـه افكـارعمومي هـستند                  
برخي نقش رسانه ها را به طور افراطي باال مي برند و برخي نيز هيچ نقـشي                 . ديدگاه مناقشه زياد است     

سه . بايد تاثير رسانه ها را از لحاظ جامعه شناسي مورد توجه قرار داد              و  از اين ر   .براي آنها قايل نيستند     
  . نظريه اساسي وجود دارد 

  . رسانه مي توانند مخاطبان را به هر شكلي در آورند : تاثير نامحدود  -1
  .عقايد موجود را تقويت مي كنند . رسانه ها خيلي قدرتمند نيستند : تاثير محدود  -2
 مي داند و تأثير آن را پيچيده ارزيابي     داري  رسانه ها را در خدمت سرمايه      :انتقادي   نظريات   ، جديد    دورة -3

   .مي كند
  جايگاه و قدرت رسانه ها در شكل گيري افكار عمومي 

ابتدا  در اين زمينه نظريه هاي متفاوتي وجود دارد و ما ضمن تاييد نقش رسانه ها در شكل گيري افكار عمومي ،
  .و در ادامــه تاثير رسانه ها را مــورد تجزيـه و تحليل قــرار مي دهيمطور خالصه تشريح ،  ها را به اين نظريه

  تزريقي يا تأثير نامحدود  نظرية . 1

براساس اين نظريه مي توان پيام را به نحوي تجويز كرد كه در ذهن و قلـب مخاطـب اثـر بگـذارد در                        
  . د پيام  در او ايجاد شو حدي كه تاثير مورد نظر فرستندة
 داخل سرنگ مي ماند كه وقتي به بيمار تزريق شود تاثير مـورد نظـر                 براساس اين نظريه پيام مثل مادة     

در بين عناصر ارتباطي    .  تمام و كمال افكار عمومي هستند         پس رسانه ها سازندة   . در آن ايجاد مي شود      
  . مي گذارد  كه خوب طراحي مي شود و اثر خود را روي مخاطب است تكيه بر روي پيام 

  . مخاطب منفعل است و نقشي ندارد 
  .اين نظريه در زمان جنگ جهاني اول و دوم از طرف كافلين مطرح گرديد و كاربرد يافت 

  .هيتلر و موسوليني از طرفداران اين نظريه بودند 
 )تاثير محدود (  استحكام  نظرية .2

 مـي تواننـد عقايـد موجـود را           فقط ه ها انــرس . استمحدود  رسانه  اين نظريه قدرت پيام     اس  ــــبراس
  . به عبارتي رسانه ها تغييرات بنيادين در افكار عمومي ايجاد نمي كنند . تقويت كنند 

  .  مخاطب پويا است  و در بين عناصر ارتباطي به مخاطب توجه مي شود
بـر ايـن اسـاس     .اين نظريه توسط برلسون و الزار سفلد در زماني كه نظريه تزريقي حاكم بود بيان شد  

ا مـرتبط بـا آن ر    همين كه ديدند زمينه موجود است و مردم آمادگي پذيرش پيام و مـسائل                ارتباط گران 
زمان جنگ اخبار مربوط به جنـگ       مثالً در   . آن جلب مي كنند     به  مردم را   توجه  دارند به آن دامن زده و       

  .زودتر مورد پذيرش قرار مي گيرد
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  باط  دو يا چند مرحله اي ارت نظرية .3
براساس اين نظريه پيام وسايل ارتباطي ابتدا به رهبران عقايد يا رهبران فكري مي رسد و از طريق آنها                   

  . منتقل مي شود ) مردم (  به مخاطبين واقعي 
اه هـاي   گ براساس ديد  رابراساس اين نظريه رهبران عقايد تنها نقش گزينش خبر را ندارند ؛ بلكه اخبار               

  . و به مخاطبين منتقل مي كنند خودشان دستكاري كرده 
  . و الزارسفلد اين نظريه را ارائه كرده اند زالهيوكات

  .در افكار عمومي تأثير گذار نخواهد بود ،مورد توجه رهبران فكري واقع نشود رسانه ها اگر اخبار 
مخاطـب  گاهي اوقات رسانه يا رسانه هاي همسو با كمك رهبران عقايد پيام را برجسته مي كنند و بـه              

اگر رهبـران فكـري بخواهنـد       . پس با اين ديدگاه افكار عمومي را رهبران فكري مي سازند            . مي دهند   
  . جريان ارتباطي را قطع  كنند با سكوت خود اين كار را انجام مي دهند 

 نظريه برجسته سازي  . 4

بـه  ، ه وجود مي آورند رسانه ها در انتقال پيام ها نوعي برجسته سازي يا اولويت ب ،  اين نظريه مي گويد     
 امـا قادرنـد بـه مـردم بگوينـد           ،عبارت ديگر رسانه ها نمي توانند تعيين كنند كه مردم چطور بينديشند             

ساده تر اينكه رسـانه هـا بـا انتخـاب           . چه فكر كنند و از اين طريق تاثير كمي بر مخاطبان دارند               دربارة
  چه مطالبي را بخوانند ، البته محتواي آن مورد           مخاطب را هدايت مي كنند     ،تيترهاي بزرگ و مورد نظر      

در واقع كار رسانه ها اولويت دهي       . توجه نيست بلكه در تيتر به برجسته كردن يك موضوع مي پردازند             
  . عميق نيستخيلي   هم اين تأثيرالبته .  به مخاطب مي شود و تأثير فقط در رفتار مخاطب است

   . ارائه كردند 1965-1971 لهاي طي ساب و شاو اين نظريه راممك كا
    استفاده و خشنودي نظرية . 5

بـه دنبـال اطالعـاتي      در شكل دهي افكار عمومي براساس اين نظريه مخاطب به نياز خود آگاه است و                
   : بدين منظور است آن  كه دوست دارد و طالب مي رود

  
ـ   نياز تالش مـي كنـد و مطالـب    خود اســا است و براســـمخاطب پوي) الف   ه  مطلـوب را ب

  .دست مي آورد
اگـر چـه    . رسانه ها براي تأمين نياز مخاطبان با هم و با ديگر پديده ها رقابت مي كننـد                  ) ب  

. زماني كه مخاطب حق انتخاب دارد رقابت صورت مي گيرد
.مخاطب جستجوگر است و روش هاي مختلف را تجربه مي كند   )ج 
 رسانه هـا و پيـام هـا دسـت بـه               از بين مجموعة   مخاطب چون به نيازهاي خود آگاه است      ) د  

.انتخاب مي زند 
يـا اگـر شـايعه در       . پس يكي از داليل رويكرد مردم ايران به ماهواره به واسطه ضعف رسانه هاي خودي اسـت                  

كارمندان نيـاز   .  سريع رشد مي كند ، نتيجه عدم اطالع رساني ، يا ابهام در اطالع رساني است                  سازمانهاي دولتي 
  .ود را از كانال هاي غير رسمي به دست مي آورند خ
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  نظريه وابستگي  . 6
امـا يـك    مـي انديـشد ؛      مثل نظريه تزريقي    ،  براساس اين نظريه پيام بر دانش و تفكر افراد موثر است            
 با توجه به نياز به سمت يك رسانه         مخاطبان  . تفاوت با آن دارد و آن اينكه مخاطب اعتياد پيدا مي كند           

  .  تداوم نيازها وابستگي ايجاد مي كند  شوند وميكشيده 
.  بيشتر باشد وابستگي بيشتر و هر چه وابستگي بيـشتر باشـد تـاثير بيـشتر اسـت                     مخاطبان هر چه نياز  

  .مخاطب مجدداً منفعل مي شود ؛ چرا كه او به دو دليل به رسانه ها وابسته است 
  ) نياز به خبر و اطالعات ( بهداشت اطالعات  )1
  )تفريح ( ها  ز واقعيت ارفرا )2

   نيومن .ل و نئ؛نظريه مارپيچ سكوت  . 7
بنابراين . ميان ادارك نظر اكثريت و نظر خصوصي در مورد موضوع هاي مختلف را تحليل مي كند                 و رابطه   

آنها كه با مصرف برنامه هاي رسانه اي متوجه مي شوند كه نظري برخالف نظـر اكثريـت دارنـد از                     ،  نظريه  
  . جامعه بيم دارند و ترجيح مي دهند ساكت بمانند تنها ماندن در

ا

ا

ا

ا

به اين ترتيب ، هر چند ممكن است اين اشخاص از نظر تعداد ، اكثريت را تشكيل دهند ، سـكوت آنهـا ، در                
زيـرا ، بـه عقيـده ايـن     ، نـام دارد  » مـارپيچ سـكوت   « ايـن نظريـه     . نهايت ، نظر اقليت را تقويت مي كند         

ي كنند در اقليت هستند ، تمايل دارنـد بـيش از پـيش سـكوت نماينـد و مـارپيچ                      پژوهشگر آنها كه تصور م    
» وفـاق عمـومي     « ر به تقويت    ــه را به نسبت تقويت مي كند و در نتيجه ك          ــام در رسان  ــسكوت ، نظر خ   

در چنين وضعيتي نظر حاكم ميدان بازتري براي خودنمايي پيدا مي كند و به حذف تدريجي هر                 . مي انجامد   
  . شكل مي گيرد  » مارپيچ سكوت «نظر ديگر منجر مي شود و به اين ترتيب

 با هـم جمـع شـوند ،    _ نيومن معتقد است اگر سه ويژگي ارتباط جمعي ـ انباشت ، هم صدايي و همه جايي 
  . رسانه ها در شكل دهي به افكار عمومي نقش اساسي دارند 

   :نقش رسانه ها در ساخت افكار عمومي در سه دوره 
)  تأثيرات نامحدود  دورة ( 1943 تا 1920 قدرت تمام عيار رسانه ها از سال  دورة. الف 

ر ـــ  بيـنش حـاكم ب      ، در اين دوره كار رسانه ها تبليغات بود و بعد از تبليغات بحث اقناع دنبال مي شـد                 
  .بوده است رسانه ها، بينش دستكاري فكري براي تاثيرگذاري نامحدود 

تعدد رسانه ها را نداريم و كانالهاي ارتبـاطي معـدود اسـت مجبـور مـي شـويم                   ين دوره   در ا ز آنجا كه    
  .  استبپذيريم ؛ پس امكان تأثيرگذاري از طريق رسانه هاي موجود باال 

اثر محدود رسانه ها  دورة. ب 
  در اين دوره مطالعـات بيـشتر روي راديـو و مطبوعـات صـورت گرفـت ؛ تلويزيـون                    1960 تا   1944ز سال   

. ند وجود نداشت هم ماهواره هاي ارتباطيوپيشرفتي نكرده بود و قدرت خاصي نداشت 
  . سفلد و همكارانش به اين نتيجه رسيدند كه رسانه ها خيلي قدرتمند نيستندوالزا

در ايـــن دوره فقط رسانه نيست كه مي تواند قدرت تغيير افكار عمومي را داشته باشد بلكه رهبران فكـري                    
  ي دارند نقش اساس

 .)  برتر  دورة  انديشة(  متمركز به قدرت تلويزيون   پيچيدگي اثرات يا انديشة دورة سوم دورة .1
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تاثير رسانه هـا پيچيـده و          با توجه به توسعه تلويزيون ،       اين نظر يه گسترش يافت كه      1995 تا   1960ز سال   
  .متفاوت بود

ا

. ه دوره قدرت تمام عيار رسانه ها را مطرح كرده انـد             اخيراً تعدادي از متخصصان علوم ارتباطات ، بازگشت ب        
  .كه توسط خانم نيومان ارائه شده است » مارپيچ سكوت « مثل نظريه 

ر حال آنچه مسلم است ، رسانه ها در گسترش ، هدايت و حتي انحراف افكـار عمـومي نقـش اساسـي                        ه به
  .دارند، اما همانطور كه گفته شد اين نقش يك نقش افراطي نيست
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  ارتباط ميان فردي قسمت دوم ـ 
ري ـاط ميـان فـردي را در شـكل گيـ          ــر نقش ارتب  ــاطي همگاني اشتباه خواهد بود ، اگ      ــدر عصر ارتب  

افكار عمومي بطور كلي پديده اي جمعي است ؛ بنابراين ، بايـد رابطـه            . افكار عمومي دست كم بگيريم      
  .گروهي را در تشكيل اين فرايند مد نظر قرار داد ميان فردي و رابطه ي 

  
o       در ابتداي قرن بيستم ، افكار عمومي همچون پديده اي فرا ـ فردي انگاشـته مـي شـد و نـه

   : او مـي گويـد     ؛از اين جهت معنا دار اسـت      » كولي  « اين جمله   . مانند مجموعه اي از نظرها      
 ريشه اين تفكـر را بايـد در         .»عي است   همكاري ارتباطي و نفوذ جم    افكار عمومي محصول    « 

شورش ها، اعتصابات ،    : قرن اتفاق افتاد جست و جو كرد        اين  تظاهرات گروهي كه در ابتداي      
 . گردهمايي هاي پي در پي 

o    رخ داد     جـدي   در پژوهش هاي مربوط بـه افكـار عمـومي تغييـر جهتـي              م  . 1930 از سال  .
برخـي از جنبـه    .طي به نظرات فردي آغاز گرديـد  برخورد فرا ـ فردي كهنه شده و نگاه اختال 

 :هاي ارتباط ميان فردي كه در شكل گيري افكار عمومي مؤثرند عبارتند از 
  

   گفت و شنود ها  -الف 
  گفـت و شـنود در همـة   « : افكار عمومي با گفت و شنود بين مـردم ارتبـاط دارد          : مي گفت   » گابريل تارد       « 

  . ، مطبوعات در حال حاضر ، عوامل مهم افكار محسوب مي شوند زمان ها و منبع اصلي آن 
از گفتگو هر گونه مكالمه دو نفره اي است كه نفع مستقيم و فوري براي هيچ يك در بر نداشته                    »  تارد  « منظور  
  .باشد

موضـوع گفـت و شـنود       ... آموختن ، فرمان دادن ، پرسـش و         : هدف از گفت و شنود ممكن است چند چيز باشد           
  . از نظر زباني ، ديني ، سياسي ، اقتصادي : متنوع و گوناگون است 

  ... زمان ، تعداد ، ماهيت موضوع ، نوآوري هاي فني و : تحول گفت و شنود نيز مستلزم شرط هايي است 
 آنجـا كـه نظرهـا ـ افكـار     . در تحليل تارد ، پيوند تنگاتنگي بين عملكرد گفت و شنود و تغيير نظرها وجـود دارد  

ـ  دائماً عوض مي شود به اين دليل است كه گفت و شنودهاي پر هيجان و رها از هر قيد و بندي در كـار   عمومي 
  . بوده است 

. تحول نظرها هم با تحول گفت و شنود         . ادعا مي كند ، تحول قدرت با تحول نظرها توجيه پذير است             »  تارد« 
  . ود آمده است البته در دوران معاصر ، مطبوعات به كمك گفت و شن

  
 ، راهرو مجلس ها ، ادارات ،  هاكافه ها ، سالن ها ، مغازه ها ، كارگاه ها ، دانشگاه هممكان گفت و شنود 

   . است...اتوبوس ها و 
  همانند سازي   -ب 

  .  ناديده گرفت افكار عمومي همانند سازي پديده اي رواني است كه نمي توان آن را در شكل گيري
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 يا   حرف زدن ، بيان ، ظاهر ، رفتار و از اين قبيل همانند يكي از نزديكان خود                   شيوة  در دارندافراد تمايل   
 افكـار عمـومي موضـوع    همانند سازي به عنوان عامل توجيه در شكل گيـري  .  عمل كنند  افراد معروف 

  . را در انتقال نظر روشن مي دارد » سرايت « تازه اي نيست ، اين عامل پديده 
، و با ارائـه     در انسان سخن مي گويد      » كپيه كاري   « ا  » تقليد  « ين مورد از تمايل طبيعي به       تارد در ا  
   .به چگونگي شكل گيري افكار عمومي پرداخته است » تقليد « نظريه 

ي

  
  اقنـــاع   -ج 

نـده  نقـش تعيـين كن  ، يند اقناع ، ارتباط بين فردي  آاتز ، در فر   كبراساس مطالعات الزارسفلد ، برلسون ،       
دانستن اين موضوع كه چگونـه      . پديده اقناع در قلب پژوهش در مورد افكار عمومي قرار دارد            . اي دارد   

بايد رسانه هاي ارتباطي را در راه اقناع مردم به كار گرفت از قديم ، دل مـشغولي اصـلي حاكمـان هـر                        
  .دوره بوده است 

  .هدف از اقناع تغيير رفتار و كنش ديگران است 
  : ، اما دو عامل نقش اساسي دارند و متنوع اند ناع متعدد عوامل اق

اقناع شد گان به نظر افراد شايسته و قابل اعتماد در ارتباطات ميـان فـردي                : اعتبار منبع    -1
  .تكيه مي كنند 

  .افراد توانمند هميشه مورد اعتمادند: توانمندي  -2
  
  پويايي گروهي  -د 

اكثر افراد  . كه با آنچه در تنهايي انجام مي دهد متفاوت است           فرد و گروه رفتاري از خود نشان مي دهد          
  .به محض اينكه در گروه قرار مي گيرند ، نظر ديگران را مي پذيرند 

در واقع نيـــروي كيفي افراد از نظر هوشمندي ، آفرينندگي و اصالت به محض آنكه بـا ديگـران گـرد                     
ان گفت ، افراد با قرارگرفتن در گروه به شكل گيري            از اين رو ، مي تو      .مي آيد رو به كاهش مي گذارد        
  .افكار عمومي كمك مي كنند
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  رهبران افكار   قسمت سو م ـ
با وجود اهميتي كه به نقش رسانه ها در شكل گيري افكار عمومي داده مي شـود ، بايـد جايگـاه قابـل               

 ارتبـاطي كـاتز و       ي كالسيك دو مرحلـة    الگو.  قايل شد    رهبران فكري در اين زمينه      مالحظه اي براي    
 بـه  شكل گيـري افكـار عمـومي      الزارسفلد، اهميت گروه نخستين را در مقايسه با رسانه ها ، در فرايند              

  . هر چند اين عامل خود يك ارتباط ميان فردي است .اثبات رسانده است 
  

  پيشينه و تاريخچة رهبران فكري  -الف 
در خـصوص تـاثيرات رسـانه هـا          دو مرحله اي ارتبـاط         با طرح نظرية   همزمان» رهبران فكري   « اصطالح  

آنها پيـام   ،  به اين معنا كه پيام رسانه ها ابتدا به رهبران فكري مي رسد               .توسط الزارسفلد و كاتز مطرح شد       
 فكـري  رهبـران .......... رسـانه  ........... پيـام  . را گزينش و تسويه مي كنند و به مخاطبين نهائي مي رسـانند   

 رهبـران   .رسانه هـا داراي قـدرت نامحـدود نيـستند         : اين نظريه مي گويد     . مخاطب  ......... تسوية پيام   ....... 
   .فكري مي توانند به پيام رسانه ها قدرت دهند

  
  ويژگي رهبران فكري  -ب 

  .در درون گروه نسبت به سايرين فعال تر هستند  )1
 .از رسانه ها بيشتر استفاده مي كنند  )2
 . از افراد گروه خود هستنده لحاظ تحصيالت كمي باالتر ب )3
 همسطح هستند خود از نظر سطح اجتماعي با گروه  )4

  
  . يا رهبران فكري حضور دارند در هر گروه اجتماعي و مشترك حتماً رهبران مرجع : توجه 

ي خود به    يعن ، اين ويژگي ها انتخاب و گزينش رهبر فكري در اين چهارچوب نمي گنجد              رغم همة علي  
پـس   . نداشته باشـد    اصالً اين ويژگي ها را      مي كنيم كه ممكن است      خود به سمت كسي گرايش پيدا       

  .شناخت رهبر فكري مشكل است و به راحتي قابل انجام نيست 
  
   ؟ مي كنند رهبر فكري را چگونه پيدا -ج 

  : دو روش وجود دارد 
 خودگماري  ) 1

را جزو رهبران فكري مي دانيـد يـا نـه ؟ كـه البتـه ايـن روش                    ز افراد پرسيده مي شود كه آيا خودتان         
مشكل آفرين است چرا كه تحقيقات نشان مي دهد غالب افراد سعي مي كنند خودشان را در اين ليست                 

  . قرار ندهند 

ا

نتيجه رسـيدند كـه بـسياري از افـراد بـا اينكـه       اين  در مطالعات خود ، در امريكا به    رينولدز و   دارون
بر عكس آن نيز    در برخي جوامع      البته     .هستند ، اما خودشان را كم اهميت جلوه مي دهند         صاحب نفوذ   
  .صادق است 
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  جامعه سنجي  ) 2
  ، ه بـا مـردم    ــق مـصاحب  ـــ رح و برنامه و از طري     ــيعني با ط   ؛ر ، روش جامعه سنجي است       ــروش بهت 

 اين طريق رهبر فكري شناخته       و از   و نظر جامعه نسبت به افراد ارزيابي مي شود          مي شود  جامعه سنجي 
  .هزينه بر است اين روش البته . مي شود

  . بسياري از رهبران فكري در درون گروه ها به خاطر ويژگي ها و شاخص هايي كه دارند شناخته شده اند
  
  رهبر فكري چه مي گويد ؟  -د

  . د ننفوذ خود را اشاعه مي ده  ،رهبران فكري از طريق ارسال پيام هايي كه در برگيرندة انواع موضوعات است 
  : در اين زمينه رهبران فكري به دو دسته تقسيم مي شوند . پيام ارسالي است سطح تخصصي ، تعيين كنندة

 رهبران فكري و صاحب نظر تك موضوعي .1
   . زمينه اظهار نظر مي كنندهماندر در يك حوزه صاحب تخصص و صرفاً 

 رهبران فكري و صاحب نظر چند موضوعي  .2
  :  كه دو ايراد اساسي دارد .ين افراد در مورد موضوعات مختلف اظهار نظر مي كنندا

  .سطحي استنظرات آنها  )1
  .محدود استتعداد افراد  )2

تك موضوعي بر چنـد موضـوعي غلبـه         ي  نظام ها   ،  با مدرن شدن    : معتقدند  » راجرز و شوميكر    « در اين زمينه    
بنابراين . تم نياز به تقسيم كار و تخصصي شدن را بيشتر كرده است             پيدا مي كند چرا كه اركان فناورانة يك سيس        

ـ . ضروري است رهبران فكري متعدد در حوزه هاي گوناگون به وجود آينـد             ز ت همـين اسـاس الزارسـفلد و كـا         رب
   :معتقدند

  : ها را شامل مي شوند   كه اكثر بخش،رهبران فكري در چهار زمينه نفوذ بيشتري دارند 
  بازاريابي  .١
 د م .٢
 امور عمومي  .٣
 سينما  .٤

وه از مردم در موضـوعات مختلـف پيـام چـه            رد و كاتز در مورد رهبران فكري واينكه هر گ         لنتايج تحقيق الزارسف  
  :  نشان داده است كه ، دارند كسي را قبول

  زنان در مورد خريد با زنان 
  جوانان  لباس با  و مد در زمينة

  در موضوعات عمومي و سياسي با مردان 
   جوان و مجرد در مورد سينما رفتن خود الگوي رهبران فكري هستند زنان

  . زنان از مردان مشورت مي گيرند 
  .معموالً پيام هاي منتقل شده توسط رهبران فكري هميشه پيام كالمي نيست 

   .گيردمي تواند مورد تقليد قرار ... هاي آشكار رهبران فكري مثل لباس پوشيدن ، نحوه آرايش مو ، خريد و كنش
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  رهبر فكري از چه كانالي مي گويد ؟  -ه 

بعد از گزينش اخبار ، رهبر فكري خود تبديل به يك رسانه مي شود ؛ منتهي چون در مراحل بعـدي قـرار اسـت                         
 حرفـه مثـل     هـر  بلكه از طريق نشريات تخصصي       .ش كافي نيست  دخو،پيام او به تعداد زيادي از مخاطبان برسد         

  .  از طريق سينما پيام را مي دهد نشريه مد و يا مثالً
مثالً در  ،رهبران فكري كه خود را از يك گروه مي دانند در اين مقطع از رسانه هاي عمومي تر استفاده مي كنند                      

  .  مرجع تقليد از روشهاي خاص خود بهره مي گيرد ، مذهبي  جامعة
  . روه نزديك و همخوان باشد ايده آل ترين روش اين است كه رسانه اي انتخاب شود كه با عاليق گ

  
  ؟ رهبران فكري چه كساني هستند مخاطبان  -و

  : براساس دو ديدگاه تقسيم مي شوند مخاطبان 
   كوچك  وجماعت اندكيا مخاطبين  توده   ؛ديدگاه اول

  .  منفعل و فعال   مخاطبين ؛ديدگاه دوم 
  

ه اند كه تعداد بيشماري از انسانها تحـت تـاثير           كوچك بر اين عقيد   و  جماعت اندك   يا  مخاطبين توده    ديدگاه اول 
در واقع ايـن ديـدگاه معتقـد بـه     .رسانه ها قرار مي گيرند و براساس همان تاثير افكار و رفتارشان شكل مي گيرد          

اقي ـرا چنـين اتفـ    ـــــ چ. تأثير نامحدود رسانه هاست و اينكه رسانه ها مي توانند جوامع توده وار به وجود آورند                 
  ؟ مي افتد

تحوالت اجتماعي باعث مي شود كه افراد تحـت تـاثير رسـانه هـا باشـند و از             و   شهرنشيني    ، زيرا توسعه فناوري  
  . رسانه ها نيز تاثير بپذيرند 

  . براساس اين نظريه افراد جامعه به هم وابسته اند اما در عين وابستگي از هم بيگانه اند 
ه از جماعت هاي كـوچكتر تـشكيل شـده و هـر جمـاعتي داراي                كه جامع ز سويي ديگر اين ديدگاه معتقد است        

در اين جماعت ها افـراد بـه جـاي تـاثير پـذيري از رسـانه هـا از                    . ارزش ها ، عقايد و ويژگي هاي خاصي است          
اينان معتقدند رسانه هـا داراي تـĤثير محـدود          .  يعني رهبران فكري حضور دارند       .همرديفان خود تاثير مي پذيرند    

عني در درون هر جماعتي تعدادي از افراد از رسانه ها زياد استفاده مي كنند و به عنوان رهبـر فكـري                      مي باشند ي  
  . در درون آن جماعت عمل مي كنند و طبيعي است كه تعداد زياد و قابل توجهي از او تاثير مي پذيرند 

ا

ـ  مخاطـب منفعـل     مي شوند،در ديدگاه دوم عقيده بر اين است كه مخاطبين به دو گروه منفعل و فعال تقسيم        ه ب
يعني در اينجا نقش رهبران فكـري بـسيار ضـعيف           . آنها را مي پذيرد       اخبار رسانه ها گوش مي دهد و به سادگي          

  . است 
اب ـ استفاده از رسانه ها آگاهانه تصميم مي گيرد و دسـت بـه انتخـ                 نحوة  اما مخاطب فعال كسي است كه دربارة      

  . مي زند 
  .  ويژگي دارد كه او را از مخاطب منفعل جدا مي كند 5معتقد است كه مخاطب فعال » فرانك بيوكا « 
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  استگزينش گر مخاطب فعال،. 1     
پيام هايي كه از طريق رسانه ها فرستاده مـي شـود            پيام مورد نظر را از بين مجموعة        مخاطب يعني خود 

  . انتخاب مي كند 
ست  مخاطب فعال فايده گرا. 2

.هايي را انتخاب مي كند كه برايش سود داشته باشد يا نيازي را از او برطرف كنديعني پيام 
هدفمند است ، مخاطب فعال . 3

انتخـاب  و پيـــام     اسـتفاده رسانه اي را براي      و بر اساس طرح ذهني خود        يعني بطور آگاهانه و  ارادي       
.مي كند 

.مخاطب فعال ، خود را با رويدادها درگير مي كند. 4
 در واقع بعد از فكر كردن و درگيري با خبر           استفكر مي كند و دنبال تكميل و يا توقف اطالعات           ي  يعن

.را مي برد  بهرة الزم از آن
  .، مقاومت مي كند در برابر نفوذ رسانه ها مخاطب فعال . 5

  . نفوذ رسانه در او بسيار كم است ، مقاومت مي كند ، انتخاب مي كند ، متفاوت عمل مي كند 
منتهي خود رهبران فكري جزومخاطبين فعال محسوب       ،در نتيجه رهبر فكري مي تواند تاثير گذار باشد          

  . مي شوند 
هاي كوچك اين مطلب مصداق مي يابد ولي امروزه رهبران فكري تاثيري             بايد توجه داشت در جماعت    

  . چون گذشته بر افكار عمومي ندارند 
  
  ؟ي هستند رهبران فكري به دنبال چه تأثير -ح 

  در حوزه تجاري رهبران فكري نقش 
 معمولي است و باعـث  داد و ستدهاي كاالي جديد را معرفي مي كنند يا       ؛) ايده جديد   (نشر نوآوري  )1

 . نشر آن مي شود 
مشروعيت دادن به كاالها ؛ در كنار نشر نوآوري رهبران فكري مي توانند بـه كـااليي مـشروعيت                    )2

   .... با عكس هنرمندان ، فوتباليست ها و تبليغات تجاريمانند  .بدهند 
  در حوزة سياسي   نقش رهبران فكريب ـ

رهبران فكري الگـو مـي       معموالً   بحث پذيرش از طريق رهبران فكري زياد است و            در حوزه سياست ،   
  .در انتخابات نقش رهبران فكري باالست . شوند 
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 هاي فشار  گروه قسمت چهارم ـ

 در شكل گيري و گسترش افكار عمومي در باره ي مسايل مربوط به خـود نقـش مهمـي بـر                    هاي فشار نيز   گروه
هاي مذكور ممكن است با مسائل سياسي ، اقتصادي و عقيـدتي در ارتبـاط باشـند و اغلـب از                    گروه. عهده دارند   

. ير قـرار دهنـد      هاي آنها را تحت تأث     مردم سعي داشته باشند تا ديدگاه     افواه  طريق رسانه هاي جمعي و همچنين       
هاي بزرگتر يا آنهايي كه از توانايي مـالي بيـشتري            در آمريكا و كشورهاي غربي و برخي كشورهاي ديگر ، گروه          

  .  از تبليغات و روابط عمومي استفاده مي كنند برخوردارند ، به منظور تأثيرگذاري بر افكار عمومي ،
گذارند ، بستگي به قـدرت مـالي و نيـروي انـساني ،              هاي فشار بر افكار عمومي مي        تأثيري كه گروه  ميزان  

 افكـار   رروعي كه گروه هاي فشار براي تسلط ب       مشوسايل مشروع و يا نا    . ساختار و سازماندهي آن گروه دارد       
 وسيله كه اهميت بيـشتري      چهارعمومي به كار مي گيرند ، بسيار گوناگون است كه از آن ميان مي توان به                 

  :د،اشاره كردندار
 گروه هاي فشار با در اختيار گذاردن وام هاي گوناگگون يا هدايي بي شمار ويا رشـوه                  :تدابير اقتصادي   . 1 

 .دادن ، جماعات يا عامه مورد نظر را تحت انقياد خويش در مي آورند 
والن تصميم گيرنده حقوقي ، خواسـت هـا و          ئو گروه هاي فشار با اعمال نظر در ميان مس         :تدابير حقوقي   .2

  . تدوين قوانين و مقررات اجتماعي بر مردم تحميل مي كنند ت خود را از طريق نظريا
 . دارندسعي بر تحميل نظر خود بر مردم        ...  گروههاي كم فشار با راه اندازي تظاهرات و          :تخريبيتدابير  . 3

  .انجام مي دهندبطور مستقيم يا غير مستقيم اعمال تخريبي عالوه بر اين هر جا الزم باشد 
 گروههاي فشار به دليل توانمندي مالي با استفاده از رسانه هـاي مختلـف بـه نفـوذ در                     : تدابير تبليغاتي  .4

 .افكار عمومي مي پردازند
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  قسمت پنجم ـ دولت و افكارعمومي 
از چگـونگي   در گذشته بسياري از متفكران ، افكار عمومي را به عنوان نيروي مؤثري مي پنداشتند كه حكام بايد                   

فيلسوف فرانسوي قرن هيجدهم ، بر اين عقيده بود كه تمام قـوانين             "  ژان ژاك روسو       ". كنترل آن آگاه باشند     
كسي كه وظيفه او تعيين قانون براي مردم اسـت ، بايـد             « نظر روسو بر اين بود كه       . استبراساس افكار عمومي    

رار دهد و از طريق آنها احساسات تند مردم را تحت كنتـرل   آگاه باشد كه چطور ديدگاه هاي مردم را تحت تأثير ق          
  . درآورد 

آلماني قرن نوزدهم ، افكار عمومي را به عنوان پديده اي كه هـم شـامل                 »فيلسوف  « ،  اف هگل   . وي  . جي  " 
 ردان بزرگ است كه يكي را از ديگـري         اين وظيفه م   ، مي افزايد    وحقيقت و هم شامل كذب است ، معرفي نمود          

  . ز دهند يتمي
در همين حال متفكران بسياري بر اين باور بودند كه افكار عمومي عاملي مؤثر براي كنترل قدرت حاكمان است،                   

چنانچـه حكـومتي بـر    « : روزنامه نگار و حقوقدان انگليسي ، بر اين عقيده بود " جيمز بريس  " : به عنوان مثال    
از : او همچنين مـي گفـت       .  و ثبات بيشتري برخوردار خواهد بود        پايه رضايت عمومي استوار گردد ، ملت از قوت        

چرا كه ملت مي توانـد از تمـامي منـابع بـراي رسـيدن بـه                 . ها نبايد هراسي به خود راه داد         بروز بحث و ناآرامي   
   .»عنايات جمعي خودبهره گيرند 

ي موثر است و قادر به تحت تأثير        قدرت افكار عمومي فقط در تعيين سياست هاي كلي دولت         ،  البته علي رغم اين     
ـ   . قراردادن جزئيات نيست  در انتخـاب   از اين رو تالش اصلي دولت ها بر اين قرار دارد كه مردم ـ افكار عمـومي 

نفر اول كشور يا چند مقام رسمي مشاركت داشته باشند و يا حداقل از انتخاب او اعالم رضايت كنند و بعـد از آن                        
  . د نن توجه مي كنكمتر به خواست هاي آنا

هاي اخير ، دانشمندان علوم سياسي نسبت به اينكه افكار عمومي چـه نقـشي را بايـد در يـك حكومـت                        در سال 
توجه خود را به اين نكته معطوف كرده انـد كـه            دموكراتيك ايفا نمايد كمتر از خود عالقه نشان داده اند و بيشتر             

  . ند افكار عمومي در واقعيت چه نقشي را ايفا مي ك
دولتمردان هم با شناخت اين نقش ها ، معموالً به دنبال ارضاي يك خواسته ي فراگير هستند ، يا دست كـم آن                       
خواسته را در مذاكرات خويش منظور خواهند كرد و سعي بر آن خواهند داشت تا از اخذ تـصميماتي كـه مخـالف                       

  . افكار عمومي است اجتناب ورزند 
را حاكم بر اكثر جوامع دانست ، بايد به اين موضوع هم توجه داشت كـه از                  توان آن علي رغم اين ديدگاه كه مي       

جنبه اي ديگر ، اگر دولت را مجموعه وزارتخانه ها ، سازمانها و شركت هاي دولتي بدانيم ، از آنجا كه هر يك از                        
 شايد بتـوان در ايـن    ،ندآنان تالش دارند در تصميمات خود خواست ، نگرش و ديدگاه مردم را مد نظر داشته باش             

رات ـــ اكثر تصميمات دولت ها در جوامع دموكراتيـك برخواسـته از تفك           « : ديدگاه كلي تجديد نظر كرد و گفت        
  . افكار عمومي است 
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   متقاعد سازي افكار عمومي -بخش پنجم 
  شيوه هاي تأثيرگذاري بر افكار عمومي ـ  قسمت اول 

  .از كارگزاران حرفه اي تبليغ استفاده مي شودبراي تأثيرگذاري بر افكار عمومي 
او قبل از هر چيز بايد نسبت       . يند يك نوآوري با مخاطبان خود داراي هفت نقش پياپي است            آكارگزار تبليغ در فر   

به پيام هايي كه ارسال مي كند ، آگاهي كافي و باور داشته باشد و نسبت به سازمان يا جامعـة خـويش احـساس                         
  : مجموع ، هفت نقشي كه بايد ايفا كند ، به شرح زير است در . تعلق كند 

   برانگيختن احساس نياز مردم نسبت به تغيير -1
بـراي دسـتيابي بـه ايـن        . كارگزار تبليغ بايد احساس نياز به تغيير را در رفتار مخاطبان خود پديـد آورد                
مـسائل را روشـن كـرده و    هدف ، راه حل هاي گوناگون مربوط به يك مسأله را نشان دهـد و اهميـت             

در اين مرحله ، كارگزار تبليغ نه تنها بايد نيازها را مشخص كند ، بلكه آنها را                 .  خود را قانع كند      مخاطب
شايد يكي از مشكالت مردم جوامع و بـويژه  . به صورت عاملي سازنده و ابزاري براي پيشرفت ارائه كند     

  . ند همان ها مي توانند در جهت منافع آنها انجام دجامعة ما بي اطالعي از خدماتي است كه اين ساز
   ايجاد ارتباط با مخاطب -2

او مي تواند با    . هنگامي كه نياز به تغيير ايجاد شد ، كارگزار تبليغ بايد با مخاطب خود ارتباط برقرار كند                  
يـرا در اينجـا     ؛ ز  اعتبار بخشيدن ، ايجاد اعتماد و همدلي با نيازهاي آنان ، اين رابطه را تحكـيم بخـشد                 

  .د نمخاطبان بايد پيش از پذيرش نگرش جديد ، كارگزار تغيير را پذيرفته باش
   تعيين نياز مخاطب -3

كارگزار تبليغ مسئول است كه مسائل مخاطبان خود را وارسي كند و مـشخص سـازد چـرا روش هـاي                     
ليغ بايـد بـراي دسـتيابي بـه نتـايج           در اينجا كارگزار تب   . موجود نمي تواند نيازهاي آنان را برآورده كنند         

او بايد از نظر رواني ، خود را در موقعيت آنها قرار            . تحقيق خود ، موفقيت ها را از نگاه مخاطبانش ببيند           
 انتقال فكري و رواني معمـوالً دشـوار          اين نوع شيوة  . دهد و مسائل را آن گونه ببيند كه آنان مي نگرند            

  .است 
  ر مخاطب  ايجاد انگيزة تغيير د-4

كارگزار تبليغ پس از بررسي راه هاي دستيابي مخاطب به اهداف خود ، بايـد او را بـه تغييـر و نـوآوري                        
در ايـن   . اما تغيير ، بايد با توجه به خواست و نيازهاي مخاطب باشد تا تغيير بـراي تغييـر                   . تشويق كند   

 الزم به يادآوري است كه اگر تمـايالت         اما. مرحله ، كارگزار تبليغ تنها نقش يك مشوق را ايفا مي كند             
 آمـادگي زيـادي بـراي    ،دروني و عاليق يك شخص يا گروه نسبت به موضوعي زياد باشـد ، اعتقـادات    

ايـن  . از خودنشان مي دهند ، از اين رو نمي توان در ديدگاه هاي آنها به آساني تغيير ايجـاد كـرد              ثبات  
در مجموع ، اگر عاليق و انگيزه هاي درونـي          . ادق است   امر در مورد ديدگاه هاي نخبگان جامعه نيز ص        

افراد در سطح بااليي قرار گيرد و اگر جامعه ، حمايت خود را سريعاً از موضوع نـشان دهـد ، بـه عنـوان                 
  .عامل مهمي در ثبات بيشتر عقايد و كاهش احتمال تغيير آنها قبل از زمان معين عمل خواهد كرد 

نگيزه و عاليق دروني كمتري نسبت به موضوع داشته باشند ، اگر عوامـل              ابرعكس ، هنگامي كه افراد      
د آمـدن   ـــ ة مشخص ، سبب پدي    ــمحيطي نيز از موضوع حمايت نكنند ، اين عدم حمايت و عدم عالق            

  . خواهد شد پديدار بي ثباتي در آنها مي شود و تغيير عاليق در طول زمان 
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ار مختلـف مـردم   ـــ ه برخورد مي كنند ، بايد بـه افك      ــنواردي كه مردم نسبت به موضوعي فعاال      ــدر م 
بي توجهي به آرا و عقايد مردم منجر به بي تفاوتي آنها            . پاسخ هاي خاصي را در سطح وسيع انتشار داد          

  .نسبت به حقايق اجتماعي خواهد شد 
  

  به رفتار » نگرش «  تبديل -5
. نش خاصي در مقابل محركي خاص اسـت         عبارت از نوعي آمادگي و تمايل به كنش و واك         » نگرش  « 

در نتيجه ، نگرش هاي فرد غالباً حاضر اما راكد است و تنها در صورت برخورد با موضـوع ، نگـرش در                       
سـازماني پايـا از     « نگـرش هـا را همچـون        » كـرچ ، كراچفيلـد      « . بيان و رفتار تجلي پيدا مـي كنـد          

  . كند تعريف مي » فرايندهاي انگيزشي ، هيجاني و ادراكي 
بنابراين ، بين نگرش و رفتار رابطة نزديكي وجود دارد ؛ زيرا نگرش هاي از پيش شكل گرفته مي تواند                    

 ، نگرش ضـديهود كـه از پـيش ، بـسياري از مـردم      مثل. گزينش هاي ذهني فرد را سمت و سو بدهد        
  . ده بود اس يا پيوستن به حزب نازي سوق دا. آلمان را به سوي انتخاب نقش هاي اداري اس 

 در پژوهش خود نشان دادند كه چگونه افرادي بـا نگـرش هـاي ايجـابي در                  »و كندزايرسكي  اشنايدر« 
از سوي دادگاه انجام مي شود ، پاسخ مثبت مي دهند و بـا بررسـي آن       كه  مورد يك دعوا ، به فراخواني       

گزار تبليغ تالش مي كند تـا  از اين رو كار. دعوا و ارائه داليل شخصي به قضاوت دربارة آن مي پردازند         
  .با توصيه هاي مبتني بر نيازهاي مخاطب در رفتار آنان تأثير بگذارد و نگرش را مبدل به رفتار كند 

   پايدار ساختن تغيير -6
كارگزار تبليغ مي تواند به گونه اي مؤثر ، رفتار جديد را با فرستادن پيام هاي تشويقي ، تثبيت و پايـدار                      

  .ا دادن پاداش براي باال بردن نيروي تمايل به دادن پاسخ دلخواه انجام مي گيرد كند ، اين روش ب
   دستيابي به داوري جديد -7

هدف نهايي اغواگرايان و كارگزاران تبليـغ ايـن اسـت كـه افـراد را از وابـستگي بـه عقايـد ديگـران و                          
.  فكر و داوري جديـد دهـد         پيشداوري هاي آنان نسبت به سازمان خود برهاند و به آنها نوعي استقالل            

رهبران افكـار يـا   . دقيق از رهبران افكار مي باشد  در اين مسير ، موفقيت كارگزار تبليغ منوط به استفادة     
 افرادي آگاه و معتمد در جامعه هستند كه از طريق تماس هاي شخصي در زنـدگي روزمـره       ، نفوذمندان

آنهـا بـا گـروه هـاي        .  ديگران تأثير بگذارنـد      مي كوشند از لحاظ تصميم گيري و شكل دهي عقيده بر          
نفوذمند به حساب     ،بنابراين ، هر يك از اقشار جامعه        . همتاي خود پيوسته در تعامل و همكاري هستند         

ـ                . نمي آيند     هاما آنان از اين امتياز برخوردارند كه مي توانند محتواي غيرشخصي رسانه هاي جمعي را ب
فردي هدايت كنند و در انجام اين امر گرايش ها و نگرش هاي خود              سهولت به سوي شبكه هاي ميان       

  . را در محتواي مذكور و ارزشيابي ها وارد مي سازند 
   : داليل زير استكارآمدي نفوذمندان يا رهبران فكري به 

  از آنجا كه نفوذمند عضو گروه همتايان يا همقطاران است ، به همين جهت مـورد اعتمـاد اطرافيـان خـويش                      -1
  . است 

  .  در تماس رو در رو با نفوذگيران مي تواند پيام خود را با ويژگي هاي هر يك از افراد تنظيم كند -2
  .  نفوذمند يا رهبر فكري مي تواند شخصاً و به فوريت به كساني كه با او موافق هستند ، پاداش دهد -3
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اس هاي او بـا رسـانه هـاي جمعـي بيـشتر و           ز جمله ويژگي هاي نفوذمند يا رهبر فكري اين است كه ميزان تم            
 گروه جوتر و سرانجام پوياتر و تجدد طلب تـر از             ، احتماالً درآمدش كمتر ، تحصيالتش افزونتر و از نظر اجتماعي         

در مجموع ، نفوذمندان يا رهبران فكري را مي توان به دسته هـاي گونـاگون زيـر تقـسيم                    . پيروان خويش است    
  : كرد

ا

   نفوذمند گروهي. 1
  نفوذمند محلي . 2
  ملي مند نفوذ . 3
  نفوذمند جهاني . 4

  
گروهي و محلي در گيرودار مسائل محلي و گروهي است ، در حالي كه نفوذمند ملي و جهاني با مـسائل                     نفوذمند  

ر خـود و    ـــ ه هـاي شه   ـــ نفوذمند گروهـي و محلـي ، روزنام       . گسترده تر در سطح ملي و فراملي سرو كار دارد           
در حـالي كـه     . و و تلويزيون را ترجيح مـي دهـد          ــر رادي ــخبري برگرفته از رسانه هاي جمعي نظي      گزارش هاي   

نفوذ مند جهاني ، خواهان مجالت خبري منتشره در سراسر كشور ، روزنامه هاي حوزه شهرهاي بزرگ ، راديـو و                     
تحليل گران خبري است تلويزيون و شبكه هاي اطالع رساني جهاني و گزارش هاي تفسيري از سوي مفسران و                

از طريق نفوذ نفوذمندان است كه رسانه هاي جمعي تأثيرات غير مستقيم مهمي را اعمال مي كنند و پيام هـاي                   . 
اما پذيرش يك پيام از مرحلة آشنايي تا پذيرش كامـل آن ، داراي              . گوناگون را تا نسوج جامعه منتقل مي نمايند         

در اين نمـودار ، نـوآوران    . ا به وسيله يك منحني زنگ مانند نشان داد          گام هاي گوناگون است كه مي توان آن ر        
آنان نه مخترعند و نه لزومـاً اسـلوب سـاز ،            . وردة تازه اي را مي پذيرند       آنخستين كساني هستند كه انديشه يا فر      

  .بلكه برعكس نوآوران تنها معرف يك انديشة مشخص هستند 
  

  ار عمومي  تبليغات در افككاركردهاي -قسمت دوم 
دان علوم رفتاري ، تبليغات را در گونه هاي تبليغات سفيد ، سـياه و خاكـستري طبقـه بنـدي                     ـــدانشمن

  : كرده اند 
ور سـرمايه گـذاري در نيـات آتـي          ظـ  هدف اين تبليغ ، ايجاد اعتماد در مخاطب به من          ؛   تبليغ سفيد    -1

ل ـــ فاقات را آن گونه كـه رخ داده انـد منتق          در اينجا مبلغ ، پيام آشكار و حوادث و ات         . چي است  تبليغات
  .  زيرا اطالعات از هر جهت قابل اعتماد است ،مي كند 

 تبليغ سياه ، تبليغي است كه اطالعات منتشره مخدوش و از بيخ و بن نادرست است و تنها به قصد                     -2
كـه در آن از     در واقع تبليغ سياه همـان دروغ بـزرگ اسـت            . رد  ــفريب و نيرنگ مخاطب انجام مي گي      

ورهاي متخاصـم جنبـة     ـل كـش  ـــ اه در مقاب  ـــ وه هاي نيرنگ بهره گرفته مي شود و گهگ        ــتمامي شي 
  .تالفي جويانه و يا اعالن نوعي جنگ رواني به شمار مي رود 

در . تبليغ زماني خاكستري است كه آميزه اي از پيام هاي درست و نادرست باشد                 تبليغ خاكستري ؛   -3
ر به درستي اعالم مي شود ، ولي صحت اطالعات آن مورد ترديد جدي است و تشخيص                 اينجا منبع خب  

  . صحت و سقم آن بسيار دشوار است
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  شيوه هاي تبليغ 
مي دهد كـه مكانيـسم روانـي در زمينـة تبليغـات تجـاري ،                نشان   تبليغات    مطالعات گوناگون در زمينة   

تب ساده تر از تبليغ يك فكر يـا  يغ يك كاال به مراسياسي ـ عقيدتي و روابط عمومي متفاوتند ، زيرا تبل 
  .انديشه است و به همان نسبت ، روش هاي مورد استفاده در آنها نيز مي تواند با يكديگر متفاوت باشد 

چـي بايـد عوامـل       براي دستيابي به چنين هدف هايي ، تبليغـات        .  نفوذ در رفتار افراد است       ،هدف اصلي تبليغات  
 افراد را بشناسد ، از اين رو بايد از عواملي استفاده كند كه ظاهري آبرومند و مورد قبول داشـته                     مؤثر در طرز رفتار   

ند اثر نامطلوبي بر جاي گـذارد  باشد و در صورت عدم شناخت مخاطبان و نمادهاي فرهنگي آنها ، تبليغات مي توا           
  . ذير است  شناخت عوامل محلي و آشنايي با فرهنگ محلي مخاطبان اجتناب ناپلذا . 

  : اما در اينجا مخاطبان مورد تبليغ را مي توان به سه دستگاه تقسيم كرد 
  .  آنهايي كه آماده اند تا در برابر پيام هاي تبليغاتي مبلغ ، واكنش مثبت نشان دهند -1 
   آنهايي كه خنثي يا بي تفاوت هستند -2
  .  كساني كه در برابر تبليغات ، حالتي خصمانه دارند -3
يا مخـالف حتـي در      خنثي  افراد  . بليغات بيشتر مخاطباني را بر مي انگيزاند كه با پيام هاي مبلغ هماهنگ باشند               ت

به همـين دليـل ، شـرايط        . شرايطي كه تبليغات بسيار شديد و متمركز است ، چندان تحت تأثير قرار نمي گيرند                
  . تي نقش عمده اي دارد اجتماعي ، اقتصادي و سياسي مخاطب در پذيرش پيام هاي تبليغا

تبليغات در مجموع براي اثر گذاردن بر مخاطب از هنرهايي نظير نقاشي ، سينما ، ادبيات و موسـيقي و همچنـين       
شـيوه هـا و تـدابير    برخي از در مجموع ، . دانش جامعه شناسي و روان شناسي و مردم شناسي نيز بهره مي گيرد         

  : سياسي ـ عقيدتي ، به شرح زير مي باشندي ، گوناگون تبليغات در عرصه هاي تجار
ايـن روش بـه منظـور وادار سـاختن          .  برچسب منفي زدن به يـك انديـشه يـا نظـر              :روش لقب گذاري     -1

ايـن نـوع   . به كـار مـي رود   ) بدون ارائه دليل يا گواه ( مخاطبان به وازدن و محكوم كردن يك انديشه يا برنامه         
به دليل اكراه داشتن از بردن نام محـصوالت رقيـب و يـا               ( ،ري رواج چنداني ندارد     تبليغ ، طبيعتاً در تبليغات تجا     

نظير برچـسب هـاي     . اما در تبليغات سياسي ، برچسب زدن بسيار متداول است           ) انگ زدن به چنان محصوالتي      
   . به مخالفان ... وحشيان سياه و، ليبرال ، محافظه كار ، ليبرال وحشي ، ليبرال تندرو 

ي

 در اين روش سعي مي شود بين يك صفت مثبت و خوب با چيـز ديگـري                  :وش تعميم با زرق و برق       ر -2
ر ــ نظي  استفاده كرد؛   و جذاب  ي و از كلمات ارزش     زد دــنظائر آن است ، پيون    و   پاكي   ،رف خوبي ، درستي     ــكه مع 

   .»شامپو معجزه گر « و يا » كت و شلوار عاليجناب « ، » كره طالئي « 
 هدف تفويض و انتقال اقتدار و اعتبار چيزي محترم ، بر چيز ديگري كه مورد احترام همگان                  :انتقال  روش   -3

چي براي متقاعد كردن مردم در امـر سياسـي از زبـان نويـسندة مـشهور و يـا                   براي مثال ، گاهي تبليغات    . است  
  .  قرار مي دهد سياستمداري معروف يا فردي كه مورد اعتماد جامعه است ، مردم را مورد خطاب

واداشتن شخصي محبوب يا منفور با اظهار نظر دربارة درستي يا نادرستي يـك فكـر                :  )گواهي  (  شهادت -4
  .بويژه در عرصه هاي تبليغات تجاري و مبارزات انتخاباتي . ا يك برنامه يا شخص است 

بان خود را متقاعد سازد كـه   روشي كه از طريق آن ، خطيب يا اغواگر مي كوشد مخاط     :روش توده پسند     -5
اين شگرد ، بيشتر از سوي سياسـت بـازان مـورد            . نظريات و انديشه هاي او برخاسته از مردم كوچه و بازار است             

  .استفاده قرار مي گيرد 
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 روي استفاده   هچي با توسل به گرايش مردم از دنبال         در اين زمينه ، تبليغات     :روش تظاهر به يكپارچگي      -6
بـراي ايـن منظـور      .  مي خواهند در اكثريـت قـرار بگيرنـد نـه در اقليـت                ه از مردم پيوست   ي  را بسيار مي كند ؛ زي   

  . همة مردم با ما هستند و از ما : تبليغاتچي مي گويد 
  . همه مسائل به ارزشهاي مورد احترام جامعه ربط داده مي شود : روش احاله به ارزشها -7
زي جماعات بزرگ و كوچك ، سعي در نشان دادن قدرت خود بـه افكـار         در اين روش با راه اندا     :   تظاهرات -8

  .عمومي هستند
   مي تواند جنبة داخلي و بين المللي داشته باشد :مسافرت  -9

 او كوچك نشـان داده مـي  مثبتدر اين روش ضعف رقيب بــزرگ و ويژگــي    :  و تحقيري بزرگنمايي   -10
  .شود
الً در مورد زنداني به كار مي رود ، سعي مي كنند ، با اعمال فـشار                 در اين روش كه اصو    : شتشوي مغزي  -11

بـه    بر او ، ذهن وي را از اعتقادات اوليه تهي و در فرصت بعدي به او محبـت مـي كننـد ،                      ... ، شكنجه ، تهديد و      
  .نحوي كه بعد از چند روز ، ايدئولوژي جديد را پذيرفته و آماده سخنراني و مصاحبه مي شود
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   نگاه كاربردي به افكار عمومي در سازمانهاي اداري و  ـبخش ششم
  راهكارهاي مقابله با آن

  
ست كه متأسفانه در كشورهاي در حال توسعه جدي گرفته نشده ، اما بـر               ابحث بهداشت رواني محيط كار بحثي       

 محيطي توأم بـا     اينكه ، يك مدير بتواند    .  در جوامع توسعه يافته در زمرة مهمترين مباحث مديريتي ست            ،عكس  
ل متعـددي را در  ـــ راي همكاران خـود مهيـا كنـد مـي بايـد عوام     ــآرامش و تفاهم و به دور از هر نوع بحران ب         

  :هاي خويش لحاظ نمايد، عواملي از اين قبيل سياست
 .شناخت قابليت ها و استعدادهاي همكاران 
 .نان ها و عاليق آ سپردن مسؤوليت ها به همكاران ، منطبق با توانمندي 
 .داشتن برنامه هاي مستمر و روز آمد كردن آنها براي يكايك همكاران  
 .توزيع امتيازات بر حسب ميزان لياقت و تأثيرگذاري همكاران در پيشبرد اهداف سازماني  
 .احتراز از بي عدالتي و تبعيض  
ت آنرا بـر عهـده      ها و اداره هاي زير مجموعه اي كه مديري         برقراري ارتباط صميمانه با مسؤولين بخش      

 .دارد
 . ترويج فرهنگ تفاهم برنامه ريزي شده در بين همكاران  
 .حذف عناصر مخرب و منفي از محيط كار  
 .ارزيابي مستمر كار همكاران  
 .هاي تشويقي و تنبيهي  اعمال دقيق سياست 

ود ، بلكه تعـداد انـدكي از        تقريباً در هيچ يك از سازمانهاي اداري ايران نه تنها تمامي عوامل مزبور اعمال نمي ش               
اهي ، ـــ رش اشتبـــ رار مي گيـرد و پيامـد چنـين نگ   ــ ـ مورد اعتنا ق  و يا ناقصها ـ آنهم به صورت نيم بند  آن

هايي نظير شايعه سازي ، كم كاري ، بيكاري آشكار و پنهـان و گـاه توطئـه و تخريـب همكـاران توسـط                 بحران
اشكال افكار عمومي و سازندگان آن در سـازمانهاي اداري          .  باشد   يكديگر و حتي توطئه و تخريب عليه مدير مي        

  .به شرح زير است
  

  : شايعه 
چرا كه ، اگر    . در هر سازماني هر چه شايعه بيشتر رواج داشته باشد ، داللت بر ضعف مديريت در آن سازمان دارد                    

 خـود در فـضائي آرام       ام منـد  نظـ همكاران يك مجموعه به انجام وظايف تعريف شـده و             طي ساعات كار اداري ،    
شايعه اگر چه به ظاهر و واقع مفهومي مغاير با حقيقـت            . اشتغال داشته باشند ، بازار شايعه هرگز رونق نمي گيرد           

براي مثال ، برخي از مديران وقتي در بعضي از          . داشته ، اما استثنائاً در بسياري از موارد با حقيقت قرين مي گردد              
ود دچار ترديد شده و از بيم آنكه مبادا اجرائي شدن آن تصميم ها منجر به واكنش منفي                  تصميم هاي مديريتي خ   

 خود تعمداً به شايعة آن تصميم ها دست مي زنند تا بـه نـوعي در ايـن                   ، مديريتي شان گردد      افكار عمومي حوزة  
ارعمومي قرار گيرد ، امـا  شايد در وهلة نخست مدير شايعه ساز مورد سرزنش افك   . زمينه افكار سنجي كرده باشند      

رام وي بـه    ــــ  ناشي از هوشمندي مـديريتي و احت       ،راً ناپسند ــبا كمي تأمل در در خواهيم يافت اين حركت ظاه         
هر چند در علوم سياسي به اين عمل استمزاج مي گويند ، اما متأسفانه در كشور مـا بـه   . افكار عمومي بوده است    
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به هر تقـدير    .  استمزاج به نحوي عمل مي شود كه تفاوتي با شايعه ندارد             دليل عدم شناخت تفاوت ميان شايعه و      
در پـاره   . ، اگر مدير شايعه ساز با واكنش منفي شايعه خود مواجه گردد ، يقيناً از تصميم خود منصرف خواهد شد                     

ارد كـه مثـل     براي نمونه ، يك مـدير ايـن حـق را د           . اي از موارد پنهانكاري مديران موجب بروز شايعه مي شود           
. خويش به اسـتراحت بپـردازد         كارمندان خود دست كم سالي يك بار به يك سفر تفريحي رفته و در كنار خانوادة               
! نمي دانم   : كجاست ؟ بگو    ي  اما وقتي به مسؤول دفتر خود توصيه مي كند هر كه در غيابش سؤال كرد كه فالن                

ا سفر تفريحي خارج از كشور مدير و يا حتي بيماري و            همين محافظه كاري سبب شايعه هايي از قبيل مأموريت ي         
ريتي ـــ ري و بازداشت ايشان به لحاظ سوء استفاده هـاي مدي          ــاره وي و از همه بدتر دستگي      ــبستري شدن يكب  

  . مي گردد 
چندي پيش معارضين فيدل كاسترو در كوبا شايعه كردند كه وي به لحاظ دريافت حقـوق هنگفـت داراي ثـروت                     

اما اين رهبر بزرگ كه در اين روزهـا بـه           . ي شده و چنين ثروتي با ادعاهاي مردمي وي همخواني ندارد            افسانه ا 
لحاظ بيماري رهبري كشورش را به طور موقت به برادرش رائول سپرده ، در رويارويي با چنين شايعة بي اساسي،                    

بوعـات كوبـا منتـشر نمـود و از شـايعه             هزار تومان ايران مي باشد عيناً در مط        35فيش حقوقي خود را كه معادل       
پراكنان خواست كه در هر كجا نشاني از ثروت افسانه اي مورد نظرشان يافتند آنرا فوراً از آن خود سازند تا از اين                       

در برخـي شـركت هـا       . طريق، هم خود به ثروتي دست يازند و هم جلوي خيانتكاري رهبرشان را گرفتـه باشـند                  
يران و كارمندان با برگي سياهرنگ پوشيده شده و بنابراين ، جز امور مالي كسي از                مدتهاست كه فيش حقوقي مد    

هر چند اين حركت نوعي احترام به حريم خصوصي افراد تلقي مي شـود ، امـا        . حقوق دريافتي ديگران خبر ندارد      
واجهه بـا نخـستين   چرا كه غالب كارمندان به محض م    . براي محيط پرابهام اداري ايران سؤال برانگيز شده است          

فيش داراي پوشش سياهرنگ خود ، بي درنگ آنرا با هدف سرپوش گذاردن بر حقوق هاي سرسـام آور مـديران                     
  . تلقي كردند 

بار فيش حقوقي هر مديري در تابلوي اعالنات محل كارش نصب شود ؟ يا در                راستي چه عيبي دارد كه تنها يك      
  نشريه داخلي آن اداره منتشر گردد ؟ 

  :  چنين اقدامي مضحك به نظر رسد ، اما امتيازاتي چند نيز بر آن مترتب است شايد
برخي از كارمندان متوجه خواهند شد كه حقوق دريافتي مديرشان به مراتب كمتر از آن چيزي بوده كـه                    .1

 .حدس مي زدند 
 مديرشان  بعضي از كارمندان منصف در يك نگاه منطقي و با در نظر گرفتن ميزان وقت و انرژي اي كه                   .2

و چـه بـسا در مقايـسه بـا حقـوق برخـي از               . صرف كار مديريتي كرده ، آنرا عادالنه تلقي خواهند كرد           
 . كارمندان باسابقه آنرا ناچيز بدانند 

 .براي هميشه شايعه حقوق آنچناني آن مدير منتفي خواهد شد  .3
  . اعتماد بين مجموعه اداري افزايش و در نتيجه بهره وري بيشتر خواهد شد .4
شايد براي برخي از كاركنان انگيزه اي براي بهتر كار كردن باشد چـون بـا ديـدن فـيش حقـوقي مـي                         .5

 .فهمند كه مديرشان با چند برابر كار و وظيفه مديريتي حقوقي ناچيز مي گيرد
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  : كارمندان بيمار 
اكني و تهمت و افتـرا زدن       اي اداري كارمندان فطرتاً بيماري وجود دارد كه با شايعه پر           ه در برخي از سازمان   

واه تـا مـدتي     ـــ اقداماتي از اين دست خـواه ناخ      .  ، نفس بيمار خود را ارضاء مي كنند          ان و مدير  انبه كارمند 
افكار عمومي سازماني را كه اين گونه كارمندان در آن كار مي كنند ، بـه خـود مـشغول كـرده و اصـطالحاً                         

ته و به اعتباري موجب تشويش اذهان عمـومي مـي شـوند و              بهداشت رواني آن سازمان را به مخاطره انداخ       
  . كمترين پيامد آن ، تأخير در روند كار آن سازمان خواهد شد 

مديران زيرك براي اين گونه كارمندان يا شرايطي فراهم آورده  كه آن سازمان را ترك كنند و يـا اينكـه بـا             
 مـديريتي شـان     همكـاري در حـوزة     ادامـة  را از    متوسل شدن به بهانه هاي متعدد مديريتي محترمانه عذر او         

  . د خواست نخواه
  

  : كارمندان بيكار 
بر طبق قانون استخدام كشور ما هر فردي كه واجد شرايطي باشد با شركت در يـك امتحـان اسـتخدامي و                      

 توانـد   اين فرد مـي   . البته به شرط توفيق در آن امتحان ، به عنوان كارمند وارد يك سازمان اداري مي شود                  
  : داراي يكي از ويژگيهاي زير باشد 

با استعداد و عالقه مند به كار خود باشد كه در صورت فراهم شدن امكانات ، زمينه هـاي رشـد و                       .1
بالندگي اش فراهم خواهد شد و تا پايان عمر كارمندي خود به عنوان عنصري تأثير گذار بـه كـار                    

 .ادامه خواهد داد
كار خود باشد ولي زمينه هاي نشو و نما برايش فراهم نشود كه در ايـن                با استعداد و عالقه مند به        .2

 . صورت با كمي سرخوردگي به انجام وظايف خود خواهد پرداخت 
هدفش از كارمندي ، گرفتن حقوقي مطمئن در پايان هر ماه است كه با داشـتن چنـين تفكـري ،                      .3

ارمندي حتـي اگـر اسـتعدادي داشـته     چنين ك. همواره تالش مي كند نقشي منفعالنه را ايفا نمايد  
را بروز نخواهد داد و دير يا زود در صف كارمندان بيكار قرار خواهد گرفت و مدير وي نيز                    باشد آن 

ا . ز او قطع اميد خواهد كرد 
 كارمندان بيكار قرار خواهد      با عالقه ولي بدون استعداد وارد محيط كار شده و خود به خود در زمرة               .4

 .گرفت
داراي دو ويژگي اخير در حقيقت در پايان هر ماه حقوقي كه با افزايش سنوات خدمتي سيري صـعودي                   كارمندان  

خود دريافت نموده و در تمامي سالهاي حضورشان در يك سازمان اداري اوقـات  » بيكاري « را مي پيمايد ، بابت  
ق و كوشا از سالمت جـسمي و        ست كه در مقايسه با كارمندان خال      ابدون دغدغه اي را سپري مي كنند و بديهي          

  . آرامش رواني بيشتري نيز برخوردار خواهند بود 
مراحل آزمايشي و قراردادي مستخدمين دولتي دقيقـاً اجـرا مـي گرديـد و                ،ترديدي نيست اگر در قانون استخدام       

يي آم كـار  ز داده مي شـدند و اگـر قـانوني وجـود داشـت كـه عـد                 يكارمندان كارآمد و غير توانمند از يكديگر تمي       
هاي اداري مي شد ، امـروز كارمنـد    كارمندان در هر مقطعي از حيات خدمتي شان منجر به اخراج آنان از سازمان     

 افكار عمـومي منفـي   ،و البته آنچه در اين شرايط بحران تلقي مي شود. بيكار در اين گونه سازمانها وجود نداشت      
  . ارج از سازمان خواهد بود نسبت به آن اداره در سازمان و بعضاً سازمان در خ
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  : مديران ضعيف 

بـه همـين    . ست كه هر كسي نمي تواند از آن بهره منـد باشـد              اهايي   در علم مديريت ، يك مدير داراي ويژگي       
و افـزون  خدمت گرفتن مديران به كار مي رود  به  بيشترين دقت و وسواس در زمينة    ،  لحاظ، در كشورهاي پيشرو     

رزيابي مستمر بر كار وي ، هر آن اين امكان وجود خواهد داشت كه به دليل حتي يك لغزش               بر آن ، با نظارت و ا      
گفته مي شود يك بار در ضيافت شامي كـه بـه خـاطر معارفـة يكـي از                   . مديريتي ، سمت خود را از دست بدهد         

مورد نظـرش   مديران مياني يك شركت معظم ژاپني برگزار شده بود مدير عامل آن شركت متوجه مي شود مدير                  
جالب است بدانيم كه آن مدير عامل ، مدير مـورد   . قبل از چشيدن غذا اقدام به پاشيدن نمك برروي آن مي كند             

بحث را متهم به پيشداوري به عنوان يكي از مضرات فن مديريت كـرده و از معرفـي وي در پايـان آن ضـيافت                         
  . منصرف مي شود 

ضـمن آنكـه ، در      . ت چنداني در گزينش مديران اعمال نمي شـود          متأسفانه در كشورهاي در حال توسعه حساسي      
  . اغلب موارد تفكر مديريت يكدست و تيمي هر نوع حساسيتي را در اين زمينه منتفي مي سازد 

در اين گونه موارد فردي كه به عنوان مدير در رأس يك سازمان قرار مي گيرد ، ترجيح مـي دهـد مـديران زيـر                          
دوستان و آشنايانش انتخاب كند و اين به هيچ روي به آن معني نيست كـه تمـامي ايـن                    مجموعة خود را از بين      

  . مديران ، افرادي توانمند و مسلط به كار خويش باشند 
و اصـوالً  . در هر حال ، كارمندان همواره به نسبت توان مديريتي مديرشان دل به كار بسته و تـالش مـي كننـد                    

 كه مديرشان قدرت تفكيك و تشخيص كاري معمولي از كـاري درجـه يـك و        وقتي به اين واقعيت تلخ پي ببرند      
 و بـه ايـن       طبيعتاً وقت و انرژي كمتري را صرف انجام كار سفارش شدة آن مـدير خواهنـد كـرد                 ندارند،  عالي را   

ترتيب موضوع كار كيفي در آن سازمان به كلي منتفي خواهد شـد و بـديهي سـت پيامـدهاي زيانبـاري بـر آن ،                          
 چرا كـه وقتـي شايـسته سـاالري     ؛ شايعه هر روز اين آمد و آن رفت است     ،مهمترين معضل   . ب خواهد شد    مترت

  . حاكم نباشد ، هر كسي شانس مدير شدن دارد 
  

  :اضافه كار 
. سـت  اهاي اداري كه بيش از هر كسي مديران با آن دست به گريبان بوده ، موضوع اضـافه كـار    يكي از بحران 

كارمندان طي سـاعات اداري بـه انجـام           ن كه مديريت قوي در آن اعمال مي شود و تقريباً همة           اگر در يك سازما   
وظايف شان مشغول مي باشند ، مالك اضافه كار ، انجام كار پس از پايان وقت معمول اداري باشـد هـيچ كـس                        

 كـه بـه لحـاظ ضـعف         اما در مجموعـه اي    . نمي تواند به آن خُرده بگيرد و اين نوع اضافه كار عين عدالت است               
 كثيري اوقات خود را       اندكي بيش از شرح وظايف شان در طول روز كار مي كنند و در مقابل ، عدة                  مديريت ، عدة  

صرف خواندن روزنامه ، خريد از فروشگاه تعاوني ، ارتباط تلفني با اقوام و آشنايان دور و نزديك و حتـي كـسب و        
همچنين در محيط هاي فرهنگي . د ، اين معيار نمي تواند  عادالنه باشد        كار تلفني و مواردي از اين قبيل مي كنن        

همچون روابط عمومي ها حتي اگر از مديريت قوي بهره مند باشند ، باز هم چنين معياري نمي تواند بـا عـدل و                        
اينجـا بـه    بدنيـست در    . چرا كه ، كار فرهنگي با معيار زمان نمي تواند قابـل ارزيـابي باشـد                 . انصاف قرين باشد    

روزي فردي ثروتمند به ونسون ونگوگ نقاش نامدار هلندي قرن نوزدهم مراجعه كـرد و از    : موضوعي اشاره شود    
ونگوگ از او خواست تا برروي صندلي كارگـاهش بنـشيند و    . و تقاضا كرد تا در تابلويي چهره اش را نقاشي كند             ا

 37



ظرف چند دقيقه آنرا پايان داد و اصطالحاً پرترة زيبـائي           بي حركت وي را نگاه كند و سپس كار خود را آغاز و در               
هاي چهرة او و سبب ساز شادماني اش         را بر بومي به آن فرد تحويل داد ؛ پرتره اي كه دقيقاً در برگيرندة ويژگي               

  . بود
ه اما وقتي دستمزد اين نقاش چهره دست را از او سؤال كرد ، به همان ميزان كه از قدرت هنـري اش حيـرت زد                        

كه در آن روزگار سرمايه اي عظـيم        »  فرانك فرانسه    400« زيرا رقم   . شده بود از دستمزدش نيز دچار تحير شد         
 فرانك بـراي    400« : بنابراين ، در اعتراض به چنين رقمي به ونگوگ گفت           . به شمار مي رفت به گوشش خورد        

ايـن  « : اسخ به اين اعتـراض بـه او گفـت        ولي ونگوگ در پ   » انجام كاري در مدت چند دقيقه غيرمنصفانه است         
چنين مثالي ، مـصداقي از      . »  من است كه در چند دقيقه تجلي يافته است            رقم دستمزد يك عمر تالش و تجربة      

  . كار كيفي در عرصه فرهنگ و هنر مي باشد كه به شكلي متنزل مي تواند در روابط عمومي ها قابل تسري باشد
زيرا عالوه بر آنچه گفتـه      . پس از وقت اداري مالكي درست براي اضافه كار تلقي شود            به هر تقدير، نبايد ماندن      

 زيادي نيست همواره تـرجيح مـي دهنـد يكـي             شد ، اصوالً كساني كه بين محل سكونت و محل كارشان فاصلة           
ي هوا مـثالً در     دوساعتي را بيشتر از ديگران در محيط كارشان سپري كنند ؛ به ويژه اگر تابستان فرا رسد و گرما                  

  .  بعداز ظهر طاقت فرسا باشد 4ساعت 
  

  :  امكانات  تصور توزيع غير عادالنة
در گوشه و كنار كشور هستند كه قاعدتاً مـي بايـد تمـامي              ي اداري داراي مهمانسرا و ويالهايي       ها اغلب سازمان 

اما اگـر تحقيقـي     .  بهره مند شوند     مديران و كارمندان اين سازمانها از امكانات مزبور به صورت عادالنه و يكسان            
جامع در اين زمينه صورت گيرد چه به صورت عادالنه توزيع شود و يا نشود ، افكار عمومي ، حكـم منفـي صـادر          

درخصوص وام ها و ديگر امكاناتي كه كاركنان از آن مي توانند بهره ببرند ، چنين تصور نادرستي وجود                   . مي كند   
  . لذا بايد با اطالع رساني دقيق ، افكار منفي را كنترل كرد . ومي چنين حكم مي كند به عبارتي افكار عم. دارد 

  
  بي اعتمادي مشتريان 

ها به دليل نوع فعاليت خود كه مي تواند خدماتي نيز باشد در ارتباط مستمر با مردم يا بهتـر گفتـه            تمامي سازمان 
ها ممكن است بيشترين تالش خـود را بـراي ارائـه             ناگر چه اين سازما   . شود ، مشتريان خويش به سر مي برند         

هر چه بهتر خدمات به مشتريان خويش به كار بندند ، اما برخي از اشتباهات مديريتي كـه غالبـاً در وعـده هـاي                         
 ،مدير هوشـمند  . تحقق نيافتني آنها انعكاس مي يابد ، موجب سلب اعتماد مردم از اين گونه سازمانها خواهد شد                  

ه به مردم وعدة بيجا نمي دهد و اگر مجبور به ايـن كـار شـود ، از آينـده اي مـبهم و نامـشخص          ست ك امديري  
ات ، روز به روز بـه       ــه خدم ـــها ، هر گونه كاستي و نقصي در ارائ         در اين نوع سازمان   . سخن به ميان مي آورد      

ردم ـــ ز جمله عوامـل نارضـايتي م   خدمات نيز ا   افزايش قيمت يا تعرفة   . بي اعتمادي مردم بيشتر دامن خواهد زد        
حتي برخـورد ناشايـست يـك       . مي باشد كه غالباً بدون مالحظات اقتصادي و نرخ تورم جامعه صورت مي پذيرد               

كارمند با مشتري يك سازمان و يا يك ارباب رجوع معمولي مي تواند به بي اعتبار شدن آن سازمان منجر گردد ؛                     
در هـر حـال ،   . از قدرت تبليغ منفي و يا انتقاد از آن سازمان برخوردار باشـد        بويژه اگر آن مشتري يا ارباب رجوع        

وليتي متقابـل در قبـال هـم        ئوسازمانها و مشتريان همواره ارتباطي دو سويه با يكديگر داشته و به تبع آن ، از مس                
 نيز ادامة حيـات خـود   و به همان ميزان كه مردم به خدمات يك سازمان نيازمندند ،  سازمان    . بهره مند مي باشند   
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را بدون مشتري ناممكن مي بيند  و در چنين شرايطي وقتي مشتري نسبت به عملكـرد يـك سـازمان احـساس                       
بـه  . نارضايتي كند ، طبيعي ترين عكس العملش اين است كه از مسؤوليت خود در قبال آن سازمان سـرباز زنـد                      

رد و ارائه آن به مشتري مستلزم دريافت آن هزينه اسـت            عبارت روشن تر ارائه هر نوع خدماتي هزينه اي در بر دا           
داً خـودداري  ـــ  به موقـع آن تعم  بنابراين ، مشتري ناراضي ، از خدمات بهره مند مي شود ولي از پرداخت هزينة           . 

  . مي كند و همين اقدام وي ، چرخه مالي آن سازمان را دچار اختالل مي كند 
  

  وظايف روابط عمومي ها
وز روابط عمومي ها به عنوان مؤسسات نيرومندي كه قادر بـه مقابلـه بـا هـر بحرانـي از سياسـي و                        در دنياي امر  

هاي قدرتمند برخي از توفيـق هـاي بـزرگ           اجتماعي گرفته تا اقتصادي و فرهنگي مي باشند و بسياري از دولت           
هـاي اداري     بحران  ؛ نقش اين مؤسسات در حل      ي گوناگون مديون روابط عمومي ها هستند      خود را در عرصه ها    

اما اين نكته ، به آن معني       . هاي اداري ، غير قابل انكار مي باشد          و همچنين جلب اعتماد مردم نسبت به سازمان       
ـ       ــو اگ . ر مي آيند    ــ چنين كار سترگي ب     نيست كه همة روابط عمومي ها از عهدة         اًًـر به راستي چنين بـود قاعدت
  . هاي اداري و پيرامون آنها وجود نمي داشت مي بايست هيچ گونه بحراني در سازمان

منظور از روابط عمومي نيرومند ، آن نوع مؤسسه اي ست كه از مـديريت علمـي و مجموعـه اي از كارشناسـان                        
ضمن آنكه توفيق روابط عمومي ها به مقدار قابل مالحظه اي بـه             . خبره و آگاه به اين گونه كار ، بهره مند باشد            

ازمانهاي ادراي و اعتقاد آنها به روابط عمومي و بسياري ديگر از عوامل اجتماعي ، اقتصادي                تفكر مديران ارشد س   
  . و حتي سياسي بستگي تام دارد 

شايد به همين دليل باشد كه روابط عمـومي هـا در كـشورهاي توسـعه يافتـه چهـره اي موفـق داشـته ولـي در                            
ل ـــ ا يدك مي كشند و وظـايف شـان از تغييـر و تعدي             كشورهاي در حال توسعه و در برخي از موارد تنها نامي ر           

هاي متبوع شان و يا هر پديدة ديگـري ، بـه برگـزاري مراسـم تـرحيم و نـصب                      افكار عمومي نسبت به سازمان    
  . پالكارد و پوستر متنزل شده است 

هـا و حتـي    بنابراين روابط عمومي نوين و امروزي بايد بداند افكار عمومي عامل موفقيت و يـا شكـست دسـتگاه       
  .تعيين كننده چگونگي بازارها و محصوالت است و بايد قادر باشد به درستي به وظايف خود عمل كند 
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  ـ سنجش افكار عمومي هفتم بخش 
  مقدمه 

افكار عمومي مي تواند ، تقريباً درباره ي هر موضوعي كـه در يـك جامعـه مطـرح اسـت ، تحليـل                      سنجش  
هاي مطرح شده صحيح     با فرض اينكه پرسش   . اب آن موضوع ارائه نمايد      نسبتاً دقيقي از گسترش افكار درب     

هـا از آن برخوردارنـد ، داليـل آن و     هستند ، نظرسنجي مي تواند در مورد ميـزان شـدني كـه ايـن ديـدگاه       
. همچنين درباره اينكه آيا درباره آنها با ديگران نيز بحثي صورت گرفته است يا خير ، حقايقي را آشكار سـازد              

ا معموالً سنجش افكار در مورد اينكه آيا امكان اين امر وجود دارد كه مردمـي را كـه يـك نظـر مـشترك                         ام
دارند ،  به عنوان يك گروه منسجم در نظر گرفت ، اطالعاتي ارايه نمي دهـد و همچنـين بعيـد اسـت كـه                          

ه انـد ، حقـايقي را   ها سهم عمده اي داشـت  نظرسنجي بتواند در مورد نخبگان كه در شكل گيري اين ديدگاه    
ها نظرسنجي براي ارزيابي وضعيت افكار عمـومي درخـصوص تقريبـاً هـر               با وجود اين كاستي   . بازگو نمايد   

ان ، ـــ ط عمـومي هـا ، بازارياب     ـــ روزه سياسـتمداران ، رواب    ـــ ام. ابزار ارزشمندي به شمار مي آيد       موضوع ،   
اده ـــ زار استف ـــ عمومي تالش مي كند ، از ايـن اب        جامعه شناسان و هر گروه ديگري كه براي كنترل افكار           

هـاي   روز بـه روز ظريـف تـر مـي شـود و اكثـر دسـتگاه           ،مي كند ، بويژه اينكه تكنيك هاي بررسي افكار          
  .تبليغاتي گروه هاي نامبرده شده به اين تكنيك ها مجهز بوده و از آن بهره مي گيرند 

 
  تاريخچة نظرسنجي   -قسمت اول 

  .ينه افكار عمومي داراي شش مبدأ تاريخي است كه شرح خالصه اي از آن ارائه مي شودپژوهش در زم
 سال قبل از ميالد در مصر       3000 در   نجي افكار عمومي يا جامعه س      نخستين نظرسنجي يا مشاهدة   : اولين مبدأ   

دكـان ، بـرآوردي از      دست آوردن تعداد و آمار زنان ، مـردان ، كو          ه  انجام شد و هدف آن بررسي امكانات مردم ، ب         
  .  بود  اداره امور كشور جهت برنامه ريزي،جامعه 

ايـران و  (  منجمـان شـرقي     ميالدي يا زمان آغـاز فعاليـت هـاي گـستردة        1450 به سال    طمربو: دومين مبدأ   
م در اين ايا  . است كه بعدها با اختراع صنعت چاپ در قرن شانزدهم مورد استفاده بيشتري قرار مي گرفت                 ) اعراب

گذر از اين مرحلـه بـه مرحلـة         . نظرخواهي بيشتر از طريق مشاهده و پرسش از صاحب نظران صورت مي گرفت              
مراجعة منظم به خود مردم كه براي روش نظرسنجي از اهميت خاصي برخوردار است ، ناشـي از ضـرورت دقـت                      

ج دقيق تر و منظم تر مي شود و         در اين ايام پرسشنامه ها به تدري      . بيشتر و كمي كردن نتايج نظرسنجي ها است         
  . بيش از پيش به جزئيات رخ داده ها مي پردازد و قابل اندازه گيري بيشتر و داراي ساختار خاصي مي شود 

 از قرن هيجدهم آغاز مي شود ، در اين دوره براي ايجاد نظم و نسق در گـردآوري اطالعـات از                      :سومين مبدأ   
.  با استفاده از همـين روش صـورت گرفتـه اسـت              م.1787ربوط به سال    پژوهش م . پرسشنامه استفاده مي كنند     

پرسشگري را به همراه پرسشنامه به مدت يك سال به مسافرت فرستاد و بر همـين                » سرفردريك مرتون ايدن    «
  .  گزارش خود را دربارة فقرا به چاپ رساند م.1797اساس در سال 
قرن نوزدهم قرني اسـت كـه در        . اوايل قرن بيستم ادامه دارد       از قرن نوزدهم آغاز مي شود و تا          :مبدأ چهارم   

قرني كه كار گروهي در دانش به شدت رشد مي يابد           . تاريخ بشر نمونه و از لحاظ تحوالت اجتماعي سرآمد است           
در چنين دوراني است كـه مكاتـب فلـسفة اجتمـاعي ـ      . و دانش با صنعت رابطه ي پايدار و نزديك پيدا مي كند 

د و انقالبي ن ـ موجب تحوالتي در علوم اجتماعي مي شو ند قرن نوزدهم به وجود آمده بود  ـ كه در ميانة اقتصادي

 40



پژوهش ها در اين دوران بـر هـدف هـاي نـسبتاً عمـومي و                . اين وضعيت تا اواخر جنگ جهاني اول ادامه يافت          
امـا جـسته و گريختـه       . يت هاي تخصصي اشـاره كـرد        وسيعي استوار بود كه از آن جمله مي توان به فقدان فعال           

پژوهش هايي در زمينه نظرخواهي عمومي انجام پذيرفت و گزارش هايي از قشرهاي جامعه محروم تهيه شد كه                  
 بـه   م  .1907از اين رو از سـال       . شد  » مهندسان اجتماعي   « سبب تجلي سيماي پژوهشگران اجتماعي به عنوان        

 مـسائل اجتمـاعي بـويژه        كه تمامي كوشش خود را مصروف مطالعات علمي در زمينة         بعد مؤسسه هايي پديد آمد      
  . پيمايش مي كردند 

 در سال هاي بين دو جنگ جهاني است كه ضمن فعاليت هـاي وسـيعي كـه در زمينـة تحقيقـات      :مبدأ پنجم  
در ايـن   .  مي آيند    دريج توسعه مي يابند و به صورت فنوني مستقل در         ت مي گيرد ، روش هاي كنوني نيز بت        صور

ايـن نخـستين    . تأسيس مـي شـود      » مؤسسه آمريكايي سنجش افكار      « م.1934ايام براي نخستين بار در سال       
سازمان نظرسنجي به شيوة امروزي است كه در حوزة روزنامه نگاري ، مبارزه هـاي انتخابـاتي و پـژوهش هـاي                      

جـرج  «  بعد از آن مؤسسات ديگر پژوهشي نظير   . دهد   بازاريابي ايجاد شد كه هنوز به فعاليت هاي خود ادامه مي          
پديد آمدند و هر يك براي پـيش بينـي صـحيح نتـايج              » آرچيپالد كراسي   « و همچنين   » الموروپر  « و  » گالوپ  

  .  از روش سنجش افكار استفاده كردند م.1936انتخابات رياست جمهوري در سال 
 در اين دوران به علت كامـل شـدن فنـون نظرسـنجي ،                .  بعد از جنگ جهاني دوم آغاز مي شود        :مبدأ ششم   

 به اين سو كارشناسان شناخت      م.1950اهميت منطق نظرسنجي به طور كامل شناخته شد ؛ به طوري كه از سال               
افكار عمومي در آمريكا و سپس با تأخير در ديگر كشورهاي اروپايي با بهره گيـري از فنـون آمـاري و رايانـه اي                         

ات وسيعي از طريق سنجش افكار به دست آورند و با تجزيه وتحليـل آنهـا بـه نتـايج ارزشـمندي      توانستند اطالع 
  . برسند 

  سابقه نظرسنجي در ايران 
در ايران درباره سابقه استفاده منظم و مداوم از نظرسنجي در سطح وسيع ، مي توان بـه نخـستين سرشـماري در     

در » مركـز آمـار ايـران    « فعاليـت هـاي   . بعد تكرار شده است كه هر سال از آن تاريخ به  اشاره كرد 1335سال  
مطالعات نمونه اي از جمعيت كشور در طول سال هاي سرشماري ، در بهره گيري بهنيه از روش هـاي سـنجش                      

از ميان مراكز دانشگاهي كه از آغاز گسترش روش هاي پژوهـشي بـه صـورت علمـي در                   . افكار مؤثر بوده است     
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ب

ا

  .مركز نظرسنجي جهاد دانشگاهي هم در سال هاي اخير تأسيس شده است 
  

  مزاياي سنجش افكار  -قسمت دوم 
 .عامل شناخت نظرات عمومي است  .1

معمـوالً   . شـود مـي     ن اين است كه باعـث شـناخت نظـرات عمـومي           مهمترين مزيت و ويژگي آ    
ان را  ـــ  نظرات مردم آگاه شد ، پرسيدن است و افكـار سـنجي ايـن امك               بهترين روش كه بتوان از    

چـه مـي    راهم مي كند كه از مردم بپرسيد چگونه فكر مي كنند ؟ چگونه زندگي مـي كننـد ؟                    ـــف
  ...خواهند و 

 .مي شودها صرفه جويي در هزينه باعث  .2
وقتي بدانيد مخاطب داراي چه     . در هزينه هاي تبليغاتي ، سياسي و بازاريابي صرفه جويي مي شود             

از سوي ديگـر بـا شـناخت مخاطبـان          . ويژگي هايي است ، پيامي را مي دهيد كه راحت تر بپذيرد             
  .واقعي ، پيام براي افرادي كه مخاطب نيستند ارسال نمي شود

 خوب تحليل كرده ، هدايت كـرده و بـه پـاداش            ،كمك مي كند تا     مخاطب  شناخت  ز سوي ديگر    
  . مورد نظر برسيم 

 
 .ها جلوگيري مي كند از بحران .3

.قبل از بحران به شناخت وضع موجود رسيد .مي توان هدايت گر آنها در انجام وظايف شان شود 
ورد تاييـد قـرار   ــعمومي مپيشنهادها و رهنمودهاي ارائه شده توسط كارشناسان اجتماعي و روابط         .4

 . مي گيرد 
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مبتني بر روش مطالعة علمي و پژوهشي و تحليل باشـد مـورد تاييـد و                پيشنهادهاي ارائه شده    اگر  
 موجـب   سازمان  پيشنهادهاي ارائه شده مي تواند راه حل هاي اصولي را در            . استقبال قرار مي گيرد   

.گردد
 .  ابعاد مختلف است مةظرسنجي علمي بهترين ابزار تحليل جامعه از هن .5
 . خوبي و بدي سازمان عيان مي شود . نظرسنجي آيينه تمام نماي سازمان است  .6

  
  ؟چه كساني در پي شناخت افكار عمومي هستتند 

 بازاريابان الف ـ 
مـثالً نـوع   ...  مردم را جهت فروش بيشتر و سرمايه گذاري و  عالئق و سليقة، بازارياب براي اينكه خواست ، نظر       

  . بداند در پي شناخت افكار عمومي است ... مد ، پوشش ، جهت افزايش فروش و 
 سياستمداران ب ـ 

 اكثر كانديـداها سـعي مـي كننـد بـا            والًشناخت افكار عمومي در انتخابات جايگاه ويژه اي  پيدا كرده است و اص             
  . شناخت افكار عمومي ، برنامه هاي خود را تنظيم كنند 

 سازماهنا ج ـ 
ممكن است اهـداف سياسـي يـا تجـاري در     . در پي شناخت جايگاه خود در نظر افكار عمومي هستند مان ها   ساز

  .اين ميان نقش داشته باشد 
  
  

  روشهاي نظرسنجي   -قسمت سوم 
  : مشاهده  -1

  . ساده ترين شيوة  كسب اطالعات و نظرسنجي مشاهده به روشهاي زير است 
  :ريق حضور در گروه هاي مورد تحقيقمشاهده و كسب اطالعات از ط -الف 

به اين معنا كه محقق در بين گروه ها حضور پيدا كرده و به طور رسمي اعالم مـي كنـد كـه                       
  . مي خواهم رفتارهاي شما را مورد بررسي قرار دهم 

  
   : معايب

 نشان نمي دهـد  راخود رفتار واقعي ، ررسي است ـــابل بــ رفتارشان ق متوجه شود در اين روش وقتي گروه ـ  1
  )بنابراين جمع آوري اطالعات تا حدود زيادي واقعي نيست ( 
  . و اطالعات جمع آوري شده جهت دار است  خود را با گروه تطبيق مي دهدپژوهشگر  ـ 2
  
   مشاهده و جمع آوري اطالعات از طريق مشاركت در گروههاي موضوع تحقيق  -ب

  . گروه را مشاهده مي كند خود نيز عضو آن گروه استبه اين معني كه فرد عالوه بر اينكه رفتار
  

   : معايب
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ت را انجـام  ظـا خودش تحت تاثير شغلش نمي تواند درست عمل كند و در گروه همكاران خود يكسري مالح ـ  1
  .مي دهد

  . ـ مالحظات گروهي باعث مي شود تا همه رفتارها را ثبت نكند 2
  

  صورت نيمه رسمي ه  شركت در گروه ب-ج 
  . بصورت نيمه رسمي همكاري مي كند و هم رفتار گروه را مشاهده مي كندهم

ا  .اما در هر صورت نمي تواند علمي و قابل تعميم باشد. و معايب آن دو روش را ندارد ز دو روش قبلي بهتر است 
  

  : به هر شكلي كه مشاهده انجام شود كنترل آن  به روش زير  است :كنترل مشاهدات 
  . صورت مي گيردصورت وقايع نگاريه م اطالعات بثبت و ضبط منظ 
 توصيه مي شود كه در يادداشت برداري و يا ثبت وقايع از چنـد               ،مشاهدات نبايد به صورت انفرادي باشد      

 .نفر كمك گرفته شود
 .حوزه مورد مشاهده حتي المقدور محدود باشد 
ممكن است  . تا قابل كنترل باشند   د  نواحد هاي مورد مشاهده و مطالعه بايستي از قبل مشخص شده باش            

ي كه بروز مي دهـد      ي و رفتارها   در كنترل است   در برخي موارد مشاهده شونده تشخيص دهد كه رفتار او         
 . باشدمشاهده گرمنطبق با خواست 

  
   :  مصاحبه-2

 و در همه روش هـاي       مصاحبه يكي از بهترين و مطمئن ترين روش ها براي كسب و جمع آوري اطالعات است               
  .قيق كم و بيش مورد استفاده قرار مي گيردتح
  

   : معايب
  . قابل تعميم نيست تا نظر جامعه را به آن استناد كردالف ـ
 .به انجام مصاحبه با همه افراد نيستيدبه لحاظ وقت قادر ب ـ 
 امكانات زيادي مي خواهد ج ـ 

  
o  روش هاي مصاحبه  

 و زمـان و مكـان   ارائه مي دهيديعني سؤالها را از قبل ، د ابتدا آمادگي مي دهي :مصاحبه به شيوه رسمي الف ـ  
  .مي كنيدرا تعيين مصاحبه 

  .كنيد و برآورد كلي از سوال داريدمي   يعني تصادفي افراد نمونه را انتخاب  :مصاحبه به شيوه غير رسميب ـ 
  انواع مصاحبه 

  : مصاحبه به هر شكلي كه باشد چه رسمي چه غير رسمي انواع مختلف دارد
   مصاحبه گر با يك مصاحبه شونده مصاحبه كند يك  ؛مصاحبه فردي
  )چند تا با چند تا ) ( چند تا با يكي ) ( يكي با چند تا  (؛مصاحبه گروهي
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  .انجام  مي شودچهره به چهره ؛ مصاحبه شفاهي
   .مي شود مخاطب انتخاب و سؤاالت  به صورت كتبي ارائه  ؛مصاحبه كتبي

در ايـن نـوع مـصاحبه    آيا در انتخابات شركت مـي كنيـد ؟     . گونگي و هدفها توجه ندارد       به چ   ؛ مصاحبه سطحي 
  . تعداد مخاطبان زياد است 

   . مي رسندد و به يك نتيجه گيري مناسبندهمي چند اليه كار را مورد بررسي قرار   ؛مصاحبه عمقي
 جـواب سـوال      مدير روابط عمـومي     روزنامه يا  سردبير. پاسخ  سوال خاصي مد نظر است          ؛ مصاحبه هدايت شده  
  . پژوهشگر به دنبال آن مي رود و مشخصي را مي خواهد

  .پرسيده مي شود سواالت متنوع با توجه به موضوع مصاحبه  ؛مصاحبه آزاد
  . فقط يك خبر را مي گيرد و يا مي دهد ؛مصاحبه خبري

  .دهدها را مورد بررسي قرار مي   چرائي و علتمصاحبه تفسيري ؛
  

  ي انجام مصاحبه روشها
  .؛ پژوهشگر به منزل جامعه نمونه مراجعه مي كند مصاحبه حضوري
  .از طريق تلفن سؤاالت پرسيده مي شود  ؛مصاحبه تلفني
  .پرسشنامه از طريق پست به منزل يا محل كار جامعه نمونه ارسال مي شود ؛مصاحبه پستي

ينترنتي كه در آن پرسشنامه ها بر روي صفحات وب          به تازگي استفاده از نظرسنجي هاي ا       ؛   مصاحبه الكترونيكي 
  .، ظاهر مي شود تا مخاطب به آنها پاسخ دهد ، بسيار رواج يافته است 

  :مهمترين آنها به شرح زير است 
   مصاحبه تلفني به كمك رايانه -1
   مصاحبه شخصي به كمك رايانه -2

  
  :  پرسشنامه يا روش پيمايشي -3

چـون محـدوديت هـاي     افكار اسـت   افكار سنجي روش پرسشنامه با قصد سنجشهاي متداول در يكي از روش  
 ، شناخته شده است و ساده تر مورد پذيرش قرار مي گيـرد     شود استفاده قرار مي      مورد روش قبلي را ندارد ، بيشتر     

.  
  :ي بزرگ از اين روش استفاده مي كنند عالوه بر اين اكثر موسسات نظر سنج

  .  نتايج قابل تعميم است .1
 .تصميم گيري بر اساس اين نتايج قابل اعتماد است .2

  : در اين نوع پژوهش با توجه به موضوع مورد بررسي مراحل زير طي مي شود
  : نخستين مرحله از پژوهش پيمايشي است كه در برگيرنده موارد زير است :  برنامه ريزي -الف

  تعيين موضوع  -1
 بيان مساله و تعيين هدف -2
 :ررسي منابع از طريق  ب  مقدماتي ،طالعهم -3
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   كتابخانه –الف 
   مقاله –ب 
   اسنادي بررس-ج
   مصاحبه -د
   مشاهده -ه
  ... و بررسي مطالعات پيشين -و

  فرضيه سازي  -4
   تنظيم پرسشنامه -5
   تعيين جامعه آماري و نمونه گيري -6
   جمع آوري اطالعات – 7
   تحليل اطالعات -8
   تهيه گزارش نهايي -9

 فقـط بخـش روش تنظـيم         ينكه مباحث مربوط به اين بخش در درس روش تحقيق ارائه مي شـود ،              با توجه به ا   
  : پرسشنامه تشريح مي گردد

 
  روش تنظيم پرسشنامه ب ـ 

  : هستندد شامل سه بخش نپرسشنامه هايي كه به قصد سنجش افكار عمومي تنظيم مي شو
    :وجه شود بايستي در آن به سه نكته ت،مقدمه بخش اول ؛ 

  ؛ من كي هستم ؟  معرفي -1
 ؟؛ چرا مي خواهم اين كار را انجام دهم هدف  -2
 ؟؛ چه تاثير و نتيجه اي از اين كار قرار است گرفته شود تاثير يا نتيجه -3

  
  )سوال اين مشخصات را از اصل سواالت جدا كرده و داخل يك كادر قرار دهيد  (مشخصات فردي بخش دوم ؛

  .در اين بخش پرسيده مي شود.. ..سن ، جنس ، شغل ، تحصيالت و 
  

  : دنخود به سه دسته تقسيم مي شو كه  سواالت اصلي بخش سوم ؛
  نظر شما راجع به بمب اتم چيست ؟ . د ند بنويسن هر چه مي خواه -سواالت باز  -1
 دكه معموالً چهار يا پنج گزينه اي است كه البتـه بهتراسـت پـنج گزينـه اي باشـد و تعـدا                       - سواالت بسته  -2

  .سواالت بيشتر باشد
  .مي پرسندعالوه بر بله يا خير چرائي را نيز ، سواالت مشترك باز و بسته -3

   ويژگي هاي سواالت پرسشنامهالف ـ 
  :  اصل توجه شودشش ل براي يك پرسشنامه با هدف شناخت افكار عمومي بايد به  در طراحي سوا

  اصل تكامل  )1
  .شود كه براي پاسخگو سواالت مجددي را ايجاد نكند كامل باشد و به نحوي طراحي دسوال باي
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  مثالً ، نظرتان راجع به دانشگاه چيست ؟ 
 سوال در ارتباط با كدام موضوع است؛ كـادر اجرائـي ، آمـوزش ،                نمي كند اين سوال كامل نيست چون مشخص       

  .پس سوال را بايد كامل پرسيد... استاد ، كالس ، امكانات ، بهداشت و غذا و 
  تيب اصل تر )2

يعني سوال با نظم و ترتيـب       ،نباشد   و از اين شاخه به آن شاخه         مشخص باشد داراي منطق   بايد  سوال  ) الف  
  . خاصي طراحي شودو با هم ارتباط داشته باشد

  متاهل هستيد ؟ چند تا بچه داريد ؟ آيا شاغل هستيد ؟ چقدر حقوق مي گيريد؟ 
  .ساده به حساس برسد از سوال ) ب      
دريافـت  تا پاسخ مورد نظر اساسي پرسيده شود  و سپس سواالت     د با مخاطب ارتباط برقرار كن      سوال بايد   ) ج      
  .گردد

مثالً اين سوال كه    .   بايد در انتها و يا نزديك به آخر پرسيده شوند          ندنسواالتي كه حساسيت ايجاد مي ك     ) د       
  .شود پاسخ نمي گيرد  اگر در اول پرسشنامه طرح  ، وق مي گيريدــدر حقــچق
   اصل صراحت   )3

  .پاسخي انتظار است دقيقاً مشخص كنيد كه از پاسخگو چه 
  اصل ساده نويسي )4

  .همه مخاطبين آن را بفهمند يعني در حد متوسط جامعه آماري طراحي شود
   رتصاخاصل ا)5

  .د ال قرار ندا و چند موضوع را در يك سوكوتاه باشد بايد سوال .  است مكمل اصل ساده نويسي
  اصل بي طرفي )6

  . كه به مخاطب پاسخ هم تلقين شود نشودسوال  طوري طراحي
  : د شو اصل گفته شده بايد به دو نكته ديگر نيز توجه شش عالوه بر : توجه 

   سواالت كنترلي .1
ل ها ، سـؤاالت     پاسخ هاي داده شده غلط است ؟ براي پاسخ به اين سؤا           آيا پاسخگو مي داند و پاسخ نمي دهد يا          

ـ الي ديگر سؤاالت قرار مي گير     ه  د و در الب   نكنترل طراحي مي شو    ـ      .دن خيلـي نزديـك و در      د   سـوال كنترلـي باي
  ارتباط با اصل سواالت باشد

 را انتـشارات  از كتابهاي فـالن  موردچند كتاب خوانده ايد؟ خوب بود؟ يا بد؟ از كدام انتشارات خريديد ؟ دو             : مثالً  
  .است واب نداد مشخص مي گردد جواب قبلي صحيح نبوده بنويسيد ؟ اگر ج

   با ارزشهاي گروه مخاطب در تضاد نباشدسوال. 2
ارزشـهاي   يعني طوري سوال شـود كـه   ؛ با ارزشهاي مخاطبين مطابقت داشته و به كسي اهانت نشود     سوال بايد   

  .گروهي از جامعه زير سؤال نرود
  سواالت مناسب 

  : يدچه سواالتي را مي توان پرس
  قضاوت در مورد افراد  ) 1

ا  چيست ؟ .....  نظر شما راجع به استاد ، راننده ، پليس راه  ، ز مخاطب بپرسيد
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  .در مورد خود به راحتي قضاوت مي كنندخود افراد پاسخگو   فرد ؛ خودقضاوت در مورد ) 2
 قضاوت در مورد نهادهاي اجتماعي و حكومتي  )3

 يست و زندگي قضاوت در مورد مسائل و رويدادهاي محيط ز )4

  ؛ مثالً ) جامعه شناسي ( قضاوت در مورد رويدادهاي اجتماعي  ) 5     
  ؟»نظر شما در خصوص رابطه با آمريكا چيست« 
  
  قضاوت در مورد مسائل اخالقي و ارزشي جامعه )6

  ؟   چيست فت برخوردهاي اجتماعي مردم با يكديگرآ يا  ه است ؟آيا بي حجابي رشد كردسواالتي از قبيل 
  سواالت نامناسب 
  .پرسيد   نمي توانچه سواالتي را

  پرسش تعاريف معاني  )1
  فرهنگ را تعريف كنيد ؟

  ؟ناتو را در سه سطر تعريف كنيد
  اقتصاد چيست ؟ 

  علم نجوم را تعريف كنيد؟ 
 مـثالً رابطـه بـين سـيگار و سـرطان           ؛ هاي اطالعاتي كه پاسخگويي آن ويژه نخبگان است         پرسش )2

  ؟چيست 
 :  مي داد مي باشد مثل منظور پرسشهايي كه نتيجه معلوم دارد ؛ اي ارشاديه پرسش )3

  به نظر شما بيمه خوب است ؟ تلفن خوب است؟ 
  .پرسيده نشود سواالتي كه بر اساس عالئق پاسخگو جواب دارد  ؛حدس و گمان )4

   قيمت نفت در آينده به كجا مي رسد؟فكر مي كنيد حزب مشاركت راي مي آورد؟
    چيست ؟آينده جهان اسالم پيشگويي ؛ ) 5
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  توصيه هايي براي سنجش افكار دقيق 
استفاده مي كنند ، توصيه مي شود       » پيمايشي  «     با توجه به اينكه در حال حاضر اكثر افكارسنجي ها از روش             

به منظور پرهيز از مشكالتي كه در مراحـل مفهـوم سـازي ، سـازماندهي ، نمونـه گيـري ، تنظـيم پرسـشنامه ،                           
 نمايد ، مسائل زير عالوه بر آنچه گفته شد در نظر گرفته شـود                مي دآوري داده ها ، تحليل و ارائه گزارش بروز        گر
 :  

 برخوردار بودن نظرسنجي از اهداف خاص .1
 در نظر گرفتن راههاي ديگري غير از تحقيقات پيمايشي در گردآوري اطالعات  .2
 .ري مورد مطالعه باشند خوبي نمايانگر جامعه آماه برگزيدن نمونه هايي كه ب .3
 . به كارگيري طرحهايي كه بين هزينه ها و خطاها تعادل برقرار مي سازند  .4
 دقت فراوان در مطابقت دادن جمله بندي سؤاالت با مفاهيم مورد ارزيابي و جامعه آماري مورد مطالعه  .5
 سنجي پيش آزمون پرسشنامه ها و شيوه هاي اجرا به منظور شناسايي مشكالت پيش از نظر .6
 آموزش دقيق راهكارهاي مصاحبه و موضوع نظرسنجي به پرسشگران  .7
 اعمال كنترل هاي كيفي در هر مرحله از نظرسنجي  .8
 به حداكثر رسانيدن ميزان پاسخگويي با همكاري از طريق برخورد اخالقي با آزمايش شوندگان  .9

 دآوري شده تحليلي و گزارش مناسب با داده هاي گر ي راهكارهاي آماري ،ربه كارگي . 10
  سپردن تعهد مبني بر رازداري به پاسخ دهندگان و التزام به آن  . 11

  
  ارزيابي علمي نظرسنجي ها  -قسمت چهارم 

ه هـاي مختلـف و بـا        ـــ رسنجي در زمين  ــاري به انجام نظ   ــ   اما همانطور كه اشاره شد ، امروزه مؤسسات بسي        
هـا   بسياري از تصميم گيري   . انجام آنها مي شود     روش هاي علمي مي پردازند و هزينه هاي بسياري هم صرف            

شدن يك فرد در انتخابات تا فروش يك كارخانه بزرگ و تـصويب              و سياست گذاريهاي خرد و كالن ، از كانديدا        
الحاق يك كشور به يك كنوانسيون بين المللي بر مبناي نتايج اين گونه نظرسنجي ها اتخاذ مي شود و به همين                     

منتقدانه در باره ي درستي يا نادرستي روش انجام نظرسنجي و دستاوردهاي آن نـه تنهـا                 وي  دليل بررسي و واكا   
  . مفيد ، بلكه ضروري است 

اين بررسي ها بايد از انگيزه ها و مقاصد سفارش دهندگان و سنجشگران شروع شود و تا روشهاي نمونه گيري ،                     
  . و تعميم امتداد يابد انجام پرسشگري و مصاحبه ، آزمونها ، تجزيه و تحليل ها 

كـه نقـش    ) 1384 ـ  1376(در جريان انتخابات رياست جمهوري در هفتمين و نهمـين دوره رياسـت جمهـوري    
رسانه ها ، گروههاي فشار ، احزاب و تشكل ها بيش از دوره هاي گذشته بود ، نظرسنجي هاي زيـادي در مـورد                        

لب اين بود كه نتايج مطرح شده توسط هر روزنامه مخالف           گرايش مردم به هر يك از كانديداها انجام گرفت و جا          
به عنوان مثال در حـالي كـه يـك روزنامـه صـبح در هفتمـين دوره انتخابـات رياسـت                    . نتايج روزنامه رقيب بود     

 درصدي آقاي خاتمي براساس نظرسنجي خبر داده بود ، روزنامه عـصر همـان روز               81جمهوري از پيروزي باالي     
  . اي خود پيش بيني كرده بود ، فرد پيروز در انتخابات آقاي ناطق نوري است براساس نظرسنجي ه
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ـ ،  كه در انتخابات نهم ، علي رغم اينكه روزنامه هاي وابسته به كارگزاران و بعضاً چـپ                   همچنان  هاشـمي   انآقاي
ار ــــ ده را آشكه هاي رقيب ، خالف ايـن عقيـ  ــرفسنجاني و معين را حائز اكثريت مي دانستند ، برخي از روزنام          

  . مي كردند و هر دو گروه پيش بيني خود را مبتني بر ارزيابي افكار عمومي قلمداد مي كردند 
آنچه از اين مثال واقعي برداشت مي شود ، بيانگر اين واقعيت است كه كساني كه مسؤوليت سـنجش و ارزيـابي                      

 با استفاده از شيوه هاي غيرعلمي ، مـردم را  نيروي سياسي عظيم مردمي را در قالب نظر سنجي عهده دار بودند ،    
براي ارزيابي نظرسنجي ها ، روش ها و اصول علمي خاص پديد آمده است تـا                 . مي دادند در مقابل گره كور قرار      

  . با پرسشهايي ساده و متوالي ، ميزان علمي و قابل اعتماد بودن يك نظرسنجي مورد ارزيابي قرار گيرد 
2. د كرد ، تا يك نظرسنجي علمي را از يك نظرسنجي غير علمي تشخيص دهيم اين پرسشها كمك خواهن

  : ارزيابي ميزان علمي بودن يك نظرسنجي از طريق پاسخگويي به چندين پرسش زير امكان پذير است 
   چه كسي نظرسنجي را انجام مي دهد ؟ -1

ه نظـر سـنجش را معرفـي كنـد ،           اگر كسي كه نتايج نظرسنجي را ارائه داده است ، نتواند يا نخواهد كـ              
  . اعتبار و صحت نتايج ارائه شده زير سؤال خواهد رفت 

   تأمين كننده مالي نظرسنجي چه كسي است و چرا اين نظرسنجي انجام شده است ؟ -2
انجام هر نظرسنجي تابع دليلـي اسـت ؛ يـا           . نظرسنجي ها معموالً براي خوشامد مردم انجام نمي شود          

مفيد و يا پيشبرد يك هدف خاص بايد با شناخت تأمين كننده مالي آن ، به چرايـي                  گردآوري اطالعات   
توجه به انگيزه انجام نظرسنجي است ؛ زيرا اعتبار حاصل از آن وابسته بـه                 موضوع مهم ،  . آن هم رسيد    

ار ممكن است در يك مبارزه انتخاباتي ، يك كانديدا ، براي تضعيف بقيه اين كـ               . انگيزه انجام آن است     
  .را كرده باشد 

   نمونه آماري چگونه انتخاب شده است ؟ -3
انتخاب نمونه آماري از بين گروه هاي طرفدار يا  حتـي داراي ويژگـي هـاي خـاص ، نتـايج حاصـل از            

  .نظرسنجي را زير سؤال مي برد 
   تعداد نمونه آماري چند نفر است ؟ -4

هر چند اين يك دليل كافي نيست ، اما مهـم           .  بود   هر چه تعداد بيشتر باشد ، ميزان اشتباه كمتر خواهد         
 نفـر ،    252هم رياست جمهوري در ايران ، يك روزنامه صبح با نظرسـنجي از              نمثالً در انتخابات    . است  

پيـروز انتخـاب      ، درصـد آراء     63بـا   .... اعالم كرده بود نتايج نظرسنجي ها ي ما نشان مي دهد ، آقاي              
  .است

  هاي همه ي پاسخگويان است ؟  اسخ آيا نتايج براساس پ-5
يكي از آسانترين راهها براي بازنمايي نادرست نتايج يك نظرسنجي ، گـزارش پاسـخ هـاي گروههـاي                   

. هاي جناح چـپ و راسـت در ايـران تفـاوت اساسـي وجـود دارد             براي مثال ميان ديدگاه   . فرعي است   
هرچنـد  . بازنمايي نادرست نتايج خواهد بود ها يكي از اين دو جناح به تنهايي ، حاكي از          گزارش ديدگاه 

  . اما قابل تعميم به كل نيست  ،گزارش يك گروه ، ممكن است كامالً درست باشد 
  

                                                           
مقاله اي در اين زمينه توسط شوراي ملي سنجش افكار آمريكا تهيه شده است كه متن كامل آن در فصلنامه افكار عمومي ، شماره هيجدهم  1

 .اين بخش خالصه اي از آن مقاله و ديدگاههاي نويسنده است .  به چاپ رسيده است 1378، زمستان 
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   از چه كساني بايد پرسشگري مي شد كه نشده است ؟ -6
به فرض اينكه نمونه آماري صحيح انتخاب شده باشد ، بايـد دانـست كـه چنـد نفـر از پاسـخ دادن بـه                 

نـشان دهنـده    ،  ميـزان بـدون پاسـخ       .  خودداري كرده اند يا با آنها تماس گرفته نشده است            ها پرسش
  .درصد افرادي است كه با آنها تماس گرفته شده اما آنان پاسخ نداده اند 

   ؟  نظرسنجي چه موقع انجام شده است -7
نظرسنجي بايد بـا در نظـر       تفسير نتايج   . رويدادها ، تأثيرات تعيين كننده اي روي نتايج نظرسنجي دارند         

ـ  . گرفتن زمان انجام آن در ارتباط با رويدادهاي كليدي سنجيده شود             ه ــــ ي ، يـك حادث    ـيك سخنران
ممكن است روند جريانات سياسي ، اقتـصادي و اجتمـاعي را بـراي              ... غير مترقبه ، يك ترور سياسي و        

  . مدت كوتاهي تحت تأثير قرار دهد 
  گونه است ؟  روش اجرايي نظرسنجي چ-8

اعتبار نظرسـنجي تلفنـي     . آيا نظرسنجي به صورت پستي ، تلفني يا از طريق پرسشگر انجام شده است               
  . و اگر از طريق پست انجام شده باشد عالي است . به مراتب كمتر از پرسشگري است 

   پرسشنامه چگونه تنظيم شده است ؟ -9
جملـه بنـدي بايـد دقيـق        . ايد دقيقاً رعايت شود     در تنظيم پرسشنامه اصول گفته شده در قسمت قبل ب         

  . ها مي تواند روي پاسخ ها تأثير گذار باشد  ترتيب پرسش. باشد » طرفانه  بي« ها  پرسش. باشد 
  .تحليل يا آناليز طراحي سؤاالت به تنهايي مي تواند ، خطاي علمي افكارسنجي را مشخص كند 

 به چه نتايجي دست يافته اند ؟ آيا يك چيز را گفتـه انـد ؟                  نظرسنجي هاي ديگر درباره ي اين موضوع       -10
  اگر باهم تفاوت دارند ، دليل آن چيست ؟ 

زمان انجـام آنهـا را      . گروه كنترل افكارسنجي بايد همواره همه جريانات مشابه را زير نظر داشته باشند              
ج مشاهده مي شود ، بايـد       بررسي كند و چنانچه دو نظرسنجي با هم انجام شده و تفاوت فاحشي در نتاي              

به بررسي دليل اصلي اين تفاوتها پرداخت يا به عبارت ديگر ، علمي بودن نظرسنجي ها مشابه با نتـايج    
  . متفاوت زير سؤال است 

   آيا نظرسنجي هدف ديگري به جز شناخت افكار عمومي را دنبال مي كند ؟ -11
ال ـــ ردم ارس ـــ اي را براي تعداد زيـادي از م       برخي اوقات مشاهده مي شود ، يك سازمان ، پرسشنامه           

و ثانياً از پاسخگو براي مشاركت مالي درخواست مي شود و انتظار            . مي كند ، كه اوالً هدف تبليغي دارد         
  .دارد پاسخگو مبلغي پول براي حمايت از آن سازمان ارسال نمايد 

  
ي ، نتايج يك يا دو نظرسنجي ممكن است تنها           نظرسنج 25 براساس قانون احتماالت ، از هر        ،  داشت بايد به ياد  

  .به دليل خطاي نمونه گيري ، منعكس كننده ديدگاه واقعي مردم نباشد 
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