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 تعالیباسمه

 یافکار عموم خالصه کتاب

 

 الزار تیژود یسنده:نو

 یکتب یمرتض :ترجمه

 زهره وند یعلتلخیص: 

 

 

 مقدمه

 ینظر عموم ای دهیعق یآن در فارس یجا افتاده است نام واقع رانیکه به غلط در پنجاه سال گذشته در ا ستیاواژه یافکار عموم

آن دخالت ندارد  یریدر شکل گ یوهمه پسند یچ استدالل منطقیاست که ه نیقیشک و  نیگذرا ب یشناخت دهیاست چون عق

اصطالح دو اشتباه رخ داده است:  نیدر ترجمه ا یعنیبرخوردار است.  یشتریتعقل بوده و از عمق ب هیکه فکر بر پا یدر حال

آن در جامعه بر  یریگکه شکل  یدر حال میاسپس آن را جمع بسته و افکار گفته ،میارا فکر ترجمه کرده opinion نکهیاول ا

 ی. هنوز کسمیبر یرا به کار م یهمان واژه افکار عموم زینه افکار مختلف. به هر حال ما ن گیردمینظر واحد انجام  کیاساس 

حاصل جمع  یافکار عموم یدارد ول یهر کس نظر میدان ینکرده است اما م هیارا یاز افکار عموم یشده ا رفتهیپذ فیتعر

 یسنجد در حال یخاص م یدر زمان نیمع یفرق دارد؛ که نظرات افراد را درباره موضوع ین با نظر سنجیهمچن ستینظرها ن

متضمن  یارتباط دهیچیپ ندیهمچون فرا ی. افکار عمومگیردمین شکل است که در زما یاجتماع یندیفرا یکه افکار عموم

در نقش  یو هم شبکه نهاد یفرد انیشبکه م درهر شخص هم  یعنیباشد  یم ایرسانه یها سمیومکان یفرد انیروابط م

 مایمستق هارسانهتوان ادعا کرد  یاما نم ستین ریپذ ییجدا هارسانهاز  یدارد گرچه افکار عموم تیعضو هارسانهمصرف کننده 

 برند. یبلکه با هم در کنش و واکنش به سر م کندمی جادیا رییتغ یدر افکار عموم

 گذرا به گذشته ینگاه

 دهیرس خیبه ثبت تار نیزودتر از ا اریبس دهیبه خود گرفت اما خود پد یمشخص یمعنا جدهمیدر قرن ه یعموم افکارگرچه 

که  دندید یرا م یسمینام شناخته نبود مکان نیکه هنوز به ا یافالطون و ارسطو در افکار عموم میقد ونانیبود. فالسفه 

شاهزادگان  انیکسب قدرت م یمبارزات برا یمذهب یها مکشکش یشد در طول قرون وسط یم نیدر آن تضم تیمشروع
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و ظهور عصر  گرفتمیآنان صورت  یکردن مردم و جلب طرفدار متقاعد یبرا بانیرق انیبود که م یجد یمستلزم کوشش ها

به  دحکومت خو یها هیپا تیتقو یشد شاهزادگان برا یسندگانیاز خبرنگاران و نو یگروه شیدایموجب پ ایتالیدر ا دیجد

 دیکرد وتاک یم اریدر مورد هنر تصاحب قدرت وحفظ آن به شهر یملموس یها هیتوص یاولیداشتند مثال ماک یدیشد ازیآنان ن

در کنترل افکار داشتند در فلسفه  یبا اعمال سانسور سع یو اجتماع ینی. مقامات دردیرا دست کم نگ یداشت افکار عموم

 یملکه جهان م و پاسکال نظر را کندمینظر بر جهان حکومت  گفتیداد او م رواجرا  یافکار عموم شهیهابز اند یاجتماع

را  یو اساس هر حکومت هینظر پا» نوشت  1۶۷1دانست در سال  یم یاسیدر راه اقتدار س یتمپل نظر را مانع امیلیدانست. و

 «.دهد یم لیتشک

 یافکار عموم شیزا

قدرت مطلقه ارتباط دارد و  یبا مرگ خودکامگ یخید است و از نظر تاریجد یپارلمان یاختراع دموکرات ها یافکار عموم

داند بلکه مقاومت در برابر تالش  ینم یاسیاراده س انیرا ب یابتدا افکار عموم یدهند و یابداع آن را به ژان ژاک روسو نسبت م

 یعنیبا طبقه متوسط  یاسیس یرویآگاه به عنوان ن یافکار عموم شیدای.پگیردمیصورت  رییتغ یخواند که برا یم ییها

 نیرابطه تنگاتنگ دارد با ا یجمع یهارسانه شیدایوباالخره پ یرشد سواد آموز کیدموکرات ینهادها جادیبا ا زیو ن یبورژواز

تقاعد و مردان ادب در نقش  لهیمطبوعات به منزله جوالنگاه مباحثات کالم چاپ شده به عنوان وس یعنی یمجموعه سه عامل

قدرت  یگفت: افکار عموم یشانزدهم م ییلو ییدارا ریگذاشت. ژاک نکر وز اتیپا به عرصه ح یدادگاه تازه ا استمدارانیس

 زهیجا کندمیقصر پادشاهان قانون وضع  یشهر و دربار و حت یبرا یارتش برا یمحافظ و ب یکنج و ب یاست که ب ییدایناپ

افکار  یریکه در شکل گ یرادنکر اف یبرا نکهیدهد و جالب ا یکاهش م ای شینهد شهرتها را افزا یدهد تاج بر سرها م یم

 یم افتیکنند قادر به خواندن و نوشتنند و مرتبا اخبار در یم یهستند که فقط در شهرها زندگ یشرکت دارند کسان یعموم

در  یشهر یتوده ها یریو با در برگ یبورژواز یبا گذر از مرزها یتعلق داشت. افکار عموم یبه بورژواز نشیب نیکنند که ا

را براندازد  یونظام فئودال سایکهنه مثل سلطنت کل یتوانست نهادها یانقالب فرانسه شکل گرفت و با قدرت خود که م انیجر

 بود. یقیحق یاسیس یروین کی شیزا یبه معنا

 یاقتدار عموم طهیح یریشکل گ

که  شودمیپر  یا ختهیفره تیگذاشت با جمع یافکار عموم گاهکه بتوان آن را جوالن یعرصه ا یخال یجا دیگو یهابرماس م

نقش  نیب نیداند و در ا یم یاسیس تیجمع شگامیو پ شوایرا پ تیجمع نیآن کافه ها سالن ها و محفل هاست و ا ینهادها

 یزبان نوشتار با یوجدان عموم ندهیاقشار بورژوا بوده و به عنوان نما یاست که ارگان عموم لیقا هارسانه یرا برا یمهم

و به  یدستکار یکه به ابزارها دیینپا یریگاه نظام بودند د هیکه در ابتدا تک هارسانه نیکنند. اما هم یحرف مردم را بازگو م

 متنفذ قرار گرفتند. یاجتماع یشدند و در دستان گروهها لیتبد یدولت یهنجارها یعوامل جا انداز
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 گرید یافکار عموم

موجود و حاضر بوده اما چون  یا دهیپد ردیبه خود بگ یرات شناور قبل از آنکه شکل جمعدارند که نظ بولدانان ق خیاغلب تار

هر چند دچار اختناق بوده  یمردم یاقتدار عموم طهیح یعنیاست  امدهیها به حساب ن لیبه مردم پا برهنه تعلق داشته در تحل

در نظر روشنفکران  یرا قلقلک دهد در واقع ملت حت یسلطنت ع،قدرتیخود در برابر وقا یمردم یاما توانسته با اظهار نظرها

 یوجود داشت شکوه م یملت نیآن است که چن گرشید یمعن نیشد و ا یم یمزاج تلق نیعوام الناس و آتش وانهیبه عنوان د

 یآن برهه آگاه رملت د یسر و صدا نیکرد. گرچه ا یدادند پچ پچ م یکه فرمان م یشاه دولت و تمام کسان هیکرد و عل

 با آن کنار آمد به مقامات شناساند.  دیقابل توجه که با یفیخود را به عنوان حر جیداد اما به تدر ینم دیمردم را نو یاسیس

 یصاحبان افکار عموم

توانسته سر برآورد  یاقتدار عموم طهیگوها، مصاف افکار مدلل واز درون حاز گفت یکه افکار عموم ستین یشک چیه یجا

از  یبخش محدود اما مهم ینظرات شخص یعموم انیب گرفتمیانسه قرن هجدهم رفته رفته نام افکار عموکه در فر یزیچ

به راه  ژهیو به و ییخواهد با قلمفرسا یقدرت است و م یخود مدع یو فرهنگ یاقتصاد هیبر سرما هیمردم است که با تک

 کند. ینیسنگ یاسیبه نام افکار بر دوش مقامات س یانداختن مطبوعات

 هیپا میمفاه

 قتیاگر حق یداشت نظر باور است و حت دهیافالطون عق -مخالف عقل ینظر بوده مفهوم یبه معنا doxaواژه افکار در اصل 

را داشته که  یا دهیرنگ قضاوت نسنج یی. در قرن هفدهم واژه نظر از سوستیدانش ن یعنیداشته باشد باز هم نظر است 

 یگشته است که بعد ها دارا یاشخاص خردمند بر م یسو به شناختها و روش ها گریبوده و از د ادانن یمخصوص توده ها

معنا  یزینسبت به چ ینظر مثبت ومنف نانیو عدم اطم نانیصورت اطم نیمطمئن: در ا یفرد قضاوت 1٫گشت.  ریز یتنوع معان

 ای یتواند محصول جمع یم 3٫نبود قضاوت  یا حتیاستنباط نقطه نظر  الینامطمئن: معادل خ یفرد قضاوت 2٫دهد.  یم

تارد  لیتر از افکار است و به عنوان صفت به ملت اشاره دارد گابر دهیچیپ یباشد. مفهوم عموم یجمع یها شیمجموعه گرا

 رم در جوامع معاصر سخن گفته و آن را به عنوان نوع مثبت تجمع دعمو شیدایاست از پ یعلم یافکار عموم انگذاریکه بن

 یعموم تجمع انتزاع گیردمی جهیوسرانجام نت کندمی فیگردد توص یمشخص م دهیبرابر توده که با عمل خشونت بار و نسنج

بالقوه همانقدر وجود دارد  دارند. به نظر او در نزد عموم فرستنده یسلسله منافع مشترک ایملت نفع  انیاست که در م یافراد

 ینظرها قرار م نیا ریهستند که تحت تاث یدهند کمتر از کسان یکه نظرات را نشر م یتوده کسان نیکه در ب یدر حال رندهیکه گ

 شیکه در پ یاز عموم شده است و اغلب اشتباهات کیاست که در جوامع دموکرات یفیتعر نیتر جیدهندگان را ی.عموم رارندیگ

کنند. مطالعات نشان  یم یخوددار یکه از دادن را دارد یبستگ یتعداد کسان نییبه تع قایافتد دق یاتفاق م ینظر سنج یها ینیب

هند در مقابل عموم د یم یاز مسئله داشته باشند را یافکار روشن ایاطالعات  نکهیدهندگان بدون ا یاز را یادیدهد تعداد ز یم
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با  ییها نسانشرکت دارند که اساسا ا یافکار عموم یو شکل ده یبند بیاست که فعاالنه در ترک یشامل افراد اریهوش

 ادیاز آنان به شهروندان آگاه  پمنیکه ل شودمی دهیعموم فعال نام اریاز عموم هوش یهستند. بخش کوچک یعال التیتحص

 واقف هستند. یبه امور عموم گرانیکه بهتر از د کندمی

 توده عموم عامه

 یم دهیواحد که تفاوت ها را ناد حساسو ا تیافراد با ذهن بیمشخص بوده و از ترک یاست که از نظر مکان یتوده تجمع

 یطور یروح جمع نیو ا کندمیاست که از سر شور و عاطفه عمل  یروح جمع ینوع یاست. توده دارا افتهی لیتشک رندیگ

توان گفت توده  یمتفاوت است. م ییاز آنان به تنها کیدهد که با حس فکر و عمل هر  یم رییحس فکر و عمل آنان را تغ

گرد  یتر است و در اطراف موضوع و هدف واحد یدارد. عموم برعکس پراکنده تر و دائم داریگذرا و ناپا یتیموجود یروان

خواهانه  یآزاد یعموم خود عالمت دموکراس شیدایاست. پ یعالقه جمع اینشاندن افکار  یآن به کرس هیو قصد اول دیآ یم

 یکسازمان اند یپراکنده اند دارا ییای. عامه از نظر جغرافاستدر ارتباط  دیو احزاب جد یبورژوا شیدایبوده و با پ دیجد

دهد نه  یم وندیافراد را به هم پ نیدارند. آنچه ا یخود گام برم یو در جهت منافع شخص ستندین افتهیاصال سازمان  ایهستند 

دهد.  یرا به عامه م ودخ یجا جیمثل توده احساس واحد بلکه نفع وعالقه مشترک است بلومر معتقد است که عموم به تدر

 یمفهوم افکار عموم یمرزها

به و موضوع و  ایجهت دار و پو یکه به نحو کندمیاو آماده  نیشیاست که انسان را با توجه به تجربه پ یذهن یحالت شیگرا

سروکار  اختو شن شهیبا اند شتریکه نظرها ب یدر حال دارترندیها پا شیگرا ینیپاسخ دهد شودمیکه با آن روبرو  یتیوضع

 یها شیگرا جهیدارند پس نظر تن ریتاث یافکار عموم لیآشکارا ابراز شوند بر تشککه  ییتنها نظرها ندیگو یدارند تا عاطفه. م

خانواده دانسته و هر دو را با  کیرا از  دهی. لوبون باور و عقشودمینشان داده  نیپرسش مع کیاست که در پاسخ به  یمختلف

توان با واژه  یاست و م ینیو ع یحال ذهن نیداند. باور در ع یمتفاوت م دیآ یبه دست م ییعقال ندیفراکه از راه  یشناخت

حمام »اثبات نشده به عنوان مثال  نانیاطم ایاعتقاد است  ایرسد باور  یاحساسات و احتماالت از آن سخن گفت. به نظر م

نظر آنان  ندیکه بگو ینو نادرند کسا گیردمیرا  نیقی یکه اثبات شود جا ینظر به شرط«. است یعال یحفظ سالمت یآفتاب برا

 باشند. دهیرا درباره آن موضوع شن گرانیدسته کم نظر د ایخود مطرح کرده  انیآنکه آن را با همتا یاست ب یقطع

 هایداور شیپ

 ییو با استدالل نقادانه عقال کندمی افتیآنها در رهیو غ یتیترب یخانوادگ طیوجود دارد که فرد در مح یافکار ساخته پرداخته ا

بنا نشده اند اما در انتخاب  یواقع هیپا چیهستند و هر چند بر ه نیقیافکار توهمات  نیا ستینظر در آنها ن دیاضر به تجدح

و  هیقبل از هرگونه تجز یگروه انسان کی.آلپورت آن را قضاوت راجع به ندیگو یداور شیرفتار موثرند واصطالحا به آن پ
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! مثال چنانچه اتیهیتا بد گیردمیها شکل  دهیبر اساس شن شتریآن است که ب یداور شیپ یاز مشخصه ها یکیداند و یم لیتحل

فکر هر  دیو مدرک زنده عکس مطلب او را نشان دهند احتماال خواهد گفت: ولم کن لیبا دل کندمی یداور شیکه پ یبه شخص

دوانده اند او را نسبت به هرگونه  شهیدر فرد ر قایکه عم ییها یداور شیدارد پ دهیخودش محترم است. آدورنو عق یکس برا

 دارد. یتازه مصون م امیپ

 یافکار قالب

شکل نگرفته باشند بلکه فقط بر اساس  یمطمئن یداشته باشد که بر اساس داده ها یافکار یتواند درباره موضوع یهر فرد م

 یآلمان یو پرکار یسیانگل یخونسرد ییایتالیا سمیما از رمانت کهنیباشند مانند ا دهشکل بنا ش گرانیقصه و داستان و اقوال د

باشند  یخنث یجانیه یچنانچه از نظر محتوا ی. افکار قالبمیباش دهیها را سنج شهیکل نیآنکه هرگز ارزش ا یب مییگو یسخن م

 یتوز نهیخصومت و کگردند و  یم خطرناکرسانند اما به محض آنکه با ترس و اضطراب همراه شوند  یآزار نم یبه کس

به  تیبه واقع دنیشیاحتراز از زحمت اند یافراد برا دیگو یم پمنیآورد. آنگونه که ل ینسبت به گروه مورد نظر به وجود م

بلکه بر  زهایانسان بر آن است که تصور خود را نه بر حسب چ لیدارد که تما دیتاک نیشوند همچن یمتوسل م یافکار قالب

 هستند. غاتیتبل یبرا یابیافکار خوراک زود نیدارد شکل دهد و ا زهایکه از آن چ یذهن یتصور سبح

 یعلم افکار عموم شیتارد و زا لیگابر

 1۹۰1است که در کتاب افکار و توده  تارد لیمتعلق به گابر یها راجع به افکار عموم لیها و تحل شهیاند نیبدون شک نخست

 یپا گرید زینظر و دو چ نیبر تفاوت ب یحضور بالقوه داشته اند اما هنوز کشف نشده بودند و قبالنظرها در صحنه  سدینو یم

 ینظر مردگان است و دوم یعقل. که اول یگریشمرد و د یکه آن را سنت م یاز ذهن اجتماع ییبخش ها یکیفشرد:  یم

کران مشخصه  یاز توهم قدرت ب اصلح ینخبگان.عدم گذشت غرور زمخت و زود رنج یینسبتا عقال یشخص یقضاوت ها

تر و حساب شده تر است و اساسا عموم ها به خاطر  دهیبه هنگام خشونت ها سنج یکه کنش عموم ها حت یتوده بوده در حال

تر  شانهیاز توده که خشم آن دوراند دارتریو پا ناتریب اریاست بس یتوان گفت عموم توده ا یمطبوعات زنده اند. در واقع م

 دیداند که تقل یم یجامعه را مجموعه موجودات د،یراجع به تقل یلیماند. تارد در تحل یم ادیو ماه ها و سال ها به  کندمیجلوه 

افکار و احساسات و  عیتوز سمیمکان روان،یدهد،نفوذ رهبر در پ یم رییتغ یامر اجتماع کیرا به  یکشف انفراد دیکنند. تقل یم

 .ستین یاسیاساسا س یدر ذهن تارد مفهوم یعموم افکار. کندمی هیثبات الگو ها را توج

 یو پردازش افکار عموم کاگویمکتب ش

و  تیشخص یاصالت اجتماع توجه خود را به دیج.ه.م ریاندازند و تحت تاث یرا دور م دیتقل هیمکتب نظر نیپژوهشگران ا

 کندمی جادیا رییانسان ها تغ نیدر روابط ب فقطنه  د،یجد یهارسانه شیدایدارند که پ یم انیکنند و ب یها معطوف م شیگرا
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.به ابدی ینم تیکه عموم جز با مطبوعات موجود دندیفکر تارد رس نیو به ا کندمی رییرا هم دستخوش تغ یبلکه روابط اجتماع

همه اشخاص مستقل،  افتهیبلکه قضاوت تبلور  ستین تیاکثر یفرد یحاصل جمع قضاوت ها یافکار عموم ،یکول دهیعق

 کیسازمان، محصول  کیبلکه  ستیحاصل جمع ساده نظر افراد جدا از هم ن یعنیاست  تیاقل ای تیجدا از تعلق آنها به اکثر

و دشمنان  کندمین نیآزاد خبر کامل را تضم ینظام ارتباط کندمیادعا  پمنیمتقابل است. ل ریبر ارتباط و تاث یتنیم یرهمکا

 یگردآور تیاخبار، در ماه عتیآنها را طب دیبازار جستجو کرد، بلکه با یها ینابسامان رد ایدر درون دولت  دیرا نبا یآزاد

 گیردمی جهینت انیو در پا افتیآن  یبه شکل امروز یکنند و در زندگ یاخبار گوش م نیکه به ا ییآنها یاخبار، در روانشناس

 زین ییویاز رخدادها منعکس باشد.جان د یدرست صورت یکه در نظر فرد کندمی دایپ تیموجود یتنها موقع یکه افکار عموم

که  پمنیو برعکس ل کندمیتراوش  یجمع اتیاز مباحثات داغ در ح یافکار عمومداشت  دهیبود عق کاگویکه عضو مکتب ش

 .دیورز یاصرار م یو شناخت یخبر ندیپنداشت بر نقش فعال افراد در فرا یعموم را تماشاگران منفعل م

 یمنظام افکار عمو

 ایدهند، ثان یبه دست مها نظرسنجیاست که  یاست اوال تشابه نظرها که همان اطالعات یضرور یسه بعد در افکار عموم

گرد، مانند نقش رهبر و پاسخ مردم  یباز م یافکارعموم یاز نوع جامعه شناس یاست که به مجموعه موضوعات یساختار ارتباط

 یبه نوع هارسانهو پخش مداوم  التیشدن تحص یا اجبارب یوفاق. افکارعموم نهیزم ثالثا. یو افکار عموم هارسانه ریو نحوه تاث

 یآن را بر م یآمد دولت ها از آن پس، آن را به حساب آورند. حال چند مشخصه اصل یشد که الزم م لیقدرت بالقوه تبد

مربوط  یموضوع به 2٫. شودمیبه زبان رانده  داز افرا یادیاست که از جانب عده ز ییشامل رفتارها یعموم افکار 1٫: میشمار

 5٫مشارکت توام است.  تین با اغلب 4٫برخوردار است.  تیهمه از اهم یموضوع برا نیا 3٫که مد نظرهمه قرار دارد.  شودمی

 لهیوس هب یعموم افکار ۶٫شوند.  یبه مقصود موثر واقع م یاحتمال دنیرس یمشترک آنقدر قدرت دارند که برا یرفتارها نیا

 ستیعموم ن نینظرها ب عیتوز یافکار عموم نیاست. بنابرا یساخته اجتماع کی ۷٫شوند.  یابراز م یمختلف اجتماع یمجار

 افتند. یجا م یجمع انیب کیشوند و در  یاست که در آن افکار مختلف ابراز م دهیچیپ ندیبلکه فرا

 یدهنده افکار عموم لیتشک یمجار

را به گفتمان رسانه  یگفتمان عموم دیاما نبا رندیگ یم هارسانهو اطالعات خود را از  ها یسهم آگاه نیشتریگرچه عموم مردم ب

توان به گفتمان مشروع اشاره  یراستا اوال م نیبا هم در کنش و واکنش اند. در ا یا دهیچیپ قهیدو به طر نیچون ا میمحدود کن

، دوما گفتمان شودمیمنعکس  یحرفه ا یچاپ یهارسانه ریسا ایو  یتخصص یمتخصصان است که در روزنامه ها ژهیکرد که و

 یافراد برا جیبس تیدارند و در وهله سوم گفتمان هشدار که با ن ریو بر امور تاث شودمی دهیدولت شن یکه از زبان اعضا یشفاه

باز هم در  میبحث بدان یبرا تربس جادیرا ا هارسانهاگر نقش  یست. حتدست ا نیاز ا هارسانهاست که گفتمان  یکنش جمع
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نفوذ داشته باشند در  یدارند در افکار عموم یسع هارسانهگرچه  ند،یآ یبه حساب م یاریکنشگر تمام ع یاجتماع یندهایفرا

 کنند. یحال خود به آن مراجعه م نیع

 یعرصه مواز

 عاتی. شاکندمی تیفعال یرسم ریغ یمجار درنرفته است بلکه به موازات آنها  نیاز ب یدر جوامع صنعت عاتیبرخالف تصور شا

 ابد،ی یدهد گسترش م یرخ م یمعمول ریغ دادیرو یشوند و اغلب وقت یاثبات نشده انگاشته م ایبرعکس اخبار ععوما کذب 

بزرگتر باشد شانس بروز  یرسم ریخ گاهیدهد و هرچه جا یم هیارا یمسئله جمع یبرا یو راه حل کندمیخال را پر  یبه نحو

 گرانید یصدا شهیهم هارسانهکنند چون  یاعتماد م شتریب عاتیاز مردم به شا یکه بخش نجاستیاست و جالب ا شتریب عهیشا

کار  کیتحر نیعمومند وهم کیاغلب منبع تحر یاجتماع یدارد. بحران ها یدهان به دهان حالت خودمان یاند اما حرف ها

 کشانند. یعموم م انیدر م یساز عهیرا به شا

 یاگفتمان رسانه تیاهم

شرکت  زین یکنند البته نه فقط با بازتاب دادن فرهنگ، بلکه در فرهنگ ساز یم یدر فرهنگ جامعه نقش غالب را باز هارسانه

 یباز یدر صحنه ا گرید یو از سو دیآ یم رونیه شده و بهستند که فرهنگ از آن ساخت یندیسو جزو فرا کیاز  یعنیدارند 

که به  ییرهایرا به عنوان مجموعه تفس هارسانهتوان گفتمان  یدارد.م انیدر آن جر یو فرهنگ یاجتماع اتیکنند که ح یم

 تیکه افراد با آنها تفکرات و نظرات خود را در مورد واقع یمیبخشد قلمداد کرد. اتفاقات، افکار و مفاه یمعنا م یموضوع

واسطه جهان  یو ب میمشاهده مستق یما برا پمنیبه نظر ل شودمی فتهگر هانهرسااز  یادیدهند تا حدود ز یسازمان م یاجتماع

 یواقع یایفرد و دن نیپس ب میاستفاده کن میریگ یم هارسانه ای گرانیکه از د یاز اطالعات میو مجبور میدار یامکانات محدود

ما  یذهن ریتصاو نیو ا میدارد که ما در سر دار یبستگ یریو چون رفتار ما به تصاو گیردمیشکل  «ستیز طیشبه مح» کیاو 

 یاحساسات عموم یرا که فضا یریبر رفتار ما موثرند. پژوهشگران تاث هارسانهپس  ردیگینشات م ستیز طیاز همان شبه مح

 یدهند. در ضمن درست ینسبت م ونیزیتلو ژهیبه و هارسانهنام نهاده و آن را به  یبیتخر ای «یاثر آوار»گذارد را  یبر مردم م

مورد نظر ندهند مردم به  عیالزم را به وقا یجا هارسانهه به رسانه رابطه دارد و چنانچ نانیبا دو مالک اعتبار خبر و اطم خبارا

 ایحال عالقه  ایکه عموم نسبت به رخداد گذشته  شودمی دهید یموارد هنگام شتریدر ب عهیآورند شا یم یرو یساز عهیشا

 ریاز دست مردم خارج باشد.طبق فرمول ز یاجتماع یدر کار نبوده و کنترل ها یرسم حیضاطالع و تو ایداشته باشد  ینفع

وجود نخواهد داشت.  عهیصفر باشد شا یکیکه  یبوده در صورت یموضوع و ابهام موضوع رابطه ضربدر تیاهم نیرابطه ب

است و اغلب حاصل  یاطالعات بیفر رابراز مردم در ب یها و اضطراب بخش ینگران انیب عهیشا عهیموضوع = شا تیابهام * اهم

و دادن  دانندمیبه اقناع همنوعان  لیو م گرانیاحساسات با د میارتباط، تقس یبه برقرار لیرا م عهیشا هیست. پاهارسانهسکوت 

افت کننده و یتا درکنیم میبه عنوان انتقال دهنده خبر عمل  شتریاست که ما ب لیدل نیبه ا عهیشا هیاول یشاخ و برگ به محتوا
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 شودمیچون باعث  میدر به روز کردن آن دار یوسعکنیم میبه عنوان پشتوانه خبر وصل  یاغلب آن را به مرجع آزموده ا

 یمواز یو مجرا یرسم یمجرا یعنی یافکار عموم یگرفت دو منبع اصل جهیتوان نت یحفظ شود. م عهیشا یشگیطراوت هم

کنند  یآنها را خاموش م عاتیشا یبا حفظ سکوت در برابر بعض یجمع یهارسانه یعنی مبهم و دو پهلو دارند یبا هم رابطه ا

 کشانند. یکامل م یآنها را به روشن غاتیبرعکس با تبل ای

 یو افکار عموم یفرد انیارتباط م

تارد از  نظورو م شودمیاست و گفت و شنود در همه زمان ها منبع آن محسوب  یفرد انیارتباط م یکنش اجتماع یاساس هیپا

کرد تحول  یدر بر نداشته باشد و ادعا م کی چیه یبرا یو فور میاست که نفع مستق یگفت و شنود هر گونه مکالمه دو نفره ا

از  یپارلمان یو تحول نظرها با گفت و شنود، پس گفت و شنودها و بحث و جدل ها راستیپذ هیقدرت با تحول نظرها توج

که  ییکه کافه ها، سالن ها، مغازه ها و جاها یخصوص یگفت و شنودها و بحث و جدل ها که ستندیآنقدر مهم ن یاسینظر س

 قدرتند. دیتول یواقع یکارگاه ها شودمیدر آن حرف زده 

 و اقناع یهمانند ساز

 دهینام یساز نندعمل کنند که هما کانیاز نزد یکیهمانند  لیقب نیظاهر، رفتار و از ا ان،یحرف زدن، ب وهیدارند با ش لید تماافرا

.همانند کندمیاست را روشن  یدهنده مجتمعات انسان لیرا که اصل تشک «دیتقل»و «یبردار هیکپ «»تیسرا»که عامل  شودمی

از  غاتیگروه است. تبل کی یحت ای گریشخص د کی ایآرمان  کیشخص و  انیم یعاطف یوندیپ یدیبنابر مفهوم فرو یساز

مطرح است که به کمک بده بستان  یو نماد یاجتماع یندیبرد. در اقناع فرا یبهره م یا ستردهبه شکل گ یبه همانند ساز ازین

بهره  زین زیقهرآم لیتواند از وسا یباشد که م یرفتار م رییبه هدف اقناع تغال شودمی گرانینگرش د رییدر تغ یسع نینماد یها

که مورد اعتماد  یداند و چنانچه شخص یم ینیافراد به عمل مع کردنافکار بلکه وادار  رییرا نه تغ غاتیببرد. ژان الول هدف تبل

دهد.دو  رییقضاوت خود را در آن جهت تغ ای ردیتازه را بپذ شنهادیپ زیرود که او ن یم یادیباشد احتمال ز رییفرد است موافق تغ

اعتماد بودند کار  ستهیکه به نظر اشخاص توانمند و شا یاقناع کنندگان یعنیدارد  تیاقناع اهم نهیدر زم اریو اعت یعامل توانمند

 را نداشتند انجام داده اند. اتیخصوص نیکه ا یخود را بهتر از کسان

 سطح گروه

افراد  یگروه نوع اول از تعداد محدود م،یکه گسترده ترند باز شناس هیثانو یرا از گروه ها هیاول یزم است گروه هادر ابتدا ال

 یاز مجموعه افراد هیکه گروه ثانو یدارند مانند خانواده، دوستان و همکاران در حال یکینزد اکه روابط نسبت شودمی لیتشک

به  کیگروه قابل تفک تی،کلیگروه ییای.در پویاسیگروه س ای یدارند مثل گروه بازرگان یشده اند که روابط سست تر لیتشک

 یگرد م گرانیو اصالت به محض آنکه با د ینندگیآفر ،یافراد از نظر هوشمند یفیک یرویو ن ستیدهنده آن ن لیافراد تشک

کشاند. به  یم یکار اطیبا نظر جمع است که فرد را به احت یرد به همخوانبه خاطر باور ف نیگذارد و ا یرو به کاهش م دیآ
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 یم وفاقکه مانع  یکه گروه به کسان میدان ی. چون مشودمیحالت  نیموجب ا گرانیاعتقاد کاپورت ترس از قضاوت بد د

کنند نظرشان از نظر  یکه حس م یافراد دیگو یسکوت خود م چیمارپ هیدر نظر ومنیدهد. نوئل ن یشوند گذشت نشان نم

به حذف  نیو ا کندمی تیرا تقو تیآورند و سکوت آنها اکثر یاز ترس مطرود شدن آن را به زبان نم گیردمیفاصله  تیاکثر

. کندمی رییگروه قرار دارد و تغ یبا ادراکات اعضا ایپو یو در رابطه ا ستین ستایا یانجامد. البته نظر گروه یم تینظر اقل

اثبات  یرینفوذناپذ ندیدر فرا هارسانهبا  سهیرا در مقا نیگروه نخست تیکاتزو الزارسفلد اهم یدو مرحله ارتباط کیکالس یگوال

 یریگ میباشد و در تصم یم هارسانهسد مؤثر در برابر  یآن نوع یاعضا انیم یو همدرد نیکرده است. بنابر آن، گروه نخست

.رهبران به شکل کندمی یرویپ هارسانهاز  شیشده ، ب رفتهیپذ انیهمتا یکه به عنوان کارشناس از سو یکس یعنی یاز رهبر فکر

و  ستندیرهبر ن گرینه دیهستند اما لزوما در زم هارسانهاند و مصرف کننده بزرگ  استیفعال و عالقه مند به س دار،یب یخاص

 مهم تر است. یافق ای یشخص نینفوذ ب یگاه

 با گروه یانندسازو هم شتنیخو

فرد  یروان یمشخصه ها یاست که اول یاجتماع تیو هو یشخص تیهو یشامل دو نظام اساس شتنیترنر مفهوم خو دهیبه عق

به آن  کندمیکه فرد فکر  شودمیمربوط  یوهبه گر یکه دوم ی، در حال«هستم یمن آدم خوب»است مانند  شینسبت به خو

نه  رندیخود موضع بگ یاجتماع تیدارند بر اساس هو لیکه افراد تما نجاستیو جالب ا« من مجرد هستم»تعلق دارد مثل 

 یبه علت ناهمخوان ای ردیپذ ینظر تازه را مانند نظر آشنا م ایکه فرد  شودمیباعث  یاجتماع ی. پس همانند سازیشخص تیهو

تعلق  یاسیاست همان طور که مجادالت س رتریچشمگ یبا گروه در امور عموم یهمانند ساز نیگروه رد کند و ا یبا هنجارها

تا بر حسب  شودمیآنان ابراز  یاسیس یو باورها یها شیافراد بر حسب گرا یاسیبخشد و نظرات س یرا شدت م یگروه

 .یو استدالل ینظرات کل

 مذاکره از نفاق تا وفاق

به هر حال در  یباشند ول دهییگرا یمخالف ها هم به خاموش دیجور فکر کنند بلکه با کیکه همه کامال  ستین نیوفاق تنها ا

 یفرد انیتوان گفت که مرحله مذاکره در داخل گروه با آنچه ما آن را بحث م یبمانند. م یباق یحوزه نسبتا همگن و واحد

تر است.  دهیچیپ دهیپد جهیو در نت شتریها در گروه ب رندهیا و گتفاوت که تعداد فرستنده ه نیمطابقت دارد با ا میا دهینام

 طیگروه الزم است چون امکان سازش با شرا اتیادامه ح یارتباط و مبادله نظرات متفاوت برا ی: برقراردیگو یم یچیمسکوو

 یتوجه م شتریبه اخبار مربوط به آن مسئله ب رندیدرگ یکه به شدت با مسئله ا یدهند. اشخاص یجدبد را به اعضا م یاجتماع

 یطرف ها نیاشخاص بهتر نیدهند پس ا یم رییخود مطمئن ترند و مشکل تر نظرات خود را تغ یکنند و به قضاوت ها

شوند  یم انیکه آشکارا ب یو نظرات ابدی یم انیکه د ر زمان جر دانندمی یاجتماع یندیرا فرا می.معموال تصمستندیمذاکره ن

 ایبه دادن پاسخ مثبت  لیو تما یفشار عاطف شیکه گرا یدر حال کندمی انیرا ب ینظر یریگ میفرد هستند. تصم میتصم شانهن
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دارد چون ارزش ها به  یارزش ها نقش مهم لیتحل یافکارعموم رامونیدارد. در پژوهش پ یرا مشخص م یبه موضوع یمنف

 یروند در حال یقضاوت حالت ها و رفتارها به کار م یشده اند و به مثابه الگو برا یمفهوم ساز یجمع یباورها انیعنوان ب

اگر آشکارا ظاهر نشوند به شدت  یبحث ها ارزش ها حت انیدهند. در جر یرا نشان م یزینسبت به چ لیها تما شیکه گرا

گروه  یکه بحث با اعضا یفرد انیتباط م: ارکندمیحال دو نوع ارتباط برقرار  نیعموم در ع انیحضور دارند. هر شخص در م

و تعلق  یهمچون نقش رهبر فکر یست اما در کل عواملهارسانهکه همانا به عنوان مصرف کننده  یخود است و ارتباط جمع

 یامروز بحث عموم یاسیس اتینوشت در ح 1۹5۶در سال  لزیم تی. البته رارگذارندیتاث یهمگان یهارسانهاز  شتریبه گروه ، ب

 داد ه شده است. هارسانهاست که به  یاندازه بزرگ یب یجا لیبه دل نیوجود ندارد و ا بایتقر گرید یقعوا

 یو افکار عموم یارتباط جمع

 رییشرط تغ نیجز به واسطه کار مداوم و متراکم مطبوعات، ا یپارلمان یها تیو قدرت کامل اکثر یهمگان یتارد: را لیگابر

 نییدخالت دارند اما تع یدر افکار عموم هارسانهتوان انکار نمود که  ینبوده است. نم ریذگرا امکان پ لیتعد یدموکراس ریناپذ

سه دوره متفاوت در  یداراکه ذهن پژوهشگران ارتباط را به خود معطوف داشته و  ستیمسئله ا یریشکل گ نیسهم آنها در ا

نظر  یدر دستکار هارسانهفکر قدرت  هیبر پا جنگدو  نیب یاسیدوره که مربوط به مطالعات س نیا 1٫مطالعات رسانه است. 

که توسط الزارسفلد  هارسانه یحداقل اثر با دوم دوره 2٫اختصاص داشت.  هارسانهشکل گرفت به قدرت مسلم  یجمع

آنقدر هم  هارسانهگرفت که  جهینت کایآمر یجمهور استیدر طول انتخابات ر هارسانهمطالعه اثر  وهمکارانش آغاز شد، با

از  ونیزیتلو ریتاث 1۹۶۰ از 3٫وجود نداشت.  ونیزیو مطبوعات بود چون هنوز تلو ویالبته صحبت در سر راد ستندیقدرتمند ن

مواجه کرد و کم کم از اعتبار  دیرا با ترد یحداقل ریتاث هیرسانه بر اشخاص ، فرض نیا یرگذارینظر پخش افکار و توان تاث

افراد و به طور  ینفوذ خود را بر آگاه هارسانهدراز مدت پرداختند تا بدانند چگونه  تاثرا لیانداخت و پژوهشگران به تحل

رخدادها  یذهن ریدر ابتدا تصاو یعنیکنند  یم یباز هیدو سو ینقش نیب نیدر ا هارسانهکنند.  یاعمال م یبر افکار عموم یکل

با منعکس  هارسانه نکهیو دوم ا ندیگو یآن نقش گزارش هدارند که ب یارسال م ریرا به صورت اخبار و تفاس یاسیس یو کنش ها

نقش نه از  نیدهند. اما اغلب اوقات ا یرا به خود اختصاص م یپرسش ها، نقش نظرسنج یمردم به برخ یکردن پاسخ ها

 نجاما یرسم ریو غ یمردم به صورت رسم یکه با مصاحبه با اشخاص کوچه و بازار و انتشار نامه ها یرسم ینظرسنج قیطر

 .گیردمی

 هاصحنه رسانه

 کندمینان که ر.پارک عنوان چ ست،ین یدهد فکر تازه ا رییتواند نظرات افراد را تغ یم ایرسانه یبرنامه ها یفکر که محتوا نیا

 دردر واقع نظر افراد ”. کندمی دیاست تول یکنون طیاز شناخت را که نقش آن جهت دادن به افراد جامعه در شرا یاخبار نوع“

وفاق  جادیدر نظر مردم مهم جلوه خواهد کرد. ا هارسانهدخالت  لینکند، اما واقعه به دل رییمورد موضوع ممکن است تغ
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 یموضوع ها انیدارند در م یشبه بحران سع جادیبا ا هارسانههاست و  یدگیچیتنوع و کاهش پ دیمستلزم تحد یاجتماع

 یم هارسانه یمیمفهوم نقش تقو یکنند. مک کامبز و شاو صاحبان اصل جادیا تینابرابر دارند اولو تیمختلف روز که اهم

که دارند  یفوق العاده ا ریچه فکر کنند اما با تاث ندیموفق نشوند به افراد بگو هارسانهکه ممکن است در اغلب اوقات  ندیگو

مردم در  یو آزاد رندیگ یم میتصم ادهارخد تیهستند که در مورد اهم هارسانه نیبه چه فکر کنند و ا ندیتوانند بگو یم

توانند  ینم زیرا پوشش دهند و مخاطبان ن یتوانند تعداد یهمه رخداد فقط م نیا انیاز م هارسانهندارد.  یریانتخاب چندان تاث

است:  میوسهنوع تق انیکنش متقابل م هیبر پا یمیتقو ندیزنند پس فرا یم نشیدست به گز زیهمه آنها را هضم کنند پس آنان ن

 عموم. میو تقو یاسیرهبران س می، تقوهارسانه میتقو

 یافکار عموم زیادراک اشتباه آم

 یریدر شکل گ ینقش بالقوه معنادار هارسانهنظرات ما موثر باشد و  انیتواند در ب یم گرانیمخالف د ایادراک نظرات موافق 

آن جهالت کنند که به  یم جیترو یرا به عنوان نظر افکار عموم تیاقل اتیرسانه به اشتباه نظر شودمیادراک دارند، گاه داده 

موضوع نا آگاهند و به اشتباه  کیخود در مورد  یضمن یمردم از همفکر تیوضع نی. در اندیسکوت گو چیمارپ ایچند جانبه 

 جیآن را ترو زین هارسانهکه  تیقلدارد پس نظر ا ینظرشان باز م انیاشتباه آنها را از ب نیو ا ستیدر کار ن یکنند مخالفت یفکر م

دهد  ینشان مها نظرسنجیمتفاوت با آنچه در واقع  یکاذب یایسکوت مردم در دن جیدر واقع در مارپ گیردمیکنند قدرت  یم

از شدت  شودمی عیتوز یشتریاطالعات با تراکم ب نکهیا لیبه دل یبحران یها تیرسد در وضع یکنند. به نظر م یم یزندگ

بر خالف نظر  یکنند که نظر یباور م ایرسانه یاحاد مردم با مصرف برنامه ها گرید انیبه ب شودمیجانبه کاسته  همهجهالت 

شود و نظر  تیتقو تینظر اقل تیدر نها شودمیکنند و باعث  یدارند پس از ترس تنها ماندن در جامعه سکوت م تیاکثر

دهد بلکه او را متقاعد  ینم رییسکوت نظر فرد را تغ چیبه ذکر است مارپ منظرها بپردازد. الز ریسا یجیبه حدف تدر تیحاکم

 چیبرد. مارپ یپناه م یخصوص یرا رها کرده به فضا یعموم یندارد پس فضا ایدارد  ییجا یکه نظرش در افکار عموم کندمی

خود در  یمیبه سبب حضور دا هانهرساکمک کند.  یوفاق عموم تیتا به تقو کندمی تیسکوت نظر حاکم در رسانه را تقو

و حس قضاوت  گیردمیکنند و حق انتخاب را از آنان  یم فیافراد را تضع ینشیها، ادراک گز امیبودن پ یو تکرار یزندگ

 شتریب گرانیها بر د امیپ نیها هستند فکر کنند ا امیپ نیکه مخاطب ا یافراد شودمیموضوع باعث  نی، اکندمیافراد را محدود 

 .ندیگو یرا اثر شخص ثالث م دهیپد نیتا خودشان که ا گداد یاثر م

 هارسانه ییحضور همه جا

را  یسنت یهانظامارزش ها و  یو مداوم، به راحت یتکرار یرسان امینظام پ لیدل به 1٫رسانه  ریبا سا ونیزیتفاوت تلو لیدال

اقشار  یدر تمام یمانع چیو بدون ه یو به سادگ دهد یانتشار عمال همه مردم را پوشش م یگستردگ لیدل به 2٫. کندمی تیتقو

و بذر ادراکات  کندمی میترس یواقع یایشباهت به دن یو ب یلیتخ ییایدن یتصنع یرسان امیپ نظام اساس بر 3٫. کندمینفوذ 
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دور از  یبه چشم دارند و پاسخ ها ”یونیزیتلو نکیع“ ونیزیکارند. مصرف کنندگان بزرگ تلو یکاذب را در ذهن مخاطب م

 دهند. یم ونیزیبه تلو کیاما نزد تیواقع

 خبرنگاران و نقش آنها

 یریگ میهستند که بر نحوه رفتار، تفکر و تصم هارسانهخود  نیگفتند ا یشده و م دیتاک یفناور ییدر مکتب تورنتو بر جبرگرا

بوده  امیپ دیو تول عیتوز دیدهندگان، شاه کل طبرنگاران به عنوان ارتباگذارند که مک لوهان از آن دسته است. خ یم ریافراد تاث

خود را  یها امیخبرنگاران پ قیاز طر یاسیچرا که کنشگران س ستین شیب یروزگار فکر خام نیطرف انگاشتن آنان در ا یو ب

 انیسند. در میتر است را بنو کیآنها نزد یاسیکرده تا هرکدام که به تعهدات س نشیاخبار گز نیاز ب زیکنند و آنان ن یم عیتوز

 ییمهم به تنها نیدر انجام ا یمراقبت باشد اما و فهیآنها وظ نیمهمتر دیکه به عهده خبرنگاران گذارده شده شا یفیهمه وظا

که او  ی. پس اطالعکندمیرا تحمل  یادیز تعلق خاطر فشار نیا یسازمان بوده و برا یاز اعضا یکیبلکه  گیردمین میتصم

باشد، برداشت خبر نگار از  یم ایرسانه دهیچیسازمان پ یاجتماع ندیفرا جهینت شتریو ب یعمل فرد ولکمتر محص کندمیمنتقل 

فراوان هر  دهیتعداد اخبار رس انیپس مجبور است از م شودمیاو  ینشگرینقش گز جادیآن باعث ا یو سمت ده یافکار عموم

 زین نی، مخاطبکندمیخود را تکرار  یشگیو کار هم شودمی لیاغلب به عادت روزانه تبد نیکار مع نیکند که ا نشیلحظه گز

شناخت  نیکنند. ژ.الول در مورد رابطه ب یم یدستکار ایکنند  یکنند که خبرنگاران همه اخبار را پخش نم یبرداشت م نیچن

 هارسانه سکوتآورد، همانطور که  یقدرت م زیاطالع ن یدارد که نه فقط کسب اطالع بلکه حفظ و نگهدار دهیعقو قدرت 

اغلب همراه با  ی. مسئله دستکارشودمیاست که پنهان نگه داشته  یدارد چون نشانگر اطالع تیاهم اریدر باره موضوع ها بس

 یاتیبر جزئ هیتوان گفت خبرنگاران با تک یم نانهیشوند و خوش ب یمتوسل م یبه اقناع بوده و اغلب به فنون روانشناخت لیتما

برمال شود باز  یاگر بعدا کذب بودن خبر یشوند. در خبر غلط حت یتر است موجب پخش خبر غلط م غکنند دا یکه فکر م

 تیمشروع یخبرنگاران برا گریکاهد.حربه د ینامه هم از دامنه آن نم بیذاثر آن در حافظه ها مانده و افشا و تک نینخست

مردم با  بیترت نیمراجعه شود به ا ینیبه اشخاص مع هک شودمی یبه خبر استفاده از روشنفکران است اما اغلب سع دنیبخش

که ارائه داد  یلیدر تحل پمنیلشوند.  یخبرنگار و رسانه است آشنا م یاز کارشناسان که موافق خط فکر ینظر تعداد محدود

 یرخدادها نیتفاوت ب ستندیداشت که مردم قادر ن انیآنها در مردم متهم کرد و ب تیو تقو یقالب یادراک ها جادیمطبوعات را به ا

و عادت کرده اند اطالعات  رندیپذ یم ریتاث هارسانهپس ناخود آگاه از  ابندیدر رندیگ یم هارسانهرا که از  ییو رخدادها یواقع

کنند و  یبدانند، دخالت م یگرفت خبرنگاران در انتقال اخبار تا آنجا که ضرور جهیتوان نت یکنند. م افتیدر میمستق ریرا غ

 دهند که مطابق با درک خود آنهاست. یاز جهان ارائه م یریو تصو رندیگ یموضع م
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 یبه مثابه هنر دست یار عمومافک

جز ساخته  یزیچ یو پرنفوذ تظرها هستند که افکار عموم یخبرنگاران رهبران واقع یتوسط شامپان یافکار عموم لیدر تحل

دهند و  یم یمستقل یاسیس تیموجود ینظرها به افکار عموم جشو سن نینو یها یو با استفاده از فناور ستیدست آنان ن

که روزنامه  یاستیزنند تا بتوانند بر س یدست م یدهند، مرتبا به نظرسنج یافکار انجام م نیا یو دستکار لیکار را با تحل نیا

را مجبور سازند که  یاسیس نرا به رخ قدرت حاکم نشان دهند و مردا هارسانهکنند اثر بگذارند وقدرت خاص  یاز آن دفاع م

 یصحنه سع یکه اغلب به نخبگان مشهورند در جلو یاسیس گرانیا پاسخ دهند. بازپرسش ه یکنند و به برخ یشتریدقت ب

نه، در درون گروه خود سازمان  ایآنها در کسوت قدرت باشند  نکهیبگذارند. صرف نظر از ا ریتاث گرانید یاسیدارند بر رفتار س

جامعه اند و احاد  گرانیپردازند. در واقع آنان باز یم هارسانهموضوع ها به پردازش  افتنی یاند و در پ رندهیم گیدهنده و تصم

شمردن نقش  زیکه ناچ دانندمی استمدارانی( است. سی)رهبران فکرگرانیاز باز شتریب شهیمردم تماشاگرانند و تعدادشان هم

 ونیزیتلو است، البته یاساس یمیهر تصم یاجرا یآنها برا تیو اغلب رضا ستین شیب یاشتباه یاسیس یها ندیآنان در فرا

 نبرده اما کاهش داده است. نیکردگان و نظر عوام را گرچه از ب لینظر تحص نیتفاوت ب

 یمشاهده افکار عموم

است، در واقع  مردمشناخت نظر  یبرا یعلم یریاندازه گ لهیتنها وس یفن وهیش نیقرار دارد و ا یسنجش در قلب افکار عموم

 . میهست یپس ناچار به نظرسنج میبا همه آنان مصاحبه کن میاز نظر مردم آگاه شو میخواه یممکن است هر بار که م ریغ

 خچهیتار

 نیملت در ا یمصر و درآمدها تیجمع یسرشمار یو برا حیمس الدیاز م شیسال پ 3۰۰۰شناخت در  یکاوش برا نینخست

 یاهال یزندگ طیکاوش بزرگ را به منظور شناخت شرا نینخست 1۷45 پانزدهم در سال ییلو هکشور صورت گرفت. در فرانس

آلمان و فرانسه کاوش ها  ا،یتانیشدن بر یکرد. با صنعت هیخدمت نظام و صورت درآمدها ته یشهرها، تعداد و سن پسرها برا

دست  یکه با هدف علم پژوهشگر نیشود. اول تهکشورها بهتر شناخ نیکارگران در ا تیتا وض افتندیسازمان  یبه شکل منظم

در  یکم یاز همه امکانات استفاده کرد تا بتواند داده ها -1855 ییکارگران اروپا-به پژوهش زد لوپله بود که در کتاب خود

به صورت  کایانجام دهد اما کاوش فقط در امر ییمختلف اروپا یکارگران و خانواده آنان در کشورها یزندگ یمورد جنبه ها

از مردم قبل از انتخابات به طرق گوناگون مثل نصب صندوق  یدر آمد.در ابتدا به صورت گرفتن را یروش منظم پژوهش کی

فتند. گ یم یپوشال یمشابه بود که به آن آرا یها وهیو ش ابانیپرسش از مردم تر خ ،یپست یدر مراکز پر تردد، ارسال کارت را

روزنامه شکل  کیاز مثال خوانندگان  یادیز اریانطباق نداشت و تنها بر اساس تعداد بس یرضابطه نمودا چیها بر ه وهیش نیا

الندون را  یروزیپ یآرا پوشال نیبر ههم هیبا تک کایآمر 1۹3۶ یجمهور استیروزنامه در انتخابات ر کی نکهیتا ا گرفتمی

 یدر سه مطالعه علم نکهیبرنده شد. جالب ا ولتکه روز یحال در ،(بود گفته سخن نفر 2٫4۰۰٫۰۰۰کرد)از جانب  ینیب شیپ
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 نییو تع یبنابر روش نمودار ،اماینفر 45٫۰۰۰نمونه  کی هیشد)برپا یاز جمله توسط جرج گالوب روزولت برنده معرف گرید

 راز اعتبا شهیهم یبرا یپوشال ی(. پس روش آرا کایآمر یحرفه او  یاجتماع تینسبت به ساختار جمع یانتخاب ینمونه ها

 کیبا نام الزارسفلد شروع شد ل کایدر قاره آمر یعلم ینظرسنج خ،ی. اگر در تارافتندی تیمشروع یافتاد و موسسات نظرسنج

را به صورت  ینظرسنج یر پد یپ اتیعمل یلقب گرفت. و یگذار نظرسنج انیکه پدر بن دیدر فرانسه با نام ژ.استوتزل آغاز گرد

شده اند  یرینمونه گ یاز افراد که به درست ینیمع تعداد از 2٫گردد؛  میمربوط به موضوع تنظ یها پرسش 1٫خالصه نمود  ریز

و شناساندن  ریالزم جهت تفس یها لیتحل هیکل 4٫شود؛  افتیاست در سریساده آن م نییکه تب یزبان به پاسخ 3٫پرسش شود؛ 

 هینظر هیبر پا یاتیکرد که هر عمل یم استداللدانستند  ینم یکه روش او را علم یانجام شود. در جواب کسان یافکار عموم

 هیاشخاص مورد پرسش: نظر نییتع 2٫ بزرگ؛ اعداد قانون و احتماالت حساب: پرسش مورد اشخاص تعداد 1٫استواراست:  یا

و  لی: فنون تحلجینتا ریتفس 5٫مصاحبه؛  هینظر: ها پاسخ ذوابب و اعتالذ 4٫ها؛  شیگرا هی: نظرپاسخ ها یمعنا 3٫ ؛یرینمونه گ

 .یالگوساز

 اعتراضات

باشد که  یواکنش افراد جهینت دیبا یافکار عموم دیگو یاز افراد پراکنده و م یپندارد نه تجمع یبلومر جامعه را سازمان م

از افراد در  یتوده ا انیرا هر بار که م یاعتبار روش نظرسنج یعنیدهند؛  یجامعه را بازتاب م یو سازمان کارکرد بیترک

 یدر سخنران وی. پ.بوردکندمیقبول ن یگروه ای افتهیمطالعه واکنش  یبرا یول ردیپذ یم شودمیانجام  یریگ یرا مثال طیشرا

است و نقش  یاسیتابع منافع س ی: مؤسسات نظرسنجدیگو یم کرده یانتقاد محتاطانه اها نظرسنجیاز  1۹۷1مشهور خود در 

او تعداد بدون پاسخ  دهیاست. به عق یفرد یحاصل جمع صرف نظرها یمومتوهم است که افکار ع نیآنها باوراندن ا یاصل

که همه افراد صاحب نظرند  ستیمعتقد ن ویمانند بورد تسیبرخوردار است. م.گراو یاساس تیها از در پردازش داده ها از اهم

دانستن نظرات متفاوت  یکی باها نظرسنجی دیگو یو م کندمیاعتراض  کسانندیارزش  یفکر که همه نظرها دارا نیاما به ا

 .کندمیابراز آن است، آشکار  طیضعف بزرگ خود را که همانا جدا کردن نظر از شرا

 ینظرسنج یکارکردها

اگر  رایشود ز دیتاک یهدف انتخابات و نظرسنج انیعموم است. اما الزم است بر تفاوت م جلوه ملموس نظر یانتخابات یآرا

که  یاقتدار است. در حال هیپا یآورند؛ را یقدرت حکومت فراهم م لیتحم یاقتدار الزم برا یول ستندیکننده نظرات ن انیآرا ب

و  گیردمیرا اندازه  ینظرات فردها نظرسنجیخاطرنشان کرد که  دیجامعه است و با رانیشناساندن نظر افراد به مد ینظرسنج

. کندمیمنعکس ن یعموم را به خوب یو حرکات فکر یعموم اربالقوه افک یها یتوانمند یعنیرا.  ینه اراده ها و خواست جمع

انتخاب شوندگان  انیهستند که ارتباط م یلیتنها وسا رایز رندیناپذ ییجدا استیاز سها نظرسنجی یدموکراس یدر حکومت ها
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 ریتاث یافکارعموم برها نظرسنجیرود که  یآن م میاست که ب نیآورند. مسئله نگران کننده ا یو انتخاب کنندگان را فراهم م

 بگذارد.

 تظاهرات

است که به  یا افتهیسازمان  یجمع ییمایاز راه ها تظاهرات است. تظاهرات راهپ یکی یافکار عموم انیب یصورت ها نیدر ب

. در واقع حکومت از گیردمیانجام  یدر معابر عموم انیصلح جو یاز سو یخواسته ا اینظر  انیو ب یاسیس ریتاث جادیمنظور ا

و  است یتظاهرات اساس تیموفق یبرا ایرسانهاست که بعد  نیبه صورت منضبط واهمه دارد. نکته مهم ا یحضور مردم حت

 خواهند کرد. یابیارز هارسانههستند که کار آنان را در  یمنت کسان نیره دانندمی یسازمان دهندگان تظاهرات به خوب
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