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  سیارپ تنسنیو هتشون یمومع راکفا باتک

هدف ازین کتاب شناخت بیشتر مسئله ي افکار عمومی و مسائل مربوط به آن هست که در عصر جهانی شدن، نقش 
در واقع افکار عمومی به عنوان یکی از عناصر . مهمی در شکل دهی به سیاست داخلی و خارجی کشورها دارد

  . محرکه در عرصه ي داخلی و خارجی شایسته توجه و تعمق است

  :مباحثی که در این کتاب مورد بررسی قرار می گیرد، عبارتند ازبطور کلی 

، فرایندهاي شکل گیري و ظهور افکار » افکار«، مفهوم»عمومی«خاستگاه و تاریخ شکل گیري افکار عمومی، مفهوم 
  ...عمومی و

 

 

  :مقدمه

در واقع آگاهی از . بوده مطالعه افکار عمومی و شناخت آن از قرن ها پیش مورد توجه نخبگان و نظام هاي سیاسی
که خواهان شناخت افکار تنها دولت ها نیستند . افکار مردم قرن هاست که از مهمترین نیازهاي دولت محسوب میشه

هم براي شناخت مخاطبان، ... با کوچک شدن دولت ها شرکت ها و سازمان ها، موسسات و نهادها و . عممی اند
  .ار عمومی هستندنیازمند مراجعه به افک... طرفداران و

  )حتی در آثار افالطون و ارسطوو (قرن هجدهم میالدي  فلسفه ي در: ریشه افکار عمومی

  در قرن بیستم با تحوالت شگفت انگیز فن آوري ارتباطی و اطالعاتی: اوج آن

 دیدگاههاي مطرح شده از سوي گروهی از مردم، پیرامون موضوعاتی است که به دلیل اهمیت و: افکار عمومی
و نوعی داوري . خود، مورد استقبال و توجه همگان قرار می گیرد و دائما با ارزش گذاري همراه استارزش ویژه 

مثل حادثه مکه در چند روز . (در مورد حوادث و اتفاقات روز و رخدادهایی است که در آینده روي خواهد داد
  )اخیر
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  :افکار عومی

  با جهت گیري هاي گوناگون همراه است

  .وسعت و نیز موافقت و عدم موافقت آن با نظام هاي سیاسی در ارتباط استشدت، 

  .در جوامع باز و مردم ساالر بیش از جوامع بسته و غیر مردم ساالر از قدرت برخوردار است

  .حتی در جوامع بسته هم نباید از قدرت آن غافل ماند

  رئوس مطالب

، )Public(در انتخاب تیتر عمومی . داراي تناقض استمطرح شد  18افکار عمومی که در قرن ): 1990(بیکر 
اما خود مفهوم افکار حاوي یک بی ثباتی، .  متفکران دوره روشنگري، عمومیت، عینیت و عقالنیت را مد نظر داشتند

لیبرال بود –و در واقع ، مرتبط ساختن مفاهیم عمومی و افکار معرف یک تالش فلسفی .  ذهنیت و عدم اطمینان بود
  .هدف آن پیوند دادن یک و بسیار به منظور ارتباط دادن رفاه جمعی به ایده و اولویت فردي بودکه 

علی رغم ماهیت مرکب و حتی متناقضی که دارد، عمدتا به شیوه اي دیالکتیکی مورد : در این کتابافکار عمومی 
  .تحلیل قرار می گیرد

و بعد جنبه هاي جمعی و فردي مفهوم بررسی می  شوند در ابتدا بطور جداگانه بررسی میمفاهیم افکار و عموم 
  .مطرح می شوند و نقش آنها در سیاستگذاري بیان میشه.. شوند و مفاهیم جمعیت، توده و

  18و  17بررسی تاریخ تکامل واژه و منشاهاي فلسفه سیاسی دموکراتیک قرون : 1فصل

  جمعی مورد بحث هست رویکردهاي مفهومی براي درك عموم به مثابه ي یک هویت: 2فصل

  رویکردهاي مفهومی براي درك افکاربحث درباره : 3فصل 

سازمان دهند و نفوذ  ،توجه به فرایندهاي ارتباطی و اینکه به مردم امکان می دهد تا خود را در بطن عموم: 4فصل 
  .خود را اعمال کنند
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  فصل اول

 :مسایل افکار عمومی

با این وجود به دنبال تعاریف . براي واژه افکار عمومی هیچ تعریف عام پذیرفته شده اي وجود ندارد:  داویسون
  .مشترك هستند

  : منشا مفهوم

و  17این اندیشه به طور تنگاتنگی با فلسفه هاي سیاسی لیبرالی اواخر قرون . به طور عمده محصول دوران روشنگري
  . تلفیق شده 19یک قرن و به ویژه تئوري دموکرات 18

فلسفه سیاسی : مثل. باب شد اما نوشته هاي متقدم تر در مورد آن نوشته بودند 18اگرچه رسما این مفهوم در قرن 
  .با مشکالت و منافع بالقوه حاکمیت عامه مرتبط بودکه یونان قدیم، 

ابه هدایتگر به حق امور بشر می افالطون به سادگی سیاست هاي دموکراتیک را تحقیر می کرد و فلسفه را به مث
  .داد و صالحیت تعداد کثیري از مردم را براي تعمق در مورد عالیق فلسفی مورد سوال قرار می. دانست

می تواند به ایجاد نوعی از احساس مشترك در مورد ) Demos(اما ارسطو اعتقاد داشت که احساسات جمعی توده 
  . امور سیاسی کمک کند

  . به بعد در فلسفه هاي دموکراتیک لیبرال پدیدار شد 1700اما ترکیب دو مفهوم افکار و عمومی از سال 

  :مفاهیم اولیه ي افکار

که براي متمایز ساختن یک موضوع قضاوتی در قیاس با یک موضوع  Opinioاز عبارت التین  برگرفته .1
وقتی . اساس دلیل و یا ایمان درست تلقی می شد حقیقی و یا متمایز کردن چیزي غیر معین در برابر آنچه بر

 ..)ام وعافکار عامیانه، افکار . (این واژه به جامعه پیوند می خورد گاهی کیفیت تحقیر آمیز به خود می گیرد
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بر نقش افکار عامه به مثابه ي نوعی از فشار غیر رسمی  . این مفهوم با بار معنایی جدید آن مرتبط تر است .2
ام و مالحظات عام عالیق دیگران که بطور تراعتبار، اح: افکار. (رل اجتماعی تاکید دارداجتماعی و کنت

 )اساسی رفتار بشر را مقید می کند

او سه قانون عام حاکم بر اعمال بشر را مطرح می . درکی از افکار که در نوشته هاي جان الك آمده است .3
 :کند

  قانون الهی)Divine low( 

  قانون مدنی)Civil low( 

  قانون افکار یا اعتبار)Law of opinion or reputation ( و فرعکه در جایی به آن قانون 
 .گفته است و قانون بازخواست خصوصی) Law of fashion( تداع

 

به مثابه ي راهی براي دانستن جهت تایید و یا سرزنش اجتماعی و یا شیوه اي براي عفو و : در این مفهوم نگاه به افکار
  . استرسمی یا محکومیت غیر 

  

  :مفاهیم اولیه ي عموم

اگر جمالت . وسیله ي مردم عادي استببه معنی اجرا و  ،که درآن مفهوم» به وسیله عموم«کلمه عمومی به معناي 
هنگامی که به دسترسی مشترك اشاره {» از مردم«مشهود ابراهام لینکن را مد نظر قرار دهیم، کلمه عمومی، به معنی 

  .به کار گرفته شده} هنگامیکه به خیر عمومی اشاره می کند{ » مردمبراي « و } دمی کن

  

  :ادغام واژه افکار عمومی

حیطه دولت و تاثیر آن بر تصمیم گیري سیاسی اشاره داشت، در  زجمعی در خارج ادر ترکیبی واحد که به قضاوتی 
  . پی فرایندهاي گسترده و متعدد اجتماعی، اقتصادي و سیاسی به وقوع پیوست
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  :پیدایش قلمرو عمومی

هابرماس معتقد است روندهاي تاریخی که با رشد سرمایه داري و برتري و سلطه بروژوازي اروپایی ارتباطی 
  . منجر شد) Public Sphere(تنگاتنگ دارد، سرانجام به شکل گیري استدالل هاي انتقادي قلمرو عمومی 

  . به مثابه شکل تازه اي از اقتدار سیاسی پدیدار شدبا رشد فضاي عمومی فعال از نظر سیاسی، افکار عمومی 

  .هابرماس بر صفات خردگرایانه و مساوات طلبانه افکار عمومی در طول عصر روشنگرایی تاکید دارد

عمومی، فقط با مشارکت مستقیم و مداوم افراد آزادي که به بحث در مورد  ي عمومی یا اراده خیرِ: استدالل رسو
برخورد با منافع افراد نیست؛ در عوض معتقد ابل تمیز و تشخیص است، وي مدافع پردازند، ق انتخاب هاي جمعی می

بود که اعضاي عمومی، هنگامی که گرد هم می آیند تا تصمیم بگیرند چه چیز براي جامعه آنها بهترین است، از 
  . عالیق و منافع خصوصی خود براي رفاه عمومی صرف نظر می کنند

عمومی در نوشته هاي فرانسویان، اغلب به طور ضمنی، به عنوان افکار اندیشمندانی بود که بر اساس افکار : اُزوف
  .توافق، به نقش خویش به مثابه داوران امور اجتماعی و سیاسی اشاره داشتند

  .دارد سیاست گذاريافکار عمومی نقش بسیار زیادي در حکومتداري و 

  نگرانی ها در مورد افکار عمومی

  قابیلت فقدان

شناخت و اطالع دقیق از امور عمومی که باید افکار سالم بر پایه آنها قرار بگیرد، به سادگی براي شهروندان معمولی 
شهروندان، ایده و . قابل دسترس نیست و به گفته ي لیپمن جهان سیاسی، دور از دسترس، خارج از ذهن است

ص بی تماس و یا کم تماس با رویدادهاي واقعی، شکل می تفکرات خود را با استفاده از گزارش هاي کامال ناق
ري ها و ترس هایشان از صافی می ومردم همه ي آنچه را که می شنوند و یا می بینند، بر اساس پیش دا. دهند

اگرچه در جوامع ساده تر ممکنه حاکمیت افکار عمومی با موفقیت روبرو بشه اما هرچه جوامع صنعتی تر و . گذرانند
  .تر می شود این امکان ضعیف تر می شود پیچیده
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  فقدان منابع مناسب

به گفته دوي الزم نیست مردم براي انجام تحقیقات . شک در شایستگی عموم مردم براي حاکمیت دموکراتیک
درباره موضوع مورد عالقه مشترك دانش و مهارت داشته باشند، بلکه آنها فقط باید توان قضاوت در مورد نظامند 

  . راهم آمده توسط خبرگان در زمینه موضوعات مورد عالقه را داشته باشندشناخت ف

  استبداد اکثریت

به واسطه فشار اکثریت حتی در صورت  افکار عمومی مساله مورد نگرانی براي اندیشمندان افکار عمومی اینست که
  .با ارزش بودن به طور کامل بیان نشه

  )Persuasion(حساسیت نسبت به اقناع 

 .در مورد اقناع و به ویژه در جذابیت ها و خواست هاي شدید هیجانی و غیر عقالیی جستجو کردرا باید نگرانی 
عام از میان آرزوها و خواسته هاي چند وجهی جدا از هم، آن گونه که بسیاري از  ي لیپمن معتقد ساختن یک اراده

نري است که به خوبی براي رهبران، سیاستمداران و فیلسوفان سیاسی تصور کرده اند، یک راز هگلی نیست، بلکه ه
  .استکمیته هاي تدارکاتی شناخته شده 

  

  )Elites(مسلط شدن برگزیدگان 

مقدار بیش از  ، نگرانِ برخی از افراد از تمرکز بیش از حد قدرت در دستان عموم ترس داشته اند، اما برخی دیگر
  .آن هستند حد ناچیزِ

انفعال فزاینده از جانب توده ها که به اشکال مختلف به زیرسلطه رفتن آنها توسط دولت و گروه ) 1986( گگینزبر
 The Domestication(وي این پدیده را اهلی سازي عقاید توده . بر گزیدگان می شود را نگرانی دیگر می داند

Mass Belief (می نامد. 

  :جامعه ي آمریکا را در برگیرنده سه قشر می بیند) 1956(میلز  براي مثال
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  قشر محدودي از نخبگان قدرت

  مجموعه ي به بن بست رسیده اي از نیروهاي سیاسی برقرار کننده تعادل و توازن 

  ز توده هاي شهروند بی قدرتاتعدادکثیر و فزاینده اي 

  

  :مفهوم افکار عمومی -فصل دوم

افکار عمومی به عنوان محصول جمعی ارتباطات و تاثیرات دو . جمع تک تک آرا افراد نیستاین مفهوم به معناي 
  .براین اساس افکار عمومی به مثابه ي افکار یک توده عمومی تلقی شد. جانبه است

  در واقع برداشتی فرا فردي از مفهوم

.. مباحث اجتماعی و سیاسی و منظور فصل دوم کتاب جا انداختن مفهوم عموم به عنوان یک کلمه ي کلیدي در
  .است

  . است) General Will(افکار عمومی بیانگر اراده ي عمومی 

  .است) Communicative(اساسا ارتباطی : ماهیت آن

، عامه مردم )Issue Public(نخبگان، عموم موضوعی: ، طیف گسترده اي از گروهبندیها را بیان می کند2در فص 
  حساس و عامه مردم

  .یم جمعیت، عموم و توده هابررسی مفاه

در زندگی سیاسی  )Popular Classes(معتقد است، شکل گیري طبقات مردمی )Lebon,1985(لبن : جمعیت
جمعیت از مکانیزم هاي اصلی است که طبقات به واسطه آن ادعاهاي سیاسی . مهمترین تکامل در جامعه مدرن است

  .خود را به شدت و با استفاده از اقدامات خشونت آمیز و تخریبی بیان کنند

  :لبن معتقد است براي رفتار جمع سه علت وجود دارد
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 .شود سست شدن موانع مدنی حاکم بر غرایز اصلی در افراد می غوطه ور شدن در جمعیت، موجب .1

 .هیجانات و اعمال، تقلیدهاي خود انگیخته ي مسري، به سرعت گسترش می یابد .2

شخصیت خودآگاه فرد تحت نفوذ جمعیت زایل می شود و فرد مطیع اقناعات ناخودآگاه و تلقین پذیري  .3
و همین حالت هست که . جمعیت هیپنوتیزم می شوند ه جمعیِناخودآگاه در برابر اراد ،یعنی افراد. می شود

 .موجب اتحاد و هماهنگی و انسجام و تاثیرات مرعوب کننده میشه

  عموم

 مفاهیم عموم و جمعیت متفاوتند  

هم جمعیت و هم عموم تحت تسلط نوعی نیروي جمعی یا اراده ي عام هستند که هیچکدام  ،به اعتقاد پارك
جمعیت و عموم . شوند بنابراین هیچکدام به عنوان جامعه تلقی نمی. موقعیت یک هنجار اجتماعی رو نداشتند

  .جربی هستندگروههاي سازمان یافته رسمی نیستند اما در فرایندهاي شکل گیري گروهها مراحل مقدماتی و ت

  یکپارچگی تجربیات هیجانی: مشخصه جمعیت

  مخالفت و بحث هاي عقالیی : مشخصه عموم

 در حالیکه عموم، در واکنش به یک موضوع، سازمان پیدا ؛ جمعیت در واکنش به هیجانات رشد می یابد
  .می کند

  تنها نیازمند توانایی در نشان دادن احساس و همدلی است: ورود به جمعیت

  .نیازمند توانایی براي فکر کردن و استدالل در برابر دیگران: به عموم پیوستن

  .وقتی عموم خاصیت انتقادي خودش رو از دست می دهد، رنگ می بازد و به جمعیت تبدیل می شود: نکته

  :بلومر معتقد است

  :اصطالح عموم براي ارجاع به گروهی از مردم به کار می رود که
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 .دبا مساله اي مواجه شده ان .1

 .در مورد شیوه برخورد با آن مساله ایده هاي متفاوتی یافته اند .2

 .در بحث پیرامون موضوع دخالت می کنند .3

  .عدم توافق و بحث حول و حوش یک مسئله خاص به عموم موجودیت می بخشد: نکته

» انه ي شدیدروشنفکرانه و متفکر«شامل طیف گسترده اي از زمینه هاي احساسی و پیش داورانه تا : مباحث عموم
  .است

گروه منافع با تالش براي تحریک . عموم ممکن است از گروه هاي منافع و یا اعضاي ناظر و منفعل تشکیل شود
  .هیجانات و یا فراهم کردن اطالعات غلط تا اندازه اي بحث هاي عقالیی را سست و تخریب می کنند

  توده

مشترك، عموم می تواند به جمعیت تبدیل شود و به جاي تحت شرایط هیجانی احساسی : بلومرو پارك معتقدند
    .را پدید آورد) Public Sentiment(افکار عمومی، احساسات عمومی 

آن با توده کمتر نگران بلومر معتقد است در شرایط مدرن، خطر تبدیل عموم به جمعیت، نسبت به جایگزین شدن 
  .کننده است

  .صه اونها تعامل یا ارتباطات بسیار اندك در میان اعضاي آن استتوده متشکل از افراد گمنام است که مشخ

از لحاظ جغرافیایی  .توده بی نهایت نامتجانس است و افراد را از تمامی طبقات جامعه و از هر قماش در بر می گیرد
  .و اعضا قادر نیستند بصورت هماهنگ عمل کنند پراکنده تر، و سازمان یافتگی سست تر

، بلکه کانون مشترکی از )عموم(و نه عدم توافق و بحث ) مانند جمعیت(نه وجود هیجانات مشترك : هدلیل ایجاد تود
  . جذب می کند هم عالیق و توجهات است که افراد در وراي تجربیات محدودشان به سوي

 - مردمعامه ي  - گسترش بحث عمومی -گران و تماشاچیانیباز -مراحل تکامل - در ادامه این فصل مسایل و عموم
از مردم را تشکیل می دهند که خصوصا % 50 اکه تنه(عامه مردم با دقت  - )Voting Public(عموم راي دهنده 
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ترکیبی از عموم و  - نسبت به مسایل سیاستگذاري خارجی مطلع و عالقمندند و مخاطب نخبگان سیاست خارجی اند
مثال عده اي از  -مورد یک موضوع خاصدر ( عموم موضوعی -)از عامه ي مردم %  15(عموم فعال  - )توده

  )بازنشستگان در مورد موضوع بیمه

  

  آفرینش مفهوم افکار: فصل سوم

  افکار و نگرش ها

در تعریفش از افکار عمومی افکار و ) Doob(مثال دوب . این دو اصطالح بیشتر بصورت مترادف بکار می روند
  .نگرش را به طور یکسان بکار برده است

به نگرش هاي مردمی پیرامون یک مساله هنگامی که عضو یک گروه اجتماعی هستند، : افکار عمومیبر این اساس 
  .اشاره دارد

  .افکار به مثابه ي بیان نگرش در گفتار است: چایلدز

  :اما تفاوت ها

افکار معموال به عنوان واکنش هاي شفاهی و قابل مشاهده در برابر یک مساله یا یک سوال است، در  .1
 . نگرش، تمایل یا گرایش روانشناسانه استحالیکه 

دوست (هرچند این دو مفهوم در پذیرش و عدم پذیرش داللت دارد، اما اصطالح نگرش، بیشتر به تاثیرات  .2
تصمیم اگاهانه براي حمایت یا مخالفت از برخی (و افکار به طور عمده بر شناخت ) داشتن یا تنفر داشتن

 .داللت می کند)  سیاست هاگروههاي سیاسی، سیاست مداران یا 

اینست که نگرش، از نظر سنتی، به مفهوم جهت گیري پایدار و جهانی به سمت مجموعه مهم ترین تفاوت  .3
در حالیکه افکار بیشتر وضعیت گرا در نظر گرفته می شود که . عامی از محرك ها مد نظر قرار می گیردي 

 .در یک محیط رفتاري خاص به مساله اي خاص تعلق دارد
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  وجه عقالیی افکار
ار خود معموال در مقایسه با قضاوتی آگاهانه در ساخت افکار عمومی به مثابه ي: تورستون معتقد است

  . بیشتر استداللی و کمتر عاطفی تلقی می شود نگرش،
  .افکار بر پایه ي اندیشه است

  .افکار به مثابه ي انطباق نگرش ها به مسائل خاص است
  

  :عامل پایه گذاري می شودافکار بر مبناي دو 
 ؛نظام نهادینه شده ي عقاید یک فرد .1

  .تالش فرد در جهت درك یک وضعیت جدید،  یعنی یک موضوع عمومی .2

 منجر می شود؟) Committed Action(آیا افکار به کنش متعهدانه 

افکاري ؟ شده بیابدآیا هنگامی که یک فکر در ذهن شکل می گیرد، می تواند در هر اقدام سیاسی جایگاهی تعیین 
با افکاري که به وسیله اعمالی چون پیوستن  - حتی اگر خیلی قوي به نظر آیند -که به صورت شفاهی بیان می شوند

به گروههاي معترض، نوشتن اعالمیه هاي عمومی یا اهداي پول در مورد یک مساله ابراز می شوند، هیچ گونه 
  .انطباقی ندارند

بیان می دارد که ممکن است نتوان افکار انتزاعی یا روشنفکري را به صورت افکاري ترجمه کرد ) 1948(کانتریل 
بیشتر مردم عملکرد رییس جمهور را بیشتر تایید  ،براي مثال. که بر پایه ي آنها قضاوت و عمل عینی صورت گیرد

  . اي می دهیمر می کنند تا بگویند اگر امروز انتخاباتی برگزار شود به او

  عنصر ارتباط با سایر مردم

. تصورات ناشی از حمایت یا مخالفت هاي اجتماعی ممکن است براي شکل گیري و بیان افکار حیاتی باشند
متذکر شد، اگر شخص هوشیار باشد یا حتی اگر این تصور را داشته باشد که دیگران ) 1937(همانطور که آلپورت 

یا مخالفت از یک مقیاس خاص مایت حبه همان شکل عکس العمل نشان می دهند ممکن است در رفتار او در 
  . تفاوت هاي قابل توجهی را به وجود آورد
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مردم تمایل دارند تا تاثیري که به طور کلی یک رویداد و یا پیام خاص روي افکار عمومی می گذارد، بزرگتر جلوه 
    .نامیده می شود) Third-person Effect(تاثیر شخص ثالثاصطالح پدیده به این . دهند

می اگرچه در ابتدا سازمان نیافته هستند اما سرانجام در امتداد خطوط دو قطبی ساده می شود و به افکار عمو
  . جایگزینی در حال رقابت تبدیل می گردد

  

  : فصل چهارم

سعی دارد به توصیف توده هاي مردمی بپردازد که بصورت ) Public Debate( اندیشه گفتگوي عمومی
عموم سازمان می یابند؛ مردمی که مشکالت را تشخیص می دهند، عقاید متضادي پیرامون آن چه انجام می دهند، 
پدیدار می سازند، شقوق جایگزین را مد نظر قرار می دهند و همچنین سعی می کنند تا موضوع را با دستیابی به یک 

  . اق نظر در زمینه سمت و سوي فعالیت هاي مردمی حل و فصل نماینداتف

  )Dynamics of Group Decision Making( پویایی تصمیم گیري هاي گروهی

  بحث در مورد شکاف بین اقلیت ها و اکثریت

  فشار اکثریت بر اقلیت

  برخورد بین اعضاي یک گروه و بحث ها

  تجدید ساختار افکار

  محیط هاي بزرگتر اجتماعیگفتگوهاي عمومی در 

سیاستگذاران منفرد، کمیته و نهادهاي دولتی، گروههاي : شامل( طیف گسترده اي از افراد داخل گروهها  .1
 )سازمان یافته ي فشار، اعضاي گروههایی که کمتر به طور مستقیم در مسایل دخالت می کنند

گفتگوهاي غیر .شوند کامال متفاوت استاینکه ابزارهاي ارتباطی که در مباحث عمومی بکار گرفته می  .2
برخی سازمان ها و احزاب سیاسی رسمی شکل . رسانه هاي گروهی. رسمی، نهادهاي آموزشی، و دولتی
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گرفته می توانند افکار عمومی مردم عادي را به اطالع مقامات باالتر یا نمایندگانی که مسئولیت عمل طرف 
چنین می توانند به مثابه ي کانال هایی، افکار نخبگان را براي اطالع آنها هم.مردم را به عهده دارند، برسانند

 .انتقال دهندرسانی، متقاعد ساختن و فعال کردن اعضاي عموم با دقت به سطوح پایین تر، یعنی مردم 

 

  بازیگران سیاسی، روزنامه نگاران و عامه حساس

بازیگران، چه در . وتی را در رفتار جمع ایجاد کنندنی هستند که می کوشند تا تفاابازیگران سیاسی یا نخبگان، کس
درون و چه در بیرون سیستم سیاسی بنیان یافته، معموال به شکل گروههاي فشار سازمان یافته اند و مسایل عمومی را 

  .در ابتدا با تنظیم کردن و سپس حمایت کردن سیاست هاي جایگزین پدید می آورند

  عامه به مثابه ي تماشاگر

با دقت و فعال بر اساس مسایل متفاوت تغییر کند، اما تعداد تماشگران ي هرچند ممکن است اندازه ي نسبی عامه 
  . پیرامون هر مساله مفروض بیشتر از بازیگران است

اما این عمل به . به اجرا گذاشته می شود - مثل انتخابات - با دقت گاهگاهی، به طور مستقیمقدرت سیاسی عامه مردم 
غیر مستقیم و بسیار پیوسته نیز با تصورات بازیگران سیاسی که در برابر مخاطبان نقش ایفا می کنند و کسانی که طور 

  .کارایی خود را در دنیاي سیاست با شاخص هاي واکنش عمومی می سنجند، اجرا می گردد

ام پدیدار  18یاسی در قرن بیکر اینگونه استدالل کرد که ایده افکار عمومی، بطور عمده به عنوان یک نوآوري س
. ایجاد مشروعیت می کنداین ایده، به مثابه منبعی از قدرت تلقی می شد که براي سیاست یا پیشنهادي مفروض . شد

. از آن موقع نخبگان از افکار عمومی به مثابه یک اسلحه متکی بر معناي بیانی در مباحث سیاسی استفاده می کنند
شاید آنها به همین اندازه در تالش براي . ه تفسیر افکار در بطن عامه با دقت بپردازندبازیگران تالش می کنند که ب

هرچند ممکن است نخبگان براي سیاست هایشان نیاز به . شکل دادن و هدایت آن نیز سرمایه گذاري می کنند
ا مخالفتی غیر قابل حل حمایت گسترده و همه جانبه اي نداشته باشند، اما اغلب حداقل نیاز به یک شاخصی دارند ت

  . در برابر دالیل آنها پدید نیاید

   مردم با دقت، نه در کاري که انجام می ي قدرت سیاسی عامه
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  . دهند، بلکه در تصور بازیگران سیاسی از آنچه ممکن است انجام شود، نهفته است

  نقش روزنامه نگاران

روزنامه نگاران، با پوشش دادن به حوادث سیاسی و نظارت بر فعالیت بازیگران سیاسی، عامه مردم با دقت را قادر 
از این نظر، رسانه، عملکرد نظارت گرانه را براي . می سازند تا حول و حوش مخالفت هاي نخبگان شکل گیرند

ید برجسته ترین خدمت عمومی باشد که به رسانه این عملکرد نظارتی مطبوعات شا. مخاطبانشان عهده دار می شود
  . هاي خبري نسبت داده  می شود و خدمات زیادي به وسیله ي آن صورت می گیرد

  . روزنامه نگاران سعی می کنند عامه مردم را نسبت به مسایل هوشیار کنند

ه محیط سیاسی، نقش روزنامه نگار، با کمک به عامه با دقت براي هماهنگ کردن واکنش هاي درونی نسبت ب
 .را به عهده دارد) Correlation(عملکرد هماهنگ سازي

اخبار می تواند . روزنامه نگاري، به بازیگران سیاسی و تماشگران امکان می دهد تا در برابر هم واکنش نشان دهند
  . گزارش هاي مداوي از آن چیزي که در سطح سیاست بر دوش نخبگان است را آشکار نماید

  افکار عمومیمشاهده 

  :محققان آکادمیک اهداف روش شناسانه و تئوریک متنوعی براي مطالعه و مشاهده ي افکار عمومی بیان کردند

درك تفاوتهاي ظریف مقیاس افکار، درك شکل گیري و تغییر افکار عمومی، فراگیري شیوه تاثیرپذیري آن 
  .نقشی که در شکل گیري سیاست بازي می کند و درك جامع) نتایج آراء منتشر شده(محتواي رسانه هاي گروهی 

  )هم براي سیاستمداران و هم حوزه ي تجارت(مشاهده است : تکنیک اصلی مشاهده ي افکار عمومی

  :شاخص هاي افکار عمومی از منابع بسیاري منتج می شود که در یکی از سه دسته ي زیر قرار می گیرند

جمع آوري شرح حال افراد، ): Structured Interviews-هدایت شده(مصاحبه هاي داراي ساختار  .1
گروه ها و سازمان ها که به طور عمده در نمونه هاي معرف پیمایشی و همچنین در محیط هاي تجربی مورد 

 استفاده قرار می گیرد؛



 

١٥ 
 

اعالمیه هاي ):  Content Analyses of Political Platform(تحلیل محتواي خط مشی سیاسی .2
 وصی یا اخبار و ستون سردبیري؛سازمانی، مکاتبات خص

 یا گفتمان هاي گروهی نسبتا بی): In-Depth Interviews( مصاحبه هاي عمیق .3
یا هدایت نشده با مقامت دولتی، نخبگان سازمانی، فعاالن و گروه ) Unstructured group(ساختار

 . هاي مورد نظر

اینکه کدام تصویر از  .ند عام را شناسایی کنیمدهند تا قسمت هاي متفاوت یک فرای این تصاویر به ما امکان می
مجموعه تصاویري که می گیریم، به بهترین شکل می تواند معرف افکار عمومی باشد، بستگی به هدف ما دارد؛ 
یعنی اینکه آیا ما می خواهیم فرایند سیاسی را نسبت به نظر اکثریت بیشتر پاسخ گو باشیم، طیفی از مباحث عمومی 

م، چارچوب هاي ارجاعی مردم را براي امور سیاسی درك کنیم و یا مشخص کنیم که عقاید چه را گسترش دهی
  . بیشتري دارد گذاريکسانی در هدایت سیاست تاثیر

  

تحقیق پیمایشی معمول ترین روش براي مشاهده افکار عمومی به شمار می رود، اما به هیچ وجه تنها روش کاربرد  
  .نیست

اطالعیه هاي رسمی، بیانیه ها، گزارش ها و صورت جلسه هاي مالقات هاي عمومی، براي مطالعه ي رفتار بازیگران 
  . سیاسی کامال مفید است

اگرچه آلپورت . تحلیل محتواي وسایل ارتباط جمعی در تحقیقات افکار عمومی نقش برجسته اي را ایفا می کنند
به صراحت در مورد خطر اشتباه گرفتن افکار منتشره در مطبوعات که او آن را سفسطه روزنامه نگاري می ) 1937(

زارش هاي خبري و توصیف هاي گعان داشت که نامید، به جاي افکار عمومی هشدار داد، اما باوجود این، وي اذ
  .  باشد) Self-Reinforcing(سردبیري از افکار عمومی، خود می تواند تقویت کننده 

  . به طور حتم نباید دیدگاههاي عنوان شده در رسانه ها را با دیدگاههاي مخاطبان اشتباه گرفت
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  جمع بندي

زیرا . مردم هنگامی عموم را می سازند که روش هاي پاسخ گویی به یک مساله مشترك را مد نظر قرار می دهند
عموم، مجموعه اي پویاست که در طول زمان با بحث پیرامون یک موضوع یا رابطه میان اعضاي عمل کننده اي که 

ارتباط .  بررسی مفاهیم افکار عمومی پرداخته شددر این کتاب به . بطور دائم در حال تغییر هستند، سازمان می یابد
مباحث جامعه شناسانه و روانشاناسانه از . نزدیک افکار عمومی با فرایند گفتگو، بحث و تصمیم گیري هاي جمعی 

و بررسی اینکه مباحث عمومی، به طور عمده به واسطه کنش متقابل . ودش افکار عمومی تو این کتاب بررسی می
سیاسی نخبه و تماشاچیان با دقت آنها، به شیوه هاي متعدد و مهمی توسط مطبوعات و رسانه تسهیل  میان بازیگران

  . می شود

  . ارتباطات نه تنها یک وسیله ي مفید براي اداره ي افکار است بلکه براي وسوسه کردن افکار نیز مفید است

  

 


