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ك ده :امروزه شاهد انقالب جديد در زمینۀ اطالعات و ارتباطات در فضای واقعی
مجازی و واقعیت مجازی هستیم .مفهوم «دهکدۀ جهانی» به ذهنیت جهانی تغییر
هويت داده است .اکنون «انقالب ارتباطات» به «انقالب اطالعات» تبديل شده است.
در اثر فنآوریهای جديد سازمانها و نهادها و روابط بین آنها از اساس دگرگون
شده است.
روابط عمومی به عنوان حلقۀ واسط و اتصالدهندۀ نهادها و سازمانها بايد
توانايی سازگاری با شرايط جديد را داشته باشد .از اين رو ،الزم است رهبران و
مسئوالن روابط عمومیها بیش از هر چیز ديگری به تبیین تأثیر فنآوریهای جديد
بر نهادها و سازمانها بپردازند.
مقاله حاضر ضمن تعريف مفهوم روابط عمومی الکترونیک و ضمن تأکید بر
اين نکته که اين نوع از روابط عمومی تا کنون به حد کافی رشد نیافته و به بیانی
مراحل اولیۀ خود را پشت سر میگذارد ،برای آن آيندۀ امیدوارکنندهای را متصور
است؛ آيندهای که در آن روابط عمومی الکترونیک به تمامی سازمانها و نهادهای
دولتی و خصوصی بسط خواهد يافت .انتظار میرود که در آيندهای نزديک روابط
عمومی دچار تحوالت عمیقی شود که نتیجۀ آن تغییری بنیادی در يکی از مهمترين
وظايف روابط عمومی ،يعنی پژوهشمحوری در ابعاد مختلف ،خواهد بود .مقاله
حاضر ابعاد مختلف تغییرات ذکرشده در حیطۀ روابط عمومی را بررسی میکند.
كل د
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قد ه

امروزه شاهد انقالب جديد در زمینۀ اطالعيابی ،اطالعرسانی و ارتباطات در فضای
واقعی مجازی و واقعیت مجازی هستیم ،مفهوم دهکده جهانی به ذهنیت جهانی تغییر
هويت داده است .اکنون انقالب ارتباطات به انقالب اطالعات و انفورماتیک تبديل شده
است .روابط عمومی که به مثابه حلقۀ واسط و اتصالدهندۀ نهادها و سازمانها در
جامعه است ،بايد در ايجاد ارتباط بیشتر و پیشرفتهتر نقش حیاتی خود را ايفا کند.
جهانی شدن ذهن و ذهنسازی جهانی حاصل پیشرفت فناوریهای شگرف انسانی
است.
در اوايل قرن بیست و يکم و ورود به دوران نوآوریهای موج سوم با شرايطی
روبهرو هستیم که تمامی ابعاد وجودی انسان را تحت تأثیر قرار میدهد .در اين دورۀ
گذار ،فناوری جانشین دورههای کشاورزی و صنعتی میشود .تغییرات در سازمانها و
نهادها و شرايط محیطی به طور بنیادیتری در حال وقوع است.
تا جايی که برخی از دانشمندان معتقدند که در سايۀ پیشرفت فناوری دنیا در حال
ديوانه شدن بوده و روزبهروز ديوانهتر میشود .تحوالتی مانند شبیهسازی گوسفند در
 12فوريه 2001م .توسط «دالی» و کار گذاشتن يک بافت مصنوعی در بدن ،توسط
پروفسور «دولد» و يک استاد دانشگاه  READINGو اتصال آن به طور مستقیم به رايانه
از موارد مهم تکامل تاريخی انسان به شمار میرود (افروغ ،2268 ،ص .)21در اثر
فناوریهای جديد سازمانها و نهادها و روابط بین آنها از اساس دگرگون خواهد شد.
هم اکنون  899میلیون نفر در جهان پست الکترونیک دارند و تبادل اطالعات روی وب
هر  299روز دو برابر میشود .تا سال 1929م .پیشبینی میشود که يک -سوم مردم
جهان سايتهای شخصی وب خواهند داشت (افروغ ،2268 ،ص .)23در قرن 12م.
اينترنت عمدهترين رسانه ارتباط و اطالعرسانی خواهد بود .ما در آينده خواهیم
توانست در اثر توسعه فناوریهای جديد با جراحی در مغز سرعت پردازش آن را باال
برده و ظرفیت آن را افزايش دهیم .از اين رو ،مهمترين نقش رهبران و مسئوالن روابط
عمومیها تبیین تأثیر فناوریهای جديد بر نهادها و سازمانهاست .رهبران سازمانها نه
تنها بايد واقعیت فناوریهای جديد را درك کنند و آگاهی مناسبی از آن داشته باشند
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بلکه بايد محدوديتهای خود را بشناسند .قرار گرفتن انسانها در فضای مجازی منجر
به از بین رفتن دوستی و همدلی میشود و روابط عمومیها بايد به احساس تعلق که
به زندگی کارکنان معنا میبخشند و چگونگی سازگاری آنها را در سازمان خود تعیین
کنند و با برقراری ارتباطات مؤثر به آن پاسخ گويند.
ابط ع و ي الك ر ك

ت؟

روابط عمومی الکترونیک عبارت است از استفاده از فناوری ارقامی به خصوص
کاربردهای مبتنی بر وب -سايتهای اينترنتی برای افزايش دسترسی و ارائه خدمات و
اطالعات ارتباطی به کاربران و سازمانها و نهادها و دريافت اطالعات از طريق
آنهاست.
اين روش زمینۀ بالقوهای برای کمک به ايجاد رابطهای ساده ،روان و مؤثر ،بین
سازمانها و مؤسسات با سازمانها و مؤسسات ديگر و نهادهای مدنی در راستای ارائۀ
خدمات اطالعات و خدمات ارزانقیمت فوری و فراگیر به همۀ گروههای کاربر فراهم
خواهد کرد .بنابراين ،وظیفۀ روابط عمومی الکترونیک و ديجیتالی ارائۀ اطالعات و
خدمات روی خط -لحظهای (آنالين )OnLine ،از طريق اينترنت با ساير وسايل
ديجیتالی است .با شروع انقالب ديجیتالی خیلی از واحدهای دولتی طیف گستردهای از
منابع انتشارات ،بانکهای اطالعاتی خود را به عنوان خدمات واقعی دولتی به طور
آنالين در اختیار شهروندان ،نهادها و سازمانها قرار دادند .روابط عمومی ديجیتالی و
الکترونیکی هنوز خیلی رشد نیافته و در مرحلۀ طفولیت است .اما چشمانداز آيندۀ آن
بسیار امیدوارکننده و همراه با توسعه و تعمیم همهجانبه در تمامی سازمانها و نهادهای
دولتی و خصوصی است .پیشبینی میشود که همۀ فعالیتهای روابط عمومی در
آيندهای نه چندان دور با تحوالتی عمیق و همهجانبه همراه خواهد بود؛ از جمله اين
تحوالت ،دگرگونی عظیم و بنیادی در يکی از وظايف مهم روابط عمومیها ،يعنی
پژوهشمحوری در ابعاد مختلف در چشمانداز درازمدت روابط عمومی الکترونیک
خواهد بود.
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عواملی که سبب محوريت پژوهش و اولويت آن در روابط عمومی الکترونیک در
آينده خواهد شد ،به شرح زير است:
 -8ن خت ع قتر خ طب

بت به ح ط

شناخت عمیقتر مخاطبان نسبت به محیط و پديدههای پیرامون خود به دلیل پردازش و
تحلیل دادههای متنوعتر و گستردهتر که رهآورد توسعۀ اطالعات در جامعۀ اطالعاتی
است.
شناخت انسان در رابطۀ متقابل با پديدههای مختلف و محیط پیرامون (محیط
طبیعی و محیط اجتماعی) پیريزی میشود .معرفت و شناخت انسان در اثر کار و
تالش او و نیز در اثر تجربههای متعدد و ممتد و درگیری و روابط به نسبت متغیر و
پايدار با پديدههای پیرامون (به منظور ادامۀ حیات) به وجود آمده و گسترش يافته
است.
در همآمیزی شناخت يا معرفت آدمی نسبت به اين يا آن بخش از امور و
پديدههای طبیعی ،اجتماعی و فکری مجموعه شناسايیهای انسان (يعنی علوم و
دانشها) را به وجود آوردهاند .انسان به قدرت تعقل و تفکر خود پديدههای پیرامون
خود را احساس و درك نموده و زمینههای شناخت اولیهاش فراهم گرديده است
(سعیدی ،2210 ،ص.)23
بديهی است هر چند مبادی ورودی مغز انسان اطالعات بیشتری را جمعآوری و
جذب کند ،در مرحلۀ شناخت عقلی و منطقی به تجربه و تحلیل بیشتری از دادهها و
اطالعات دست خواهد يافت و در نتیجه ،شناخت عمیقی نسبت به پديدهها و مسائل
پیرامونی خود کسب خواهد کرد .از اين روست که حجم انبوهی از اطالعات که در اثر
وقوع و پیدايش جامعۀ اطالعاتی در اختیار افراد و گروهها و جوامع گوناگون در سطح
جهان قرار میگیرد ،فرصتی مغتنم برای درك عمیق و همهجانبۀ آحاد مختلف در جامعۀ
امروزی دانايیمحور گرديده است.
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اعتالی شايستهساالری و احساس نیاز به افراد کارشناس و متخصص در زمینههای
مختلف از جمله روابط عمومی ،به مثابه يک رويکرد قابل مالحظه در اغلب کشورهای
جهان است .در کشور ما نیز هرچند در گذشته فعالیت در روابط عمومی ،به بخشی از
امور اداری و دبیرخانۀ سازمان محسوب میشد و هنوز هم در سازمانهای بسیاری
روابط عمومی مد و برای عقب نماندن از قافلۀ پیشرفت در عصر ارتباطات و اطالعات
تلقی میشود! و استفاده از مهندسان کشاورزی ،راه و ساختمان ،برق و الکترونیک يا
حتی پزشک عمومی برای اداره و مديريت روابط عمومی موضوع غیرمتعارفی نیست!
اما واقعیت آن است که رويکرد جديد به روابط عمومی و مديريت آن يک اتفاق پويا و
به سمت آينده روشن است و ضرورتهای زمان و مکان سرانجام خود را تحمیل
میکنند و اين ضرورتها سبب شده است که برای استفاده بهینه از روابط عمومی از
افراد متخصص در اين رشتۀ ارتباطی استفاده شود .گسترش و توسعه چهل واحد
دانشگاهی علمی -کاربردی در وزارت ارشاد اسالمی که دستکم  29واحد آنها در
حال حاضر به تدريس روابط عمومی در سطح کشور میپردازند و نیز تصمیمات
مسئوالن در دانشگاه عالمه طباطبايی و دانشکده علوم اجتماعی برای توسعه دورههای
کارشناسی روابط عمومی به مثابه دانشگاه مادر و پیشبینی و برنامهريزی دورۀ
کارشناسی ارشد برای اين رشته ،در کنار تالشها و برنامههای دانشگاه آزاد اسالمی در
جهت ايجاد و افتتاح رشتۀ روابط عمومی در شهرستانهای مختلف ،همه حکايت از
حرکتی پیشرونده در جهت تغییر کمی و کیفی شکل و محتوای آموزش روابط عمومی
دارند.
 .3گ رش فن

ي ي جد د ا تب طي تو ع

ر خت

توسعۀ زيرساختها ،ترويج و توسعۀ اينترنت و کاربردهای گوناگون آن مانند دولت
الکترونیک ،بانکداری الکترونیک و سرانجام ،شهر الکترونیک روابط عمومی الکترونیک
و ديجیتالی نیز با پتانسیلهای تازه مانند امکان حضور فعال مخاطبان در صحنه و
دسترسی به تعامل دوجانبه بین روابط عمومی و مخاطبان سازمان چشمانداز زيبا و
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امیدوارکنندهای در آيندۀ روابط عمومی را میتوان انتظار داشت .امروزه روابط
عمومیهای مدرن همانند گذشته راهبردها و برنامهريزیهای درازمدت ندارند؛ چرا که
سرعت تحوالت فنی و افزايش نیازهای مخاطبان و تنوع آنها روابط عمومیها را ملزم
میسازد به راهبردها و برنامهريزیهای کوتاهمدت روی آورند تا بتوانند پاسخگوی
نیازهای مخاطبان باشند .از جمله ويژگیهای روابط عمومیهای مدرن مخاطبمحور
بودن آنهاست .لذا روابط عمومی ديجیتال بیشتر مخاطبمحور و مشتریگراست تا
مسئولگرا .روابط عمومیها موظفاند به خواست و نیاز مخاطب اهمیت دهند و در
جهت برآوردن اين نیازها برنامهريزی کنند (افروغ ،2263 ،ص.)22
دقت در کار روابط عمومیهای ديجیتال بسیار مهم و حائز اهمیت است؛ چرا که
به مدد فناوریهای نوين نظارت مخاطبان و افکار عمومی در عملکرد روابط عمومیها
تأثیرگذار است .مخاطبان ناراضی قادر خواهند بود به راحتی و به سرعت از طريق
اينترنت تصوير يک سازمان را خراب کنند و در کسری از ثانیه 49 ،میلیون کاربر
اينترنت را از خطای شما آگاه کنند .روابط عمومی سنتی با مشکالتی در خصوص
ارتباط با رسانهها ،نظرسنجی مطلوب و ارتباطات مردمی مواجه است که نتیجۀ آنها
بهرهمندی از کیفیت نامطلوب است ،در حالی که روابط عمومی ديجیتال با افزايش
قابلیتهای ارتباطی خود اين مشکالت را از میان برداشته و تحول چشمگیری در امر
برقراری ارتباط با رسانه و با مردم ايجاد کرده است .امروزه خبرنگاران رسانههای
جمعی به راحتی از طريق پست -الکترونیکی و بانک اطالعات روابط عمومی میتوانند
از آخرين اخبار و اطالعات مطلع شده و به حجم عظیمی از دادهها و اطالعات و آمار
سازمانی دست يابند؛ نتیجۀ اين امر افزايش سطح کیفی اطالعرسانی است (افروغ،
 ،2263ص.)24
لذا امروزه کاغذبازی و نامهنگاری در پیگیری حذف شده و اين امور از طريق
فناوریهای ارتباطی انجام خواهد شد .روابط عمومی ديجیتالی از جمله زيرساختهای
مهم جامعۀ اطالعاتی است وخود نیز ساختارهايی دارد که کاربرد صحیح ابزارهای
الکترونیکی ،آموزش نیروی انسانی متخصص ،زيرساختهای فنی و محتوای به روز
اطالعات و دانش و بهرهگیری از فنون نوين از جملۀ آنهاست.
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اگر يکی از اهداف اصلی و زيربنايی روابط عمومی ديجیتالی را مخاطبمحوری و
مخاطبشناسی بدانیم ،ضرورت ايجاب میکند که ما خواستهها و نیازها و ديدگاههای
مخاطب را بشناسیم تا با توجه به اطالعات و دادههايی که در مورد مخاطب خود از
ابعاد مختلف جمعآوری میکنیم برای پاسخگويی به آنها برنامهريزی کوتاهمدت،
میانمدت و يا درازمدت طراحی کنیم ،بنابراين ،برای شناخت ويژگیهای مخاطب و
خواستهها و نیازهای وی بايد اين شناخت از طريق پژوهش و تحقیق حاصل شود.
بنابراين ،محوریترين فعالیت روابط عمومی ديجیتالی در آينده پژوهش و تحقیق است.
لذا در ادامۀ بحث فعلی نخست به بررسی و چیستی مخاطبان در انواع مختلف آن
میپردازيم؛ آنگاه پژوهش برای شناخت مخاطبان از ابعاد مختلف را مطرح خواهیم کرد
و در ادامه ،به سرفصلهايی که ضرورت انجام پژوهش برای موفقیت روابط عمومی
ديجیتالی در آينده مشهود است ،خواهیم پرداخت.
 .8-4ن خت خ طب

مککويل به برخی از ديدگاهها در مورد مخاطب به نحو جامعتر اشاره کرده است؛
ديدگاهی که میگويد مخاطب انبوه است .اين موضوع به آن معناست که تعداد آنها
بسیار زياد است ،کامالً يکپارچه نیستند و از لحاظ جغرافیايی نیز پراکندهاند .از طرف
ديگر ،ديدگاهی معتقد است که مخاطب يک گروه و طبقه منسجم است؛ يعنی مخاطبان
رسانهها از قبل در جامعه وجود دارند و رسانه آنها را به وجود نیاورده است .آنها
مستقل از رسانه هستند و رسانه به آنها خدمتی ارائه میکند و در بحث مخاطب به
عنوان بازار ،در اين نگاه مخاطبان مصرفکنندگان بالفعل و بالقوه محصوالت و يا
خدمات هستند .در اينجا به صورت جمعیت مصرفکننده يک منطقه يا حتی يک گروه
اجتماعی تلقی میشوند که مؤسسه متبوع روابط عمومی به نحوی با وی در ارتباط
است.
برای مخاطبشناسی پژوهش در زمینههای زير ضروری است.
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 .2-4فر نگ ژ ي خ طب

برای تأثیر بر مخاطب در اولین گام بايد فرهنگ وی را شناخت .در تعريف فرهنگ
میتوان گفت:
«فرهنگ به بیان ساده مجموعۀ ارزشهايی است که اعضای يک گروه معین
دارند و هنجارهايی که از آن پیروی میکنند .به عبارت ديگر ،فرهنگ شیوۀ
زندگی مخاطب است ،فرهنگ در جوامع گوناگون دارای يک سلسله
ويژگیهای عمومی است.»...
تعدادی از اين ويژگیها عبارتاند از:
 فرهنگ آموختنی و اکتسابی است. فرهنگ اجتماعی است. فرهنگ پديدهای ذهنی و تصوری است..3-4

ژ ي خ طب

معموالً فاصلۀ بین وضع موجود و وضع مطلوب را در ابعاد مختلف «نیاز» مینامند.
نیازپژوهی مخاطبان بايد از طريق فرآيند پژوهش علمی ،وضعیت موجود و فعلی
زندگی مخاطبان شناخته و شکاف آن با وضعیت مطلوب تعیین و در جهت رسیدن به
وضعیت مطلوب برنامهسازی شود .بررسی نیاز مخاطبان به ويژه در عرصه فعالیتهای
روابط عمومی بسیار مهم و اساسی است؛ زيرا هدف محوری روابط عمومیها در
شفافسازی و ايجاد تفاهم دوجانبه مخاطب است و نیازهای وی در آن بخش که به
فعالیت سازمان متبوع و ايجاد ارتباطی دوجانبه و مؤثر از طريق روابط عمومی مربوط
میشود (معینیان ،2268 ،ص.)1
 .4-4ب ي ژ ي خ طب

هنر زايیدۀ تفکر ،تعمق و احساس لطیف است و بیشترين و بهترين تأثیر را بر آدمی بر
جای میگذارد .پیامهايی که از شیوههای هنری تأثیرگذار بهره گرفته ،موفقتر بودهاند.
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میزان زيبايیشناسی مسئول روابط عمومی در ارائه و معرفی مطلوب برنامههای روابط
عمومی تأثیر مستقیم دارد.
 .5-4ب

ذ ري خ طب

ا

ي

ابط ع و ي

معموالً برنامههای روابط عمومی با اين هدف ساخته میشود که تغییری در نگرشها و
باورهای مخاطبان ايجاد کند و اين تغییر سبب دست يافتن به تصويری مثبت از سازمان
و فعالیت روابط عمومی توسط مخاطب گردد .بنابراين ،بايد توجه کرد که چگونه
میتوان با مخاطبان ارتباط مؤثر برقرار کرد و بر آنها نفوذ و تأثیر بجا گذاشت؛ يعنی
چه عواملی باعث میشود که مخاطبان سازمان بیشتر تحت تأثیر پیامهای روابط عمومی
قرار گیرند (معینیان ،2268 ،ص.)6
زمانی که ما در بارۀ نفوذ و تأثیر رسانه سؤال میکنیم ،بايد ببینیم که منظور از نفوذ
و تأثیر چیست و واقعاً چطور میتوانیم آن را از نظر علمی اندازِهِگیری کنیم .چه عواملی
از نظر شخصیتی و پیشینهای ،نظیر زمینههای روانشناسی ،اقتصادی ،محیطی و نظاير آن
باعث میشوند که مخاطب روابط عمومی تحت تأثیر قرار گیرد ....در خصوص
اندازهگیری تأثیر رسانه بر مخاطب اولین بار طی سالهای بین دو جنگ جهانی اين
سؤال مطرح شد که اثر اقناعی و فراگیر رسانهها بر مخاطب به چه میزانی است .در اين
خصوص ديدگاهها و نظريههای مختلفی در ارتباطات مطرح شده است.
هرچند تمام مطالعات در بارۀ تأثیر رسانهها بر اين فرض قرار دارند که رسانهها
دارای تأثیر میباشند ،علیرغم چنین تصوری در بارۀ قدرت اثرگذاری رسانهها بین
کارشناسان اين رشته توافق کلی وجود ندارد .اين اختالفنظر بیشتر در بارۀ میزان تأثیر
موارد وقوع و نوع تأثیر است .دانش ما در اين زمینه بدان درجه نرسیده که با قاطعیت
بتوان وقوع تأثیر را در موردی خاص به درستی پیشبینی کنیم .عقل سلیم اين نکته را
تأيید میکند که رسانههای همگانی احتماالً در زمینههای اخالق ،نظريات و اعتقادات و
بزهکاری که مورد توجه جامعه است ،دارای بعضی تأثیرات است (مهرداد،2269 ،
ص.)232
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 دنیس مککويل ،نظريهپرداز و محقق ارتباط جمعی ،مسیر توسعه تحقیق ونظريهسازی در زمینۀ تأثیر رسانهها را در طول زمان به سه مرحله تقسیم کرده است:
رحل ا

 :ظر تأث ر قد ت ند

ه

در اين مرحله که از اوايل قرن بیستم شروع میشود و تا اواخر 2029م .ادامه میيابد،
رسانهها به طور قابل مالحظهای توسعهيافته بودند .در اين فاصله به رسانهها به واسطۀ
قدرت خارقالعادهای که در شکل دادن به نظريات و عقايد ،تغییر عادات اجتماعی و
رفتار افراد بازی میکردند ،اعتبار فراوانی داده شده بود.
رحل

 :ظر قد ت ند بو

ه

و

آ

ش قرا يگ ر

در اين مرحله با يک مجموعه تحقیقات که توسط مؤسسه مطالعات پین (

Payne Pun

 )Studiesدر اياالت متحده آمريکا در اوايل دهۀ 2029م .انجام شد و تا اوايل 2089م.
ادامه يافت ،مشخص میشود .در اين تحقیقات که به طور جداگانه صورت گرفته است،
مطالعات در بارۀ انواع مختلف تأثیر محتوا و رسانهها ،بعضی فیلمها و برنامهها و
مبارزات کامل انتخاباتی انجام گرديد .توجه اساسی در اين مطالعات بر استفاده از
فیلمها و ساير رسانهها برای ترغیب برنامهريزیشدۀ اطالعات و يا برای ارزيابی
تأثیرات مخرب رسانهها با توجه به بزهکاری ،تعصب نژادی ،تجاوز و يا تحريکات
جنسی متمرکز بود.
رحل

و  :ظ و جد ظر

ه ي قد ت ند

به مجرد آنکه نظريههای جديد مبنی بر اينکه رسانهها مستقیم ًا بدون قدرت تأثیرگذاری
هستند و تأثیرگذاری آنها غیرمستقیم صورت میگیرد ،متعاقباً بررسیهای تازهتری
انجام شد که يافتههای آنها خالف اين نظريه را نشان میداد

( Lang Kand Lang. G. E.

 .)1959يکی از داليل نپذيرفتن نظريۀ «حداقل تأثیر» رسانهها و ورود تلويزيون بیش از
رسانههای پیشین از قدرت کشش و جذابیت برخوردار بود و در ظاهر برای زندگی
اجتماعی دارای نتايج بیشتری بود .نظريات و تحقیق در مرحلۀ سوم که معتقد به
تأثیرات اجتماعی رسانههاست ،هنوز هم ادامه دارد (مهرداد ،2269 ،ص.)236
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د گلولهاي تأث ر (مدل  S- Rيا )Hypodermic Theory

در تحقیقات اولیه (مرحلۀ اول) همگان معتقد به قدرت فوقالعادۀ رسانهها در
تأثیرگذاری جامعه بودند .نظريۀ گلولهای نامی است که محققان ارتباطی به نخستین
فرضیاتی که در بارۀ رسانههای همگانی ارائه شد ،نهادند .به نظريۀ گلولهای ،نظريۀ
«سوزنی» يا تزريقی نیز گفته میشود .در بارۀ ضعفها و کمبودهای نظريۀ گلولهای
مطالب بسیاری نوشته شده است؛ از جمله دفلور در تحلیل خويش با توجه به تجربیات
و تحقیقات رو به رشد جديد ضرورت ايجاد تغییراتی در اين نظريه را يادآور شده
است :اول آنکه تفاوتهای فردی بايد در نظر گرفته شود ....تفاوت در شخصیتها،
نگرشها ،ضريب هوشی و منافع افراد وجود دارد .دوم آنکه با توجه به عوامل سن،
شغل ،شیوۀ زندگی ،جنس ،مذهب و نظاير آنها ،افراد متفاوت هستند (دفلور،2019 ،
ص.)219
د تأث ر حد

ه

ارائۀ داليل و شواهد تحقیقاتی در بارۀ تأثیر محدود رسانهها در مرحلۀ دوم آغاز گرديد
و سعی شد که نظريۀ گلولهای را بیاعتبار سازد ....بعضی تحقیقات کلیدی در بارۀ تأثیر
ارتباطات به ويژه با تحقیقی که هاولند و همکارانش (هاولند )2001 ،به روی سربازان
ارتش آمريکا انجام دادند ،نشان داد که فیلمها تنها در انتقال اطالعات مؤثر بودند و در
تغییر نگرشها نقشی ايفا نکردند ....همچنین بررسیهايی که ارسفلد و همکاران او در
انتخابات رياست جمهوری آمريکا در سال 2040م .انجام دادند ،متوجه شدند که تنها
تعداد کمی از مردم تحت تأثیر ارتباطات توده در طول مبارزات انتخاباتی قرار گرفتند
کالپر در کتابش «اثرات رسانههای همگانی» ( )2040به بررسی آثار رسانهها پرداخت
(مهرداد.)2269 ،
ظر ك ت

نظريۀ جزمی مکلوهان ،نظريۀ تجربۀ تأثیرات ترکیبی ،نظريۀ ماروپیچ سکوت
(شکلگیری افکار عمومی) ،نظريۀ سلطۀ رسانهها از جمله نظرياتی هستند که در بررسی
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تأثیر روی مخاطبان به وسیلۀ رسانههای جمعی به بحث و گفتگو و تجزيه و تحلیل
میپردازند.
 .6ژ ش ي بن

ي به نظو

نجي

مشاهده به تنهايی برای فهم واقعیت اجتماعی کافی نیست .همان طور که مشاهدۀ
طبیعت از ديرزمان به ياری ابزارها به دست آمده است ،ما هم به همان طريق بايد خود
را با ابزارهايی مجهز کنیم که توانايی طبیعی ما را تقويت کند .نظرخواهی ()enquete
يکی از ابزارهاست.
نظرخواهی از اواخر قرن هجدهم مطرح شد .روش نظرخواهی با آهنگی بسیار کند
و بادشواری به مدد پشتکار و سماجت پژوهشگران شروع به پیشرفت کرد .جالب است
که سنت نظرخواهی در اروپای قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم به طور کامل به دست
فراموشی سپرده شد و مجدداً از سال 2043م .به صورت تازهای مطرح گرديد؛ تا جايی
که بعضیها فکر میکردند که اين ابداعی آمريکايی است.
در آغاز اين ابزار جديد مشاهده با استقبال مواجه نشد و کسی آن را به منزلۀ
پیشرفتی در زمینۀ شناخت انسان و نیازهای وی تلقی نکرد.
با اين همه ،حیرتانگیز بود که نتايج نظرخواهیها همه جا ديده میشد؛ از
روزنامهها و راديوها و گفتگوهای سیاسی گرفته تا نشريات ،سازمانها و شرکتها
گاهی اين طور فکر میشد که اين هم يک مد روز است (اسدی ،2212 ،ص.)121
در قرن نوزدهم میالدی نظرخواهی از طريق پرسشنامه در اياالت متحدۀ آمريکا،
فرانسه ،آلمان و بسیاری از کشورها انجام شد .در سال 2646م .در پروس نظرخواهی
الکساندر وی .لنگرك ( ،)Alexandre V. Lengerkeدر ساکس نظرخواهی در بارۀ شرايط
کار کشاورزی در سال 2613م .به درخواست رايشتاگ ( )Reichtagنظرخواهی از 1999
نفر از صاحبان کارخانهها و کارگران در بارۀ شرايط کار ،کارآموزان و کارگران در
کارخانه انجام شد.
نظرخواهی در دو حوزۀ اصلی تکوين يافته است؛ در آغاز موضوع نظرخواهی
شرايط زندگی نامساعد گروههای فقیر و واپسماندۀ جامعه بود؛ مانند وضعیت
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زندانهای انگلیس در سال 2114م .و يا وضعیت زندانیان فرانسه که در سال 2619م.
توسط ل.ر .ويلرمه انجام گرفت و يا وضعیت زندگی کارگران صنعتی در سال 2649م.
(وضعیت زندگی کارگران کشاورزی ،کارگران صنعتی ،بیکاران ،کهنساالن و فقرا) .اين
نظرخواهیها برای قانونگذاریهای اجتماعی تازه مبنايی شد و بعدها هم کاربرد
نظرخواهیها به پیشبینی نتايج انتخابات تعمیم يافت (اين کار از سال 2614م .در
آمريکا مرسوم شد و در روزنامۀ پنسیلوانیان در هاريسبورگ پیش از برگزاری انتخابات
رياست جمهوری نتايج اين نظرخواهی چاپ شد) .با اين همه ،سنجش افکار در بارۀ
مسائل سیاسی و موضوعهای مورد عالقه مردم (مانند گزارش مرتب استانداران فرانسه
در بارۀ افکار عمومی در طول امپراتوری دوم و اولین «سنجش افکار» در بارۀ مقررات
وسايل نقلیه در سال 2091م .در شیکاگو را بايد پیشگام اين نوع کارها دانست).
تا سال 2014م .که مؤسسه آمريکايی برای افکار عمومی 2توسط جرج گالوپ
( )G. Gallopتأسیس شد ،اهمیتی نیافت (اسدی ،2212 ،ص.)110
امروزه نظرخواهیها به ويژه در حوزه بازاريابی ،در مؤسسات عمومی (نظرخواهی
از کارکنان) در روابط عمومی ،در حوزۀ رسانههای همگانی (نظرخواهی از خوانندگان،
شنوندگان و تماشاگران) و برای دولتها و ساير مراکز قدرت و يا به طور عام در تمام
حوزههای علوم اجتماعی و حتی پزشکی به کار میرود.
اين امر به خصوص در سازوکار روابط عمومیها که به امر اقناع و ترغیب
مخاطبان خود توجه خاص دارند ،به ويژه در سنجش میزان و نوع نیازهای مخاطبان ،که
الزمۀ پاسخگويی به آنهاست ،از اهمیت زيادی برخوردار است و به عنوان امری
راهبردی محسوب میشود.
اهمیت تحقیق و تفحص در نیازها به ويژه در عصر ارتباطات و تبديل جهانی
شدن به ذهنیت جهانی با استفاده از فناوریهای نوين اطالعرسانی مانند رايانه ،اينترنت
که تسهیالت ويژهای در اختیار سازمانها و گروههای مرتبط آنها قرار داده است ،بیش
از گذشته محسوس است.
امکانات و تسهیالت جديد فناوریهای ارتباطات ،مانند پست -الکترونیک ،تلفن
همراه تصويری و در مجموع ،رسانههای متعامل نه تنها امکان نیازسنجی را برای
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سازمانها و نهادهای مختلف در محدودۀ جغرافیايی ملی و منطقهای فراهم کرده بلکه به
آنها امکان حضور و مطرح شدن در سطح جهانی و ارتباط فوری و کمهزينه با
مشتريان و مخاطبان خود در سطح جهان را فراهم کرده است تا از اين طريق بتوانند از
سلیقهها و نیازهای متنوع آنها به طور مستقیم مطلع شده و بر مبنای اطالعات و
دادههای جمعآوری شده از اين طريق برنامهريزی کوتاهمدت ،میانمدت برای شرايط
موجود و با توجه به چشماندازهای دور برای توسعه و فعالیت آيندۀ خود نیز به
شیوهای علمی طراحی و پیشبینی تضمینشده داشته باشند.
 .1ژ ش ب ا داف

ا دت

قش آ
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يکی از وظايف روابط عمومی پژوهش و سنجش افکار عمومی است .بايد ديوارهای
بین خود ،رسانهها و مردم را برداشت ،شفاف کردن سازمانها و سیاستهای آن و
دوسويه کردن ارتباط با مردم از ديگر وظايف روابط عمومی است .روابط عمومی بايد
در پی برقراری رابطۀ سالم بر اساس تفاهم و اعتماد متقابل برای دستیابی مردم و جامعه
به حقیقت باشد؛ در غیر اين صورت ،وقتی بین رفتار و کردار فاصله ايجاد شود ،اعتماد
مردم سلب میشود .در اين شرايط انفعال و در پی آن عدم مشارکت به وجود میآيد که
در واقع ،به معنای شکست در تمام برنامههای ارتباطی است .همۀ اين امور فقط به
صداقت و درستی گفتار و کردار بازمیگردد .با توجه به نقش مهمی که افکار عمومی
در روابط عمومی دارد ،ضرورت ايجاب میکند که اين پديدۀ شگفتانگیز را به خوبی
بشناسیم .روش شناخت افکار عمومی از طريق پژوهش امکانپذير است و اين امر
بستگی به نیاز ،امکانات و خواست مشتری به وسیلۀ کارشناسان روابط عمومی
مشخص ،طراحی ،برنامهريزی و اجرا میگردد .گاهی اين شناخت از طريق مطالعه و
پژوهشهای غیررسمی صورت میگیرد و اطالعات الزم از طريق مطالعۀ بايگانی ،بانک
اطالعات سازمان ،گفتگو ،مصاحبۀ عمقی با مديران و افراد متخصص و صاحبنظران
جمعآوری میگردد و تجزيه و تحلیل میشود و زمانی به شیوهای علمی طرح تحقیقاتی
منسجمی پیشبینی میشود و با استفاده از روش تحقیق علمی پژوهش بر روی يک يا
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چند گروه از مخاطبان خاص سازمان صورت میگیرد و ديدگاهها و نگرشهای آنها
جمعبندی و تجزيه و تحلیل میگردد.
به هر حال ،استفاده از هر يک از روشهای پژوهش در شناخت افکار عمومی با
توجه به مقتضیات زمان و مکان و نیازها و امکانات صورت میگیرد (سعیدی،2268 ،
صص.)12-11
 .1فن

ي ي جد د تحو

ژ ش

ش ا دا

ي آ نده

اينترنت ،يک فناوری جديد رسانهای ،مسیر تحقیقات در زمینههای مختلف و از جمله
تحقیق در افکار عمومی را دگرگون خواهد کرد.
در حال حاضر صدها سايت مختلف در زمینههای متفاوت وجود دارند که هر
کدام دارای مخاطبان خاص خود هستند .بخش عمدۀ گروهها و طبقات مختلف جامعه
مخاطب اين رسانۀ جديد هستند .از جمله افراد حقیقی يا سازمانها و ارگانهای دولتی
و خصوصی ،کاربران اينترنت از قبیل دانشجويان ،دانشآموزان پژوهشگران و
روزنامهنگاران میکوشند تا اطالعات مورد نیاز خود را به صورت مستقل از خواست
دروازهبانان سنتی خبری و نیز با سرعت زياد از اين شبکه کسب کنند .تنوع سايتهای
اينترنتی امکان دسترسی به موضوعات مختلف و مورد عالقه در زمینههای اجتماعی را
فراهم کرده است.
امروزه در واقع بازيگران وقايع اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و خبری میتوانند
مستقیماً ديدگاههای خود را بدون نیاز به استفاده از رسانهها و فنون معمول خبری به
اطالع مخاطب برسانند .تمام سازمانها ،احزاب ،شرکتها و حتی اشخاص حقیقی و
حقوقی سايتهای مخصوص انتشار اخبار را به خودشان اختصاص میدهند .اين پديده
ضمن ايجاد تنوع و گستردگی در منابع خبری و اطالعاتی سبب رقابتی جديد در عرصۀ
خبررسانی میشود (سعیدی ،2268 ،ص.)23
کمیت ،فراوانی و تنوع اطالعات در اينترنت تغییرات شگرفی نیز در روش کسب
خبر ايجاد کرده است .تبادل ديدگاهها و اخبار و اطالعات از طريق پست -الکترونیک،
گفتگوهای زنده و دوستانه جوامع مختلف با فرهنگهای مختلف فضای جديدی در
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شکلگیری افکار عمومی جهانی ايجاد کرده است .برای مثال ،مناسبتهای جديد در
بعضی از جوامع شکل میگیرد ،مانند ورود مراسم «والنتین دی» به فرهنگ ايران که در
آن روز افراد برای کسانی که دوستشان دارند ،يا در گذشته دوست میداشتند ،هدايايی
تهیه میکنند .در بزرگداشت اين روز به خصوص در سال  2264طی بررسی که انجام
گرفته ،برخی از فروشگاههای آرايشی و بهداشتی شمال تهران گزارش دادهاند که
فروش آنها در اين روز  2/3برابر افزايش يافته است.
در اين روز اگر وارد سايتهای اينترنتی شويد ،میتوانید شاهد تبلیغات مختلفی
مانند ارسال کارت پستال و نظاير آن باشید .البته اين در شرايطی است که هنوز در ايران
کاربران اينترنت تعداد نسبت ًا قلیلی در مقايسه با کشورهايی مانند کانادا و آمريکا هستند؛
اما به هر حال ،جهت شکلگیری افکار عمومی و نوع مسائلی که بايد در بارۀ آنها
تحقیق و پژوهش شود ،تغییر يافته است .بر اساس آمار منتشرشده از طريق سايت
تحقیقاتی گوگل در يک مقیاس جهانی میتوان گفت  43درصد کل کاربران اينترنت
مقیم آمريکای شمالی 23 ،درصد ديگر در اروپا و  22درصد در ژاپن هستند .به واقع،
تنها در برخی از کشورها خصوصی شدن ارتباطات انجام شده که توانسته است
جايگزين انحصارات دولتی شود و دسترسی يکسانی را برای همگان فراهم آورد .پیامد
اين خصوصیسازی نیز شکاف بین کشورهای توسعهيافته و کشورهای در حال توسعه
در مورد دسترسی به خدمات ارتباطات از راه دور را بیشتر کرده است (امرالهی و
احمدی ،2268 ،ص.)22
حرکت عظیم امروزی در پشت سر انقالب اطالعاتی آثار خود را همچنان در
زندگی روزمرۀ ما ظاهر خواهد ساخت .تراشههای قویتر و در عین حال ،ارزانتر به
رايانهها امکان خواهد داد تا حیطۀ خود را ببینند ،بشنوند ،احساس کنند و آن گاه
واکنش نشان دهند.
از ديگر مباحث رسانهها و تحقیق بحث تودهوارسازی ( )massificationاست؛ يعنی
اينکه اين سؤال مطرح میشود که آيا وسايل ارتباط جمعی سبب تودهوارسازی جامعه
يا همگونسازی افراد به گروههای اجتماعی میشوند؟ مطالعات نشان میدهد که
پیامهايی که مطبوعات راديو و تلويزيون ،و سینما منتشر میکنند ،با توجه به نوع
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گروهی که فرد در جامعه به آن وابسته است ،متفاوت است .برای درك بیشتر آثار
وسايل ارتباط جمعی بايد شرايط استفادهکنندگان آن را در خانواده و گروه اجتماعی در
نظر گرفت.
مطالعات بعضی از دانشمندان نشان میدهد که گروههای اجتماعی (خانواده ،اداره،
انجمن يا حزب) در انتقال پیامهای ارتباطی نقش واسطهای را دارند .در جوامع کنونی،
گروهها ،مخاطبان متنوعی هستند که میتوانند بر اساس عالقه و توجهشان از اين پیامها
بهرهبرداری کنند .اما در جوامع امروزی و در عرصۀ اينترنت پديدۀ گونهگونهسازی
( )diversitisationجايگزين «همگونسازی» میشود .دلیل اين امر اين است که هر کس
به دنبال تخصص خودش است و به تدريج گروههای خاص با افکاری خاص شکل
میگیرند و جامعه گوناگون میشود و نوع ديدگاهها متفاوت میگردد و تأثیر مضاعف
اينترنت نیز به همین شکل است (سعیدی ،2268 ،صص.)26-21
 .1ندگو ه

ي
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امروزه دستیابی به اينترنت موجب جدايی تحصیلکرده از بیسواد میشود؛ زيرا اين
فقط افراد تحصیلکرده هستند که میتوانند با آشنايی يا کارکرد و به کارگیری اينترنت
از دستاوردها و مزايای آن ،که دستیابی به اطالعات گسترده و متنوع است ،به نحو
چشمگیر و زيادی استفاده کنند و همچنین ،سبب جدايی مرد از زن شده است؛ زيرا
مطالعات انجامشده در کشورهای جهان سوم حاکی از آن است که به رغم آنکه شکاف
ديجیتالی بین مردم کشورهای پیشرفته و ساکنان جهان سوم وجود دارد ،اين اختالف
دسترسی و استفاده از امکانات اينترنت در جهان سوم بین مردان و زنان به طور
مضاعف محسوس است و در اين کشورها دسترسی محدود زنان به اينترنت بیشتر در
محل کار و آن هم برای زنان تحصیلکرده امکانپذير است.
همچنین ،دستیابی به اينترنت در بین فقیران و افراد غنی در کشورهای غنی و
جهان سوم کامالً محسوس است؛ در حالی که در بنگالدش ،هزينۀ وصل شدن به شبکۀ
اينترنت میتواند يک خانواده را برای يکسال تغذيه کند و در فیلیپین ،اتصال به شبکه
اينترنت حدود  199دالر آمريکايی هزينه دارد که اين حتی از توان يک خانوادۀ طبقه
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متوسط نیز خارج است ،در آمريکا به دلیل وجود زيرساختهای الزم ،هزينۀ اتصال به
اينترنت يک دالر است (قمی و ديگران ،2262 ،ص.)22
همچنین ،اينترنت سبب جدايی جوان از پیر و شهری از روستايی میشود؛ در
بررسی انجامشده پیرامون بهرهوری از اينترنت در سالهای  2006-00آشکار شده است:
الف .درآمد تعیینکنندۀ میزان دستیابی است .بلیط ورود به شبکۀ جهانی تحصیالت
است .مردان نسبت به زنان و جوانان نسبت به پیران در بهرهبرداری برتری دارند .نژاد
اهمیت دارد و زبان انگلیسی حرف اول را میزند.
ب .تعداد رايانههای متصل به شبکۀ اينترنت از کمتر از صد هزار دستگاه
( )299999در سال 2006م .به بیش از  28میلیون دستگاه در سال 2000م .افزايش يافته
است (امرالهی و احمدی ،2268 ،ص.)22
ب

ا گل ي

گسترش فراگیر زبان انگلیسی و تا حدودی ساير زبانهای بینالمللی در اينترنت
دسترسی بیشتر جمعیت جهانی ،که به ساير زبانها تکلم میکنند ،را به اينترنت محدود
میسازد ...البته رشد سريع صفحات وب در طول سالهای گذشته در سرتاسر جهان
منجر به تولید اطالعات و محتوای اينترنتی به زبانهای غیرانگلیسی شده است .در سال
2000م .زبان حدود  03درصد از صفحات وب انگلیسی بود .در سال  1999اين رقم به
حدود  86/4درصد برآورد شد؛ در حالی که پیشبینی میشود که تا سال 1929م .زبان
چینی مهمترين زبان بر روی شبکه اينترنت خواهد بود (قمی و ديگران ،2262 ،ص.)46
ج عبندي

مجموعۀ اين چالشها ،شکاف ديجیتالی بین تحصیلکردهها و بیسوادان ،مردان و زنان،
ثروتمندان و فقیران ،جوانان و پیران ،شهرنشینها و روستانشینها ،آشنايان به زبانهای
مسلط مانند انگلیسی و ناآشنايان به اين زبان در عصر روابط عمومی الکترونیک با
اهداف و چشماندازهايی که برای روابط عمومیها تعريف میشود ،ايجاب میکند که
متولیان روابط عمومیها در طبقهبندی و طیفبندی متفاوتی برای مخاطبان خود با توجه
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به شرايط زندگی و ظرفیتهايی که در استفاده از فناوریهای جديد دارند ،تجديدنظر
کنند و تحقیقات گسترده و متنوع و جداگانهای برای هر يک از گروههايی که در باال در
معرض شکاف ديجیتالی قرار میگیرند ،پیشبینی ،طراحی و اجرا کنند و
پژوهشمحوری در روابط عمومی با ابعاد تازهتر و در عین حال ،پیچیدهتری مطرح
میشود ،هرچند تسهیالت ناشی از روابط عمومی الکترونیک مانند صرفه جويی در
وقت و هزينههای مالی و پرسنلی و سرعت عمل بیشتر نیز در اختیار برنامهريزان روابط
عمومی در حال در دهههای آينده قرار خواهد گرفت و افق روشنی را در شفافسازی،
تفاهم و همدلی بین آحاد و گروههای مردم را در سطح محلی و منطقهای و بینالمللی
نويد میدهد.
از طرف ديگر ،هر چه انسان ،به قول مکلوهان ،از جامعۀ ابتدايی و قبیلهای فاصله
میگیرد که در آن ارتباطات رو در رو و تعامل مستقیم بین افراد حاکم است و افراد در
گفتگوی نفس به نفس با همنوعان خود به درد دل و بازگو کردن مشکالت و مسائلی
که با آنها مواجه است ،در واقع ،ديگران را به اصطالح سنگ صبور خود انتخاب
میکند و يا در مقابل سنگ صبور ديگران میشود و از اين راه احساس سبکی و تخلیۀ
روانی و آرامش به او دست میدهد ،به تدريج که زندگی شهری را آغاز میکند و به
همراه آن با رسانههای جديد مانند راديو و تلويزيون ،و ماهواره آشنا میشود ،ارتباط
غیرمستقیم سبب نوعی از خودبیگانگی و احساس تنهايی انسان در انبوه جمعیت
میشود ،که رايزمن از آن به «انبوه تنها» تعبیر میکند ،مسئلۀ همدلی و همآوايی به عنوان
يک نیاز روحی و معنوی برای وی محسوستر میشود .اکنون در عصر اينترنت و
روابط عمومی اينترنتی رسالت بیشتری بر عهدۀ روابط عمومیها گذاشته میشود و اين
رسالت در واقع پاسخگويی به نیاز همدلی بین گروهها و اقشار مختلف به عنوان
مخاطبان در بیرون سازمان و طیفهای مختلف کارکنان و مديران در داخل سازمان
است که از طريق مجازی ،و نه فیزيکی ،با همديگر دائماً در تعامل هستند و نیازسنجی
و ايجاد محیطی انسانی و عاطفی و عالقهمندی دلسوزانه به سرنوشت همديگر از
تحوالتی است که کارکردهای روابط عمومی الکترونیک و همچنین ،سمت و سوی
پژوهشها و مطالعات علمی و کاربردی را در چشمانداز دهههای آينده متحول میکند.
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مبانی ارتباطات» ،آبان.
تومی ،ايلکا ( ،)2262جامعه اااها ي و سش ه هاي سهووه

ار ي ده  .ترجماله اسالماعیل

يزدانپور ،تهران :مرکز پژوهشهای ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبايی.
خدايار ،پريوش و ديگران (« ،)2262نگاهی به اثرات اجتمالاعی و فرهنگالی اينترنالت» .سالمینار
مسائل ارتباطی دورۀ کارشناسی ارشد ارتباطات دانشکده علوم ارتباطات عالماله طباطبالايی،
دی ماه.
خوشبیان ،مسلم ( .)2264افكار عمومي ار ازمان .تهران :انتشارات سالازمان معالین ،ادارات
تهران ،چاپ اول.
ديندار ،فیروز و ديگران (« .)2262روابط عمومی و رسانه» .تهران :نشريه سايه روشن ،بهار.
زينالعابدين ،ايراندخالت و ديگالران (« .)2263کالاربرد اينترنالت در روابالط عمالومی» .موضالوع
کنفرانس تکنیکهای روابط عمومی ،دانشکده علوم ارتباطات عالمه طباطبايی ،پايیز.
ساروخانی و ديگران ( .)2234جامع شدا ي و ا ل ارتباط جمعي .تهران :سروش.
سعیدی ،رحمان ( .)2268تكديكهاي روابط عمومي .تهران :انتشارات سمت ،چاپ سوم.

محسنی ،منوچهر ( .)2269جامع شدا ي جامع اطالعاتي] .تهران[ :آگاه.
معینیان ،محمدحسن (« ،)2268مخاطبشناسی در رسالانه» ،ماهناماله علمالی تخصصالی صالدای
جمهوری اسالمی ايران ،شماره  ،28تیر.
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