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چکیده
سنجش افکار عمومی به عنوان ابزاری است در جهت آگاهی از آراء و نظرات مردم درخصوص اتفاقات و مسائل رایج و یا پیش رو در جامعه
که ضرورت برنامه ریزی در مو رد آنها احساس می شود .ارزیابی افکار عمومی به عنوان یکی از مولفه های جوامع دموکراتیک به
سیاستگذاران و برنامه ریزان این امکان را می دهد تا با در نظر داشتن نظرات عمومی جامعه اقدام به تبیین و تدوین برنامه ها در سطوح
خرد و کالن جامعه نمایند .آنچه در این مطالعه مورد توجه قرار گرفته است لزوم فرهنگ سازی در زمینه اهمیت و جایگاه نظرسنجی در
میان افکار عمومی و نیز متقابال ضرورت احترام به افکار عمومی و دخالت نظرات آنان در تصمیم گیریها به منظور اعتماد سازی و تشویق
گروههای اجتماعی درحضور و مشارکت فعال در نظر سنجی ها و طرحهای مختلف پژوهشی می باشد .در این تحقیق افکار عمومی با
رویکردی فرهنگی مورد کنکاش قرار گرفته است.
کلید واژه ها :فرهنگ ،افکار عمومی ،اعتماد سازی,توسعه اجتماعی
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مقدمه

يکی از مولفه های جامعه دموکراتیک ارج نهادن به افکار و نظرات عمومی پیرامون مسائل مختلف جامعه از جمله مباحث فرهنگی،
اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی در دو سطح خرد و کالن جامعه می باشد .آگاهی از نظرات و عقايد افراد جامعه اين امکان را فراهم
می آورد که تدابیر و تصمیمات دقیق تر و جامع تری در حوزه های مختلف اتخاذ گردد و احتمال بروز برنامه ريزيهای ناصواب را
تا حد چشمگیری کاهش خواهد داد .اما آموزش دو گروه تاثیر گذار در روند سنجش افکار يعنی پژوهشگران به عنوان اجرا
کنندگان طرحها و نیز مردم به عنوان مخاطبان و مراجع نظر سنجی از اهمیت بسزايی برخوردار است .وقتی صحبت از آموزش به
میان می آيد ،اشکالی از آموزش رسمی در مدارس و دانشگاهها در ذهن نقش می بندد غافل از آنکه آموزش از راههای مختلفی
چون گروههای مختلف اجتماعی( با توجه به سن و پايگاه اجتماعی) ،کتابخانه ها ،اينترنت ،مطبوعات ،راديو تلويزيون و به طور
کلی کلیه شبکه های ارتباطاتی اعم از ملی و فراملی امکان پذير است و چه بسا راديو و تلويزون نقش پررنگ تری از نظامهای
آموزش رسمی ايفا نمايند .بنابراين کلیه شبکه های ارتباطاتی نقش قابل توجهی در ايجاد و درونی نمودن يک ويژگی فرهنگی در
يک جامعه خواهند داشت که در بستر آن ،فرهنگ سازی و فرهنگ پذيری اتفاق خواهد افتاد همانگونه که کودک با ورود به
مدرسه و قرار گرفتن در جريان روابط دوستانه بسیاری از هنجارهای اجتماعی را آموخته و آنها را درونی سازی می نمايد .بنابراين
مهندسی فرهنگ که از سیاستهای فرهنگی آن " فراهم ساختن شرايط و امکانات کافی برای مطالعه ،تحقیق و بهره گیری از نتايج
آن در همه زمینه ها و نیز گسترش زمینه مشارکت و مباشرت مردم در امور فرهنگی ،هنری ،علمی و اجتماعی و همچنین حمايت از
فعالیت ها و اقدامات غیر دولتی به منظور همگانی شدن فرهنگ و توسعه امور فرهنگی با نظارت دولت"( فوالدی-301 :0286 ،
.)300است ،نقش بسزايی در درونی سازی اهمیت تحقیق و پژوهش در مديريت جامعه و نیز تقويت احساس تعهد در فرايند اجرای
طرحهای سنجش افکار عمومی در هر دو گروه مذکور( پژوهشگران و جامعه آماری مورد سنجش) خواهد داشت.
سنجش افکار عمومی به عنوان يکی از ارکان دموکراسی در جامعه امروز ايران از اهمیت و جايگاه قابل توجهی برخوردار است اما
يکی از مشکالت پیش رو که نتايج نظر سنجی ها را تحت شعاع خود قرار می دهد و موجب عدم دستیابی به نتايج قابل قبول و
استناد می گردد عدم فرهنگ سازی در جامعه به منظور همکاری مسئوالنه مردم با پژوهشگران در حوزه های مختلف سنجش افکار
عمومی می باشد .اين نکته قابل توجه می باشد که عناصر و ويژگیهای فرهنگی آموختنی هستند و نه غريزی و فلسفه آموزش و
پرورش نیز جدا از اين ويژگی فرهنگ نمی باشد ( نیک بخت )0288 ،بدين معنی که ورود يک تکنولوژی جديد در زندگی مردم
نیاز به آموزش و فرهنگ سازی استفاده از آن تکنولوژی را طلب می کند زيرا تا قبل از آن مردم با چنین تکنولوژی مواجه نشده و
در نتیجه فرهنگ استفاده از آنرا نیز فرا نگرفته اند .بنابراين می توان گفت فرهنگ مجموعه رفتارها ،قوانین ،عادات ،رسوم و نیز
تجربیاتی است که افراد در طول زندگی فردی و اجتماعی خود آنها را فرا می گیرند بدين ترتیب آموزش رکن اصلی در فرهنگ
پذيری و نیز فرهنگ سازی در يک جامعه است همانگونه که توسعه آموزشی در الگوی هرمی توسعه ،که دارای يک قاعده و سه
وجه می باشد ،در قاعده اين الگوی هرمی قراردارد و هريک از ديگر ابعاد توسعه يعنی توسعه اجتماعی -فرهنگی ،توسعه علمی-
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صنعتی و توسعه اقتصادی وابستگی بنیادی به توسعه آموزشی دارند( گلستان هاشمی .)0238 ،بر اساس مطالب عنوان شده روشن
می گردد که عناصر فرهنگی جديد می بايست بر اساس اصول بنیادين و بومی هر فرهنگ در افراد جامعه درونی شوند و اين دقیقا
همان فرايندی است که می بايست در زمینه تحقیق و پژوهش بر اساس نظرسنجی در جامعه امروز ايران برايش برنامه ريزی جامع
صورت گیرد .البته شايان ذکر است که يکی از مسائل اساسی که در ارتباط با نظر سنجی مطرح می باشد ،بحث " اعتمادسازی"در
جامعه به عنوان اصل مهم در تقويت همکاريها و مشارکتهای مدنی است .چرا مردم از نظر سنجی به عنوان امری بیهوده ياد می
کنند و پذيرای شرکت در نظر سنجی ها نمی باشند؟ به نظر می رسد که علت را بايد در ضعف تالش و کوشش در جهت جلب
اعتماد مردم جستجو کرد ،مردم بايستی به اين باور برسند که ابراز نظرات و عقايدشان در بهتر شدن کیفیت معیشت و زندگیشان
نقش خواهد داشت و شرايط بهتری را برای آنها فراهم خواهد آورد .بر اين اساس است که با رويی گشاده و آزادانه در نظر سنجی
ها مشارکت نموده و از اينکه در تصمیم گیرهای خرد و کالن نقش دارند احساس رضايت و خوشنودی می نمايند.
مبانی نظری
در سالهای اخیر سنجش افکار عمومی به عنوان ابزاری جهت آگاهی از باورها و عقايد رايج پیرامون مسائل سیاسی ،فرهنگی،
اجتماعی و اقتصادی مورد توجه حکومتهای دموکراتیک واقع شده است چراکه برای اين حکومتها آگاهی از اينکه مردم پیرامون
مسائل مختلف جامعه چگونه فکر می کنند حائز اهمیت بوده و آنها را بر آن می دارد تا در تصمیم گیريهای خود تجديد نظر نمايند
و يا اينکه با اتخاذ تدا بیری افکار عمومی را با اهداف و سیاستهای خود هماهنگ سازند (يعقوب زاده .)0283 ،بنابراين با گسترش
رويکرد دموکراتیک در مديريت کشورها و نیز مسائلی چون دگرگونی شیوه های ارتباطات و وسايل ارتباط جمعی و همچنین
افزايش سطح شعور و آگاهی اجتماعی در پی رشد و ارتقاء سطح سواد آموزی در جوامع همه و همه نقش و اهمیت افکار عمومی
را درتعیین و تغییر شرايط جامعه بیش از پیش آشکار نموده است" .پاسکال فیلسوف و رياضی دان معروف فرانسوی دريک
توصیف زيبا افکار عمومی را ملکه جهان نام نهاده و هابز {بر اين اعتقاد است} که افکار عمومی اداره کننده واقعی جهان است و
به پیروی از او ويلیام تمپل انگلیسی از آن به عنوان منبع قدرت و سنديت ياد می کند"( خرمی .)01 :0283 ،همچنین ژان ژاک
روسو ازآزادی فردی و نیز اراده جمعی سخن به میان می آورد و بر اين عقیده است که اراده مشترک جمعی رهنمود تمام حکومتها
و قدرتها و نیز مبنای همه اقدامات سیاسی است( اسدی .)0231 ،همچنین يورگن هابرماس فیلسوف و جامعه شناس آلمانی معتقد
است که افکار عمومی در حوزه عمومی ،يعنی جايیکه افراد گرد هم می آيند تا با يکديگر به گفتگو بپردازند ،شکل می گیرد
بنابراين از ديدگاه وی حوزه عمومی بستر شکل گیری افکار عمومی است که حق ورود به حوزه عمومی برای همه شهروندان
وجود دارد و اصل مشارکت ،نظارت دموکراتیک و نیز خرد جمعی در آن حاکم است( علیخواه .)0238 ،اما آنچه در اين مطالعه
مورد نظر می باشد بحث فرهنگ سازی احترام به افکار عمومی است که به منظور تبیین آن از نگرش سیستمی ،که بر گرفته از
نظريه عمومی سیستمهای لودينگ ون برتالنفی است ،استفاده خواهد شد" .نگرش سیستمی ،راه و روش فکر کردن و قالب ذهنی
خاص است؛ نحوی تفکری است که چارچوبی برای درنظر گرفتن عوامل درون و برون سیستمی به عنوان يک کل متشکل به دست
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می دهد .هر سی ستم از اجزايی تشکیل شده است و هر جزء نقش خاصی را به منظور تحقق هدف سیستم ايفا می کند .اين اجزاء
عبارتند از :درونداد ،فرايند تبديل ،برونداد ،بازخورد و محیط سیستم( زاهدی 0238به نقل از ودادی و دشتی .)31 :0286 ،اين
نگرش که امروز به عنوان يکی از نگرش های بنیادين در حوزه مهندسی فرهنگی است امکان طراحی ،نوسازی و بهسازی بسترهای
فرهنگی را فراهم می نمايد .در حقیقت " ،با نگرش سیستمی ،ورودی ،فرايندها ،خروجی و بازخورد سیستم فرهنگی ( فرهنگ به
عنوان يک سیستم) مورد بازطراحی و بهسازی قرار می گیرد"( ودادی و دشتی .)33 :0286 ،بنابراين بر اساس اين رويکرد امکان
طراحی و ايجاد معانی و مفاهیم جديد فرهنگ مبتنی بر تحوالت اجتماعی و نیازهای روز جامعه وجود دارد و امکان قرارگیری
جريان فرهنگ سازی در مسیر صحیح و در پی آن فرهنگ پذيری را بیش از پیش فراهم می آورد.
در نتیجه با نگاهی سیستمی به فرهنگ و برنامه ريزی های تعاملی 0و هماهنگ ساز 3می توان در زمینه فرهنگ سازی احترام به افکار
عمومی گامهای مثبتی برداشت و در نهايت به نتايج قابل قبول تری در نظرسنجی ها دست يافت.
بحث اصلی:

به طور اجمالی می توان افکار عمومی را توافق جمعی گروههای مختلف در دررابطه با مسائل مدنی و سیاسی در يک جامعه
شهری تعريف کرد که اغلب بر اساس پاس خهايی که مردم در فرايند نظر سنجی ها درمورد امور مختلف ارائه می نمايند مورد توجه
و ارزيابی قرار می گیرد (  .(McCombs& Holbert& Kiousis & Wanta, 2011در حقیقت نظر سنجی میزان آگاهی
و دانايی مردم نسبت به شرايط روز جامعه و نیز رويکرد و چگونگی درک آنها را از مسائل مختلف جامعه مورد سنجش و بررسی
قرار می دهد( .(Lake, 1987الزمه شکل گیری افکار عمومی با توجه به نظر هابرماس وجود حوزه عمومی است که مردم بتوانند
در آن حوزه در زمینه مسائل مختلف به گفتگو بنشینند و در نهايت به يک تفاهم و يک اتفاق نظر علیرغم بسیاری از تفاوتهای
فکری و فرهنگی برسند بنابراين افکار عمومی در سايه روابط اجتماعی و مشارکت ساخته می شود .بر اساس نظر پوتنام آنچه سبب
تسهیل و گسترش روابط اجتماعی در جامعه می شود" اعتماد" در دو سطح خرد و کالن است به اعتقاد وی روابط و پیوندهای
اجتماعی در نتیجه " اعتماد" شکل می گیرند و در چنین شرايطی است که افراد جامعه آمادگی همکاری و مشارکت در امور
مختلف جامعه همچون شرکت درنظر سنجی های عمومی را به صورت آزاد و آگاهانه خواهند داشت و نبست به جامعه احساس
تعهد و مسئولیت بیشتری خواهند نمود( يارزاده و شمس الهی .)0290 ،بر کسی پوشیده نیست که فرهنگ و مجموعه ويژگیهای آن
بر افکار عمومی جامعه تاثیر قابل توجهی دارد و به نوعی آنرا هدايت می کند .افکار تحت تاثیر باورها ،عقايد ،دانش ،عادات و
رسومی شکل می گیرند که به طور مداوم نیز توسط نظامهای رسمی و غیر رسمی آموزش بر آنها تاکید می شود به نحويکه در بستر
زمان مجموعه ويژگیها و ارزشهای فرهنگی درونی می شوند به نحويکه پس از جدايی از آن جامعه همچنان بر باورها ،عقايد و
عادات فرهنگی و اجتماعی خود صحه می گذارند.
.0برنامه ريزی تعاملی :در ديدگاه تعاملی از طريق ايجاد ارتباط سازنده سعی می شود تفاهم جمعی برقرار شود( ودادی و دشتی،
)31 :0286
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. 3برنامه ريزی هماهنگ ساز :در اين ديدگاه ،هماهنگی میان سازمانها مطرح است که از راه طراحی چارچوبهای تشکیالت و شیوه
های اجرايی امکان پذير است( همان)
بنابراين در شکل دادن به افکار عمومی نبايد از فرايند فرهنگ سازی غافل شد .در جامعه امروز ايران مسائل و مشکالت اجتماعی و
فرهنگی بسیاری وجود دارد که بسیاری از آن معزالت نتیجه عدم فرهنگ سازی مناسب و پس افتادگی يا تاخیر فرهنگی 2است که
از طريق برنامه ريزيهای تعاملی و هماهنگ ساز می توان تا حد چشمگیری شکاف ايجاد شده میان عناصر مادی و غیر مادی فرهنگ
راپر کرد و میان آنها هماهنگی و سازگاری ايجاد نمود .توسعه وسايل ارتباط جمعی و نیز سیستم های آموزشی( توسعه فرهنگ
مادی) هنوز تنوانسته به نهادينه شدن امر تحقیق و پژوهش در نزد افکار عمومی ( توسعه فرهنگ غیر مادی)کمک نمايد و اين مساله
پژوهشگران و پروژه ه ای تحقیقاتی را در بخش های خصوصی و دولتی با مشکالت فراوانی مواجه نموده است .بنابراين يکی از
زمینه هايی که بايستی برای آن فرهنگ سازی بر اساس يک نوع نگرش سیستمی صورت گیرد ،درونی سازی فرهنگ تحقیق و
پژوهش و نیز اهمیت و جايگاه آراء و نظرات مردم در تصمیم گیريهای مدنی است .اگرچه عواملی در ايجاد فضای مناسب برای
تحقیقات و نظر سنجی ها در جامعه موثر می باشند که اين عوامل می توانند به بهبود نتايج نظر سنجی ها تا حد چشمگیری کمک
نمايند از جمله پايبندی به آيین نامه های اخالقی در فرايند تحقیق و نیز ايجاد فضای اعتماد و احترام متقابل میان عامالن نظر سنجی
ها و نیز گروههای مختلف اجتماعی است .در چنین شرايطی است که افکار عمومی پنهان نیزکه ممکن است تحت شرايط نا
متعادلی بروز يابند امکان ظهور يافته و خود را آشکار می سازند .وجود افکار عمومی ناملموس می تواند صدمات جبران ناپذيری را
برکال بد يک سیستم وارد نمايد ،بنابراين ايجاد فضای اعتماد و نیز احترام به رأی و نظرگروههای مختلف اجتماعی و نیز توجه به
افکار عمومی در تصمیم گیريها می تواند به آشکار شدن افکار عمومی پنهان بیانجامد .همچنین چنین فضايی مشارکت و همکاری
را در جامعه گسترش داده و جامعه را هر چه سريعتر در مسیر توسعه پايدار هدايت خواهد نمود .براين اساس الزمه برنامه ريزی
صحیح در کلیه سطوح فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی يک جامعه فرهنگ سازی احترام به امر پژوهش و نیز ارج نهادن به
افکار و نظرات عمومی ( به طور موردی در نظر سنجی ها) می باشد که چنانچه رسالت وسايل
.2نظريه " پس افتادگی" يا " تاخیر" فرهنگی را نخستین بار ويلیام اگ برن جامعه شناس امريکايی عرض داشت که بر اساس اين
نظريه هنگامی که از بین پديده ها و عنصرهای فرهنگی به يکديگر وابسته ،که در مجموع يک ترکیب فرهنگی را تشکیل میدهند،
يک يا چند عن صر آن ،سريعتر از ديگر عنصرها تغییر کند ،باعث می شود که در اثر اين تغییر يا پیشرفت نابسامانی و ناهماهنگی در
مجموعه آن ترکیب فرهنگی بوجود آيد .اين عدم هماهنگی در تغییر عنصرهای يک ترکیب فرهنگی را " پس افتادگی" فرهنگی
گويند( روح االمینی.)032 :0291 ،
ارتباط جم عی از جمله راديو و تلويزيون را تبلور فکری و فرهنگی انسانها در نظر بگیريم ،می توان گفت اين وسايل
می توانند در فرهنگ سازی و درونی سازی فرهنگ احترام به پژوهش و افکار عمومی نقش تعیین کننده ای را ايفا نمايند.
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نتیجه گیری:

افکار عمومی ريشه در فرهنگ و ارزشهای فرهنگی دارند چراکه اين افکار روی عقايد و مجموعه باورهايی سوار می شوند که
فرهنگ وويژگیهای فرهنگی يک ملت را می سازند .بر اين اساس با تغییر و تحوالت فرهنگی و شکل گیری ارزشها و مفاهیم
جديد ،منطبق با نیازهای روز جامعه ،بايستی افکار عمومی را از طريق فرهنگ سازی هدايت و با تغییرات فرهنگ مادی همسو نمود
که اين امر با بهره گیری از مهندسی فرهنگی محقق خواهد گرديد .نظر به اينکه سنجش افکار عمومی و فرايند نظر سنجی به عنوان
يکی از مولفه های جامعه دموکراتیک شناخته می شود؛ بر اين اساس اين ضرورت وجود دارد تا همراه و همگام با اين فرايند
پژوهشی ،به عنوان راهی جهت آگاهی و آشنايی با افکار عمومی اجتماع پیرامون مسائل روز جامعه ،زمینه های بروز ديگر مولفه
های نظام های دموکراتیک نیز فراهم گردد .احترام به آراء و نظرات بدست آمده از گروههای مختلف جامعه ،طی فرايندهای
پژوهشی و نیز نظر سنجی ها ،يکی از اين مولفه ها شناخته می شود چراکه سبب افزايش اعتماد عمومی در جامعه شده و زمینه های
بروز مشارکتها و همکاريهای مدنی را تا حد قابل توجهی ارتقا می بخشد و در نتیجه امکان شناخت و آگاهی از افکار عمومی پنهان
را نیز فراهم می آورد .اگر چه می بايست افکار عمومی را نیز با اهمیت و ضرورت تحقیق و پژوهش(به طور خاص نظر سنجی)
همراه و همساز نمود تا آنها نیز مشارکت و همکاری آگاهانه و نیز موثری در فرايندهای پژوهشی داشته باشند که اين امور تنها با
فرهنگ سازی و درونی نمودن ارزشهای مبتنی بر جامعه دموکراتیک امکان پذيرمی گردد.
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