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  گفتار پيش
.   بدانيم  از ارتباطات  خاصي  را نوع  آن  كه  است  آن  عمومي  روابط  شناخت  راه  بهترين  كه  باور است  از اين  برآمده  كتاب اين 

   كاربردي  از ارتباطات اي  نمونه عنوان  به  عمومي  روابط  مطالعة  باشد بايد احتمال  تصور درست  اگر اين  بود كه  ما اين استدالل
   و از عمل كار بنديم  به  عمومي  روابط  عمل بيني  و پيش  توضيح  را براي  عمومي  روابط  نظرية بايد قادر باشيم.  باشد وجود داشته

  .  كنيم  استفاده  ارتباط  نظريه  تحول  براي  جايگاهي چون  هم  عمومي روابط
  نويسندگان. نويز برگزار گرديد  ايلي  ايالتي  در دانشگاه  عمومي  و روابط  ارتباطات  در مورد نظريه  كنفرانسي1987در بهار 

   كنفرانس  در اين كنندگان  مشاركت گزينش. دارند  ابراز مي  كنفرانس نويز از اين  ايلي  ايالت ز پشتيباني خود را ا  قدرداني مراتب
.  بودند  پرداخته  عمومي  و روابط  ارتباطات  نظريه  مهم  مسائل  به  كه  گرفت  صورت  مقاالتي ياب  و نكته طرفانه  بي  بررسي براساس
   از نظريه  كلي  تعريفي  كنيم  آزمايش  عمومي  روابط  به  رويكرد را نسبت  اين  اصلي ها و هسته دوديت مح  كه  خواست  اين برپايه

  . شود  گنجانده  نيز در آن  مرتبط  اجتماعي  علوم هاي  نظريه ساخت  مي  ممكن  كه طوري ، به  قرار داديم  را مورد استفاده ارتباطات
   قرار دادند كه  بحثي  را پايه شده  آماده هاي  با يكديگر ديدار كردند و مقاله  مطالعاتي  روزه ه س  اجالس  در يك كنندگان مشاركت

   مسائل  به  معطوف  كه آنهايي:  گرديد  تقسيم  دسته  سه  به  مباحث اين.  گرفت  را دربرمي  نظري هاي  از موضوع  وسيعي گستره
   اين  تدوين ، بعداً براي  مقوله  سه از اين. ها  از كاربرد نظريه هايي ها يا نمونه  و موضوع يه نظر  به  مربوط مسائل. شدند  مي فرانظريه

  اين.  دارند  اساسي  قرار گرفتند تفاوت  مورد بحث  در كنفرانس  كه  مقاالتي  با اصل  كتاب هاي  فصل ، اگرچه  كرديم  استفاده كتاب
،   كتاب  اصلي هاي  بر ديدگاه  كلي اند، تأثيري  از فرايند ويرايش  ديگر ناشي  و بخشي رانس كنف  مباحث  حاصل  بخشي ، كه تغييرات

  .اند  داشته  ارتباطات  بر نظريه ويژه به
  

  بوتان  كارل
  وينسنت هزلتون 
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  بخش اول
  

  مسائل فرانظريه
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  يعموم نقش نظريه در روابط
  

  وينسنت هزلتون 
  نويز  دانشگاه ايالتي الي

  
  كارل بوتان 

  دانشگاه راتگرز
  

  چكيده 
انداز   چشم  و ارزيابي  نظريه  تحول  براي  واژگاني ، تدارك  نظريه  بر پيدايش  تأثير فرانظريه وةدر اين فصل با بررسي نح

 با هشدار   فصل اين.  كنيم  مي  آنها فراهم  تحول  و نحوه  نظريه  انواع  درك  براي اي ، شالوده  عمومي  در روابط  نظريه توسعه
   روابط  مرزهاي  اكتشاف  ادامه  به  ترغيب  حال  و در عين  خاص شناسي  يا روش  نظريه  يك  به  زودرس  التزام درباره
  .شود  مي ، ختم عمومي

  
   مقدمه 
   درخور مطالعه  نظري هاي  ريشه  هستند كه  آن  در پي  كتاب نويسندگان.   است  عمومي  روابط  و نظرية  عمومي  روابط  درباره  كتاب اين 

  . كنند  و تشريح  شناسايي  اجتماعي  علم  يك عنوان  را به  عمومي روابط
   روابط  عملي  و روش  تحقيق  كانون  كه  جهاني هاي  يا ديدگاه  فرانظريه هاي ، موضوع اول.   است  شده  تقسيم  بخش  سه  به  كتاب
  هاي  و روش  در تحقيق گردند كه  مي  نظري هاي  يا حوزه  ويژه هاي  نظريه  به  معطوف  دوم  بخش هاي فصل. دهند  مي  را نشان عمومي
  .شوند  مي مربوطها   نظريه  كاربرد عملي  به  دارند كه  جاي هايي  موضوع  سوم در بخش. رسند نظر مي  به  مناسب  عمومي  روابط جاري
  هاي  از فصل  قادر باشد با استفاده  خواننده  كه طوري شود، به  مي ها ريخته  نظريه  و انواع  نظريه  نقش  درك  براي اي  شالوده  فصل  در اين
 و  نظري  فوق ، مسائل سندگان نوي  اول در قسمت.   است  شده  تنظيم  قسمت  در سه  فصل اين. مند شود  بهره  از آن  وجه  بهترين  به بعدي

. شود ها پيشنهاد مي  نظريه  و مقايسه  ارزيابي  براي  واژگاني  مجموعه  دوم در قسمت. كنند  مي  بررسي  نظريه تأثير آنها را بر پيدايش
 را،   طرح ما اين.  است) 1975( لئونارد هاوز ويژه ، به  از آثار ديگران  فراوان گيري  بهره شود حاصل  مي  جا عرضه  در اين  كه طرحي
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   نظريه اندازهاي ، چشم در پايان.   خود سودمند يافتيم  و تحقيق رود، در تدريس شمار مي  به  ممكن  فراوان هاي  از طرح  تنها يكي گرچه
  . دهيم  قرار مي  مورد بررسي  عمومي را در روابط

  
   فرانظريه 
  ، مطالعه ، نظير ارتباطات  رفتار انساني  مانند ديگر اشكال توان  را مي  نظريه  رو ساخت د، از اينان  انساني  تالش ها اساساً حاصل نظريه 

  .  است  ارتباطات  مقيد به ، فعاليتي  كار خطير اجتماعي  يك  عنوان ، به سازي  نظريه درواقع. كرد
  اند كه  كرده  آمد، استدالل  پيش  در پاراگراف  آنچه  به  شبيه ي، متأثر از ديدگاه)  و پوالني  كوهن مثل (  علم  و كارورزان فيلسوفان

  هاي فرض  پيش  و محققان پردازان ، نظريه برعكس.   نيست  و عيني طرفانه  بي شد، فرآيندي  مي  تلقي  روزگاري  كه گونه ، آن سازي نظريه
  .كند  مي  را هدايت  نظريه  تحول و  تحقيق كنند كه  فرآيند مي  وارد اين هايي بيني  يا جهان اساسي

   مستقيم  مشاهده  موضوع  كه  تا جايي توان نامد، مي مي»  فرض پيش«ها را   فرانظريه  اين  محتواي  دوم  در فصل  گرونيگ طور كه همان
  ، زيرا واقعيت  است ها درست فرض  پيش شود كه  مي  گرفته  بر اين فرض.  دانست»  فراعلمي« نيستند،   ابطال  قابل  آساني  به و بنابراين

  .  نيست  نفوذشان  شناسايي  به گيرند و نيازي  قرار مي  مورد بحث ندرت آنها به. داد ، توضيح نيست  و نيازي توان  باورها را نمي  اين روشن
  دانش.  خوانند مي»  نهشناسا  هستي دانش« را   آن كنند كه  مي  بحث  مفهومي  سودمندي درباره) 1986 (  و كوپاچ هزلتون

   آگاهي اين. كنند، دارند  مي  زيست  در آن  كه  و دنيايي  خودشان  درباره گران  ارتباط  كه  است هايي  آگاهي  به معطوف   شناسانه هستي
   تلقي شناسانه  هستي انش د  نوعي توان  را مي فرانظريه. نمايد  مي ، مشخص  يا ناممكن  ممكن  معين  موقعيت گر را در يك تصور ارتباط

  . كند  و شتابزدگي  دچار غفلت  و يادگيري  از شناخت  خاصي  را در مسيرهاي  محققان  است  ممكن  آن  بديهي  ماهيت  دليل  به كرد كه
 شود،   داده  پاسخ آنها  به  مختلف  فرانظري هاي  اگر از ديدگاه كنند كه  مي  مطرح  كلي دو پرسش) 1982 (  و هاريس ، كرونن  پيرس
» شود؟  مي  محسوب  داده  چيزي چه«:   است  اين  اول پرسش. شود  مي  مختلف هاي  و نظريه  تحقيق  متفاوت هاي  شكل  به منتهي
  »؟  است  ساخته  كاري ها چه از داده«:   دوم پرسش
  :زير را دربرداردتر   دقيق هاي  پرسش طور ضمني  به  اول  پرسش  وي  و همكاران  پيرس  زعم به

 واحد  ترين  در مورد كوچك پردازان  و نظريه  محققان  كه  است  از آن  ما حاكي تجربه» ؟  است  كدام  تحليل واحد مناسب«. 1
   نكته تواند اين مي»   در كلمات  نه  در افراد است معاني «  معروف  قاعده  به  محققان  نگاه نحوة.  ندارند ها توافق دار از داده معني

  . اند يا نه  متمركز كرده ها يا آثار پيام  نمادها، پيام  خود را بر روي  مطالعات  عمومي  روابط  آيا پژوهشگران  كند كه را مشخص
   خود را بر روي ، مطالعه  افراد كنيم  به  خود را معطوف  توجه  عمومي آيا بايد در روابط» ؟  است  كدام  مشاهده واحد مناسب«. 2

 دارد، مثالً   اهميت هايي  پرسش  چنين  به ؟ پاسخ  قرار دهيم ها را مورد بررسي  يا نهادها و سازمان ها متمركز سازيم روهگ
در .   سازمان  يك  كوشش  تا حاصل  است  فردي  از تالش ، محصولي  ساالنه هاي  گزارش  تهيه  كه  كنيم  فرض  است ممكن

،   را پيدا كند و در مورد دوم  عمومي  روابط  از كارورزان  معرف  نمونه  يك اهد آمد كه، پژوهشگر درصدد برخو مورد اول
  . باشد  سازمان  معرف وجو خواهد كرد كه  را جست اي پژوهشگر نمونه

   تمايزات توان  مي با وجود اين.   است  و كيفي  كمي هاي  روش  تمايز، تفاوت آشكارترين» ؟  است ها كدام  داده  براي  مناسب شكل«. 3
   به  باره  در اين  است  ممكن  كمي  مطالعه مثالً در يك.  شد  قائل  مناسب ها در مورد سنجش  گزينه  از اين  هريك  درون تري دقيق
   پيام دهاي راهبر كردن  خالصه  براي  مركزي  گرايش  و مناسب  درست  يا نما مقياس ، ميانه  از ميانگين  كداميك  كه  پرداخت بحث

   از ادعايي  پشتيباني  براي  تعداد مثال  چه  كه  بپرسيم  است  ممكن  كيفي اي  در مطالعه ليكن.   است  عمومي  روابط هاي در فعاليت
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  خاص   مورد توجه  شوند كه اي  ويژه هاي  مثال توانند جانشين ها مي  ادعاها و مشاهده  حد خالصه  تا چه  كه ؛ يا اين  است كافي
  .هستند

  .  است  گرفته  ديگر شكل  دو پرسش  به از پاسخ» ؟  است ها ساخته  از داده  كاري چه «  كه  دوم  پرسش
 و  ؟ اگر پيرس  است  يا همبستگي  علّي اي  نشانگر رابطه  خاص  يافته آيا يك» دهد؟  مي  را نشان  چيزي  چه  آماري  رابطه يك«. 1

 نيز   كيفي  در تحقيق  پرسش  اين  كه  است  ما اين كنند، استدالل  نمي آيد مطرح  مي  در پي  را كه آنچه) 1982 (  وي همكاران
 يا پايدار   موقتي هاي  پديده  نشانه  خاص  آيا مشاهدات  كند كه  را بررسي  نكته  بايد اين  كيفي مثالً پژوهشگر تحقيق.  بجاست
   آوريد و يا برخي حساب  به است=  n 1 در آنها   كه هايي  نمونه  عنوان  را به  كيفي تحقيق   كه  است  محتمل  مورد وقتي اين.  است
  . نباشند  مناسب  سنتي  آماري  تحليل  ديگر براي  كوچك ارقام

 و  ظريهت   و اصالح ين تدو هاي  در شيوه طور مستقيم  آخر به  پرسش  اين هاي پاسخ»  وجود دارد؟ ها و نظريه  داده  ميان اي  رابطه چه«. 2
: مثالً (  افشاگري  قوانين  به  خويش  عالقه  به ، بسته محققان.   است  دارند، منعكس  از نظريه  محققان  كه اي  اوليه هاي نيز در انتخاب

   مشترك  مشاهده از  متفاوتي هاي ، ويژگي)1977مونژ،  ( كننده  مشخص هاي يا نظام) 1977،  كاشمن ( قواعد اكتشاف) 1977برگر، 
  .كنند  مي استنباط

در )  دو فصل ( و جيمز گرونيگ)   سه فصل(مثالً جرالد ميلر .   نيست  شد عجيب  مطرح  كه  در مورد آنچه  اصولي  توافق عدم
   از جهان  فرعي اي  شاخه  عمومي  روابط هاي  پيام كند كه  مي ميلر استدالل.  ندارند  توافق  اقناع  و طبيعي  اخالقي  خصلت خصوص

   را غيراخالقي  هر اقناعي ، گرونيگ  براين عالوه. داند  مي  عمومي  روابط  از پيام  نوع  را تنها يك  اقناع گرونيگ. اند  اقناعي هاي پيام
  .داند  مي ري ضرو  اقناع بودن  در مورد اخالقي  قضاوت ها را براي ها و هدف  وسيله  ميلر ارزيابي  آنكه كند، حال  مي محسوب
 يا   فهم  به مندي  نظر ميلر، عالقه طبق.   است  عمومي  روابط  كارورزان هاي  در مورد انگيزش ، عقايد متفاوت  توافق  عدم  اين ريشه

 باشد   افرادي  تمامي  و انگيزه  حركت تواند سرچشمه برند مي سر مي  به  محيط  در اين  كه  كساني  از تفاهم  و برخوردارشدن  محيط كنترل
  ، انگيزه  گرونيگ بنابر استدالل.   است  اقناع  و شناخت  پذيرش  محور اصلي  كه  است  انگيزه همين. كنند  كار مي  عمومي  در روابط كه

   نيستند، بلكه  اقناعآيند وجود مي  به هايي  انگيزه  چنين  از طريق  كه هايي پيام.  باشد  متقابل  درك  به  تمايل  است  ممكن  عمومي روابط
  .اند اخالقي
   كارورزان هاي  از انگيزه  روشني ، نيازمند ارزيابي  نخست  در وهله  آن حل راه.   نيست شدني  حاضر برطرف  در حال  توافق  عدم اين
   اگر به حتي( داشتند   تأثيرگذاري  براي  همگني هاي  انگيزه  ارتباط  برقراري  هنگام  عمومي  روابط اگر كارورزان.   است  عمومي روابط

   ناهمگن  عمومي  روابط اگر كارورزان.   با ميلر است  حق  كه  كنيم گيري  نتيجه توانستيم مي)  باشد  عمومي  همدلي  به يافتن منظور دست
 دو   از اين  هريك  كه  ترديد است ايج.   است  محق  گرونيگ  صورت در آن)   تفاهم  انگيزه  باشند و هم  نفوذ داشته  انگيزه هم(باشند 

 پديد آيد   مقياسي  چنين  كه تا زماني.   كنيم  تلقي  انگيزش  دقيق  را مقياس  ما آن  و هم  خودشان  هم  را پيشنهاد كنند كه  مقياسي نويسنده
   ارزيابي  عمومي  روابط هاي د در مورد انگيزه خو هاي فرض  پيش ها را براساس  نظريه  اين  برود، ما همچنان نظر از ميان  اختالف و اين
  . كنيم مي

آنها . پردازند ها مي فرض  از پيش  بعد ديگري خوانند، به  مي روش ـ   نظريه  معماي  آنچه  به  راجع در بحث) 1985 ( في  و مك پول
 و   عمومي  روابط  عمل  ميان  رابطه درنظرداشتن   آنها تلويحاً لزوم بحث. كنند  مي  مطرح  و نظريه  روش  ميان  دوسويه اي رابطه
  .كند  ما گوشزد مي  را به  عمومي  در روابط سازي نظريه

 خود را   پژوهش  خواهد بود كه  نامعقول  عمومي  روابط  پژوهشگران ، براي طور مثال  باشد، به  درست في  و مك  پول اگر سخن
   تماس ها نقطه روش «  كه  بر اين  آنها مبني استدالل.   است  كارورزان  از تجربه برخاسته منحصراً   قرار دهند كه هايي  روش برپايه
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  تواند همان ها مي  روش  پيشاپيش  گزينش دهد كه  مي نشان) 101  ، ص1985،  في  و مك پول(»   است با واقعيت)   محقق يك ( شخصي
  . دارد بيني  جهان  باشد كه  را داشته اي فرضيه  پيش قدرت

   عمومي  روابط كارورزان.  شوند ها واقع  تأثير فرانظريه  تحت  است ، هردو، ممكن  و نظريه  عمل  كه  است  آن  معقول فرض
  .كنند  ابراز مي  خويش  روزانة هاي  فعاليت  وارد و آنها را از طريق  خود را در كار خويش هاي بيني جهان

   اجازه  كه  گونه ، بدان  اصرار ورزيم طور عام  به  و كارورزان  محققان  تربيت  بر ضرورت شود كه  راهبر مي  جايي  امر ما را به اين
ها و   از نظريه  گسترده ، آگاهي  است  مطلوب  ويژگي  يك  خالقيت  كه اي در رشته.  گردند دهي  بهره  مانع شناختي  روش  فرضيات ندهيم
  .شود  مي  و نظري  عملي  مشكالت  و جانشين  چندگانه يها حل  راه  شناخت  به ها منتهي روش

ها   فرضيه اين.  هستند  مورد عالقه هاي  پديده  اصلي  ماهيت  درباره هايي ها فرضيه  فرانظريه  كه  است  ما تا اينجا چنين  بحث خالصه
ها را  حل  ديگر راه  و پژوهشگران پردازان  احياناً نظريه كه  از اين پيش. گذارند  تأثير مي  و روش  نظريه اند و بر انتخاب غالباً نامشخص

  ).1982،   و ديگران ، پيرس1983  جان ليتل (  است  ضروري اي  فرانظريه  فرضيات مورد نظر قرار دهند، شناخت
 در  گران  ارتباط  است  تأثيرگذار باشد، الزم  ارتباط كه  اين براي:   است  فرض  بر اين  مبتني  فصل  اين  ما در نگاشتن تالش
 از آنها   نظريه  درباره  از نمادها كه اي  مجموعه  فصل  اين  بعدي ،در بخش  هدف  اين  به  نيل براي.  گردند  از نمادها سهيم اي مجموعه
  . خواهند شد ، تعريف كنيم  مي استفاده

  
    نظري واژگان 

  ترين ، در ساده  نظريه يك.   مفاهيم  آن  ميان  روابط  درباره  و نيز احكامي مفاهيم: رد ك  تلقي  اساسي  مضمون  دو نوع توان ها را مي نظريه
  .كند  مي بيني دهد و يا پيش  مي  را توضيح  دو مفهوم  آن  ميان  رابطه  كه  است  حكم  و يك  دو مفهوم كم  دست ، حاوي حالت

   تفاوت  انتزاع  درجه  اصوالً از جهت مفاهيم.   است  بشري  تجربه هاي  آنها پهنه منبع.   است گري ، توصيف  و كار مفاهيم هدف
  اي  و اندازه  ميزان  اضافه اند، به  مفهوم  يك  مصاديق  كه  متمايزي هاي  از تعداد نمونه  است  تابعي  انتزاع سطح.  با يكديگر دارند اي عمده
  .اند  مشاهده ل قاب  يا غيرمستقيم طور مستقيم ها به  نمونه  آن كه

   مفهوم  از آن  مصداقي توان  از آنها را مي  هريك گيرد كه  متمايز را دربرمي هاي  از نمونه شمار زيادي»   عمومي روابط « مثالً مفهوم
   عمومي  از روابط ييها  نمونه  راحتي ، به  خبر مطبوعاتي  يك  و نوشتن  پيكار ارتباطي  يك ريزي  برنامه  مثل  گوناگوني رفتارهاي.  دانست
   بايد مشاهدات  عمومي  روابط نظريه. هستند»  نظري « نيز مفاهيمي»  خبر مطبوعاتي«و »  پيكار ارتباطي «  مثال در همين. شوند  مي شناخته
  . برساند  اثبات  بههستند»   عمومي روابط «  اصلي  از مفهوم  مصاديقي  خردتر در واقع  دو مفهم  اين  كه  بر اين  ما را مبني قبلي

  
  
  
  
   روابط 

   بيان  در نظريه  كه اي  رابطه  نوع ترين شايد رايج.  دارند  منطقي دهند خصلتي  پيوند مي  هم  را به  مفاهيم  نظريه  در يك  كه هايي حكم
  هم (  عطفي    نيز، نظير روابط  از رابطه  ديگري انواع).   ب  سپس اگر الف ( ها است  فرضيه  مميزه  وجه  باشد كه  مشروط   شود رابطه مي
  .وجود دارد)   يا ب الف (  انفصالي   يا روابط)   ب ، هم الف
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   كامالً متفاوت دو نوع) 1975(هاوز .  ها را دريابيم  نظريه  انواع كند كه  مي  ما ياري  به  حكم  ارتباطي  قالب  و هم  ادراكي  مضمون هم
ها   حكم اعتبار اين. دارند»  تجربي « ، طبيعتي  تركيبي هاي  نظر هاوز حكم طبق.   و تحليلي تركيبي:   است ه كرد  را مشخص  نظري حكم
 يا ساختار   شكل  به اعتبار آنها بستگي.  هستند  و منطقي  عقلي  تحليلي هاي حكم.  پيوند دارند  با هم  كه  است  مفاهيمي  محتواي تابع
  .تراند تر و كلي  انتزاعي  تركيبي هاي ز حكم ا  تحليلي هاي حكم. دارد

 عمدتاً از   را كه هايي نظريه. كنند  پيدا مي  اهميت  مختلفي اند، معيارهاي  شده  ساخته  حكم  دو نوع  از اين  كه هايي  نظريه در ارزيابي
   آنها با تجربه  انطباق  بعد برحسب ر مرتبه و د  دروني  و همسازي  ساخت  برحسب توان  مي اند نخست  شده  تشكيل  تحليلي هاي حكم
 با   و سپس  انساني  آنها با تجربه  تطابق اند، ابتدا از راه  شده  تشكيل  تركيبي هاي  اساساً از حكم  كه هايي نظريه.  نمود  ارزيابي انساني
  .شوند  مي  ارزيابي  دروني  و همسازي ساخت

  
  ها حكم 

فرد را پديد   منحصر به  نظري  حكم  نوع  و هفت  شده كار گرفته  بعد به ، سه  و تحليلي  تركيبي هاي ر حكم د  بود كه برآن) 1975(هاوز 
:  اينها هستند  حكم انواع.   و اعتبار حكم ، منبع  بعدها عبارتند از دامنه اين.  كرد ها را با آنها تدوين  نظريه توان  مي آورند كه مي

  .ها ها و قانون ، قاعده  بديهي هاي ، اصل  موضوعه هاي ايا، اصلها، قض ها، فرضيه واقعيت
  تمام.  باشد  و يا جهاني ، كلي  خاص  است ها ممكن  حكم دامنه. كند  مي  اشاره  از عموميت اي گانه  سه  سطح ، به  دامنه ، يعني بعد اول

  . باشند  يا كلي  خاص  است  ممكن  تركيبي هاي حكم.  دارند  جهاني اي ، دامنه  تحليلي هاي حكم
»  مفروض«شوند،   نمي  ديگر مشتق هاي  از حكم وجه  هيچ  به  كه  اصلي هاي حكم. دهد  مي ها تشخيص  حكم  براي هاوز چهار منبع

   قبلي  حكم  تجربي  از محتواي  كه هايي و آن»  استنتاجي« ديگر پيوند دارند،  هاي  با حكم وبيش  كم  كه  نظري هاي حكم. شوند  مي خوانده
  .اند» قياسي«،   است  القا كرده  قبلي هاي  حكم  منطقي  آنها را ساخت  اعتبار منطقي  كه هايي حكم. هستند»  مشتق«گيرند،   مي مايه

   كافي  اما شرط  است  آن  درستي  براي  الزم اعتبار شرط.  شود  اشتباه  آن  نبايد با درستي اعتبار حكم.   است  اعتبار حكم بعد سوم
 از   تحليلي هاي  حكم همه.  معتبر باشد طور منطقي  به  آن  زاينده  اصلي  حكم  كه  معتبر است  درصورتي  همانگويانه  حكم يك.  نيست
  . معتبر هستند  همانگويي لحاظ

. كنند  مي  موجود را منعكس  نظري م مفاهي پذيري روند و محدود مشاهده كار مي  به  تركيبي هاي  ديگر اعتبار در حكم  دستة سه
   نقداً قابل  از مفاهيم  بعضي  فقط اگر در حكمي. شود  مي  معتبر تلقي  تجربي اند، از لحاظ  مشاهده  موضوع  مفاهيم  همه  در آن  كه حكمي
   حاضر قابل  در حال  حكم از مفاهيم   يك  اگر هيچ سرانجام. شود  مي  معتبر شناخته  معناشناسي  از ديدگاه  حكم  باشند، آن مشاهده
  .  اعتبار است  داراي  نحوي  لحاظ  به  حكم  نباشند، آن مشاهده

.  دهيم  مي  تشخيص  نظري  حكم  نوع ، هفت  و تركيبي  تحليلي هاي  حكم  هاوز با كاربرد ابعاد مذكور در تحليل  مطالب از خالصه
  .  است  تجربي  و اعتبار آن  مفروض  آن ، منبع  خاص ن قلمرو آ  كه  است  تركيبي  حكمي امر واقع

 از   دو يا بيش  را ميان اي  رابطه  فرضيه  يك  و در آن  شده  مشتق  پيشين  از احكام  كه  است  كلي  و قلمرو آن  تركيبي  حكمي  فرضيه
 را با   نظريه  كه  است  آنها اين عمل.  نيستند  از نظريه ييها  بخش درستي ها به  و فرضيه امور واقع. كند  مي  مطرح  از امور واقع دو دسته
  .زنند  پيوند مي  تجربي دنياي

 آنها را   كه اي  نظريه  نوع  نسبت ، به ها  قاعده،      بديهي هاي اصل،      موضوعه هاي اصل،   ها  قضيه ديگر،    حكم چهار نوع
   تجربي  و اعتبارشان  آنها مفروض منبع.  دارند  كلي اي  محدوده  تركيبي هاي قضيه. اشند ب  يا تحليلي  تركيبي  است گيرد، ممكن دربرمي
،   عمومي شان  دامنه  تركيبي  موضوعه هاي اصل.  دارند  همانگويانه  و اعتباري  مفروض ، منبعي  جهاني  قلمرويي  تحليلي هاي قضيه.  است

   و اعتبارشان  آنها مفروض  دارند، منبع  جهاني اي  دامنه  تحليلي  موضوعه هاي اصل.  است   معناشناسانه  و اعتبارشان  مفروض منبعشان
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   تحليلي  بديهي هاي اصل.  هستند  نحوي  و اعتباري  مفروض ، منبعي  كلي  قلمرويي  داراي  تركيبي  بديهي هاي اصل.   است همانگويانه
   و اعتباري  استنتاجي ، منبعي  كلي  قلمرويي  داراي  تركيبي هاي قاعده.  دارند انگويانه هم  و اعتباري  مفروض ، منبعي  جهاني قلمرويي
  .  است  همانگويانه  دارند و اعتبارشان  قياسي  و منبع  قلمرو جهاني  تحليلي هاي قاعده.  هستند تجربي

   قلمرويي اند كه  تحليلي هايي ها حكم قانون.   است ه قرار داد  هاوز مورد بررسي اند كه  نظري هاي  از حكم  گونه ها آخرين قانون
  . معتبراند بودن  دارند و از نظر همانگويانه  استنتاجي  و حالتي جهاني

  
    نظريه انواع 

   به تنسب( را برانگيزد   داغي هاي  احتماالً بحث  دارد كه  را در خود نهفته  توان  اين  عمومي  روابط  به  مربوط هاي  قانون اگرچه
ها   نظريه  و تحليلي  رسمي سازي  مفهوم رسد كه نظر مي  به ، ولي) آنها باور دارند  به پردازان  و نظريه  محققان  كه اي  فرانظريه مفروضات

 از   مشتركي  با مجموعه  انواع  از اين هريك.  محدود مفيد باشد  چند نوع صورت ها به  نظريه  سازماندهي ، براي  هاوز پيشنهاد كرده كه
  .دهد  مي  تشخيص  نظريه چهارنوع) 1975(هاوز . اند  شده ها تعريف ويژگي
   تشكيل  بديهي هاي  را اصل  نظريه  اصلي هاي حكم.  شوند  ارائه  ادبي شيوة  دارد بيشتر به ها احتمال  نظريه  اول  نظر هاوز، نوع به
.  باشند  داشته  تجربي  خصلت  است  ممكن  نيستند هرچند كه  مشاهده  قابل  حال در اين   در نظريه شده  بيان  از مفاهيم يك هيچ. دهند مي
  . را دارند جويي  حد صرفه ترين  كم  حقيقي هاي  نظريه شوند و در ميان  مي ها مشخص  از حكم ها با شمار زيادي  نظريه  اول نوع

توانند از  ها مي قاعده.  گردند  افزوده  اول  نوع  نظريه  به  كه  است ند، الزم شو  آزمون طور تجربي  به  موضوعه هاي  اصل كه  اين براي
طور  ها را به  قاعده  است ها ممكن واقعيت.  شوند  مشتق  حاصله هاي  از حكم  است ها ممكن  و فرضيه  معتبر استنتاج  موضوعه هاي اصل

   در فصل  مندرج  نظريه ، از جمله پردازي  سخن  به  مربوط هاي بيشتر نظريه. د كنن  پشتيباني  را غيرمستقيم  موضوعه هاي  و اصل مستقيم
  . هستند  اول  نوع ، نظريه  و ديونيزوپولس  از چني هشت

   كرد و از قاعده  را استنتاج  قاعده توان  مي  موضوعه هاي از اصل. اند  شده  تشكيل  موضوعه  از دو اصل  حداقل  دوم  نوع هاي نظريه
   دوم  نوع  نظريه  موضوعه هاي  اصل  و غيرمستقيم  مستقيماً قاعده  است ها ممكن واقعيت.  كشيد  را بيرون  فرضيه  يك  حداقل توان نيز مي

  اد مفاهيمتعد). 1975هاوز، (»  تفسير كرد  اصلي هاي  حكم  ابطال  عنوان  به توان  را نمي  منفي نتايج« رو،   كنند و از اين  تجربي را آزمون
  .گذارد ، اثر مي  نظريه  آزمون  در حكم اي  هر مشاهده اند، بر كارآمدي  تجربي  مشاهده  به  موكول  كه نظريه

،   كرده  ارائه14   در فصل  جانسون  كه  عمومي  با روابط  نظريه  همسويانه كارگيري ، به  جهات  از بسياري  كه  است  ما اين استدالل
  اي  از فرضيه  در پشتيباني ، ناتواني  است بخش  مفيد و آگاهي هاي  موجد فرضيه  نظريه  اين  كه در حالي.  هاست  نظريه م دو  نوع مشخصه
   كارآمدي  مستقيم  تا آزمون  است  نظري هاي  پديده  درست  در مشاهده  تحقيق هاي  روش  از ضعف  بيشتر حاكي  معين  در مطالعه خاص
  . نظريه

   فرضيه  كه هايي واقعيت. شود  مي  مشتق اي  فرضيه  از آن  كه  است اي  قضيه  حكم  يك  از حداقل  مركب  سوم  نوع ايه نظريه
  در اين.  هستند  حقيقي هاي  نظريه ترين جويانه  صرفه  سوم  نوع هاي نظريه. آزمايند  را مي كنند مستقيماً قضيه  را تأئيد مي شده مشتق
  .اند  سوم  نوع هاي  نظريه  نمونه كند، بارزترين  مي  خود معرفي  به  مربوط  جرالد ميلر در فصل  كه  اقناع يها ، نظريه كتاب

   بيشتر تحليلي  چهارم  نوع هاي  در نظريه  اصلي هاي حكم.  هستند  باشند صوري  حقيقي كه  بيشتر از اين  چهارم  نوع هاي نظريه
   حداقل تواند از آن  مي  كه  است  تحليلي  بديهي ، يا اصل  موضوعه ، اصل  قضيه  يك  حداقل  شامل وري ص  نظريه يك.  هستند تا تركيبي

  . شود  حاصل  تحليلي  قاعده يك
 را   از مشاهدات  خيلي  هستند كه  از ساختارهايي ها الگوهايي  نظريه اين.   آنهاست  در عموميت  صوري هاي  نظريه  سودمندي

   وي استدالل.  هاست  از نظريه  چهارم  يا نوع  صوري اي  نظريه  است  آورده  دهم  در فصل  مورفي ها كه  بازي نظريه.  آنها آزمود با توان مي
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   و در حكم  عمومي  رفتار روابط  توضيح  براي توان اند مي  شده  مطرح  و منطقي  رياضي  وجه  به ها را كه  بازي  كلي  ساخت  كه  است اين
  . قرار داد  مورد استفاده  عمومي  روابط ريزي  برنامه  براي اهنمايير

 و   نهاده  را در برابر هم  بديل هاي  نظريه  بايد بتوانيم  پس  است  عمومي  روابط  پيشبرد دانش  به  خدمت  براي سازي  اگر نظريه
،   بر آن عالوه.  كند  كمك  تحليلي  چنين تواند به  مي اي رانظريه ف هاي فرض  پيش  فهم  كه  كرديم  اشاره  از اين پيش.   كنيم مقايسه

   يك ، هيچ با وجود اين.   سودمند است ها و تحقيق  نظريه بندي اند، در دسته  شده ها معرفي  از مقاله  بخش  در اين ها كه  نظريه شناسي نوع
   در مقايسه  كه كنيم  را پيشنهاد مي  معيارهايي  بعدي در بخش. پردازند  نمي  عملي  سودمندي  به  مربوط  مسائل از اينها مستقيماً به

  . مفيداند  بديل هاي نظريه
  
  ها  نظريه مقايسة 

.  بپردازد  مشابهي  يا قلمرو ويژه  حوزه  مسئله  يا بيشتر، به  جانشين  دو نظريه  كه  است  مطلوب ها تنها زماني  نظريه  مستقيم مقايسة
،   فهميدن  به  مربوط  مشكالت  حل  به  كمكشان  آنها را ميزان  و ارزش  دانست  مشكالت  عملي هاي حل  راه  در حكم توان ميها را  نظريه
  .كند  مي ، تعيين  عمومي  روابط  به  يا عمل تدوين

ها  نظريه.  باشد داشته   توصيفي  عملكردي  است  ممكن نظريه. گيرد  را درنظر مي  چهار هدف  حداقل  نظريه  عملي تحليل
   تا چه  كه  است  اين  بديل هاي  نظريه  مقايسه راه. كنند  مي  فراهم  عمومي  روابط  به  راجع  و بحث  مطالعه ها براي  از واژه اي مجموعه

   مفاهيم  جا كارآمدي در اين. اند افته ي  انطباق خوبي كنند، به  مي ها توصيف  نظريه  اين  كه هايي  ما با پديده هاي ها و تجربه  نظريه اندازه
  .  است  خاص  مورد توجه  عمومي  روابط الگوي

  هدف.   است  تأكيد شده اند عمدتاً بر توصيف  كرده  مطرح  عمومي  فراگرد روابط براي) 1987 (  و هزلتون  النگ  كه در الگويي
  در اين.  نمايد روند مشخص كار مي  به  عمومي  موارد روابط  در تمام  را كه  عمومي  و متغيرهاي  مفاهيم  كه  است  اين شده  مطرح الگوي

 ديگر   با الگوهاي توان  را مي  پيشنهادي الگوي.   است  در الگو نشده شده  مشخص  مفاهيم  ميان  رابطه  تعيين  به  چنداني پيشنهاد توجه
 و   اسكات  نيز كه اي نگارانه  روان طرح.  نمود  ارزيابي  با تجربه  انطباق  ميزان ت را از جه  آن  وجود دارد كه  امكان  كرد و اين مقايسه

  . دارد  توصيفي كنند حالت  پيشنهاد مي12  اوهير در فصل
دهد   مي  ما شرح  را براي  عمومي  روابط  چگونگي كه  بر اين  عالوه نظريه.   است  مطلب  درك ها تقويت  كاركرد نظريه دومين

  اي  نظريه  تبييني  از قدرت  خشنودي درجه).  درك (  چيست  عمومي  روابط  وجودي  علت  دهد كه  ما آگاهي ، بايد به) صيفتو(
  پردازان مثالً نظريه.  افراد مميز باشد اي  فرانظريه هاي فرض  با پيش  نظريه  يا همگرايي  از همخواني  تابعي  است ، ممكن مفروض

   معناداري دانند زيرا كه  مي  تبييني ، فاقد قدرت  است  منطقي گرايي  تأثير تجربه  تحت  را كه  در مورد تغيير نگرش ساختارگرا، تحقيق
  ؛ اوكيف1975 دليا   كنيد به نگاه (  نيست  چنين  منطقي گرايي  در تجربه  كه ، در حالي  است  پراهميت  ساختارگرا مفهومي  محقق براي

1975.(  
   به بيني پيش.  اما ارزشمندند  دو معيار متفاوت اين. ها هستند  نظريه  و مقايسه  ارزيابي  براي  مفيدي  نيز معيارهاي و كنترل  بيني پيش
. كند  مي  اشاره  وابسته ، يا مفاهيم  مفاهيم  آن  يا گذشته  جاري هاي  از مشاهده  و الهام  مفاهيم  آينده  ارزش گويي ها در پيش  نظريه توانايي

   الزم  شرط بيني پيش.   است  از نظريه  شده بيني  پيش  بر نتايج  قانونمند و تأثيرگذاري پرداز در مداخلة  نظريه ، توانايي منظور از كنترل
  .  نيست  كافي  اما شرط  است  كنترل براي

 دارد   احتمال  مطلوب شهرت.   است بيني ش پي  قابل  سهام  مساعد و نامساعد بر قيمت  شهرت  كلي  تأثيرهاي  عمومي در روابط
  توانند به  مي  چگونه كند كارورزان  مي  بيان نظريه.  دهد  را كاهش  آن ، قيمت  نامطلوب  و شهرت  داده  را افزايش  معيني  سهام قيمت
.  كنند  را فراهم  سهام هاي  قيمت  كنترل كان و ام  را تعيين  شهرت  يا نامطلوب  مطلوب  قوت  نمايند كه  دخالت  در فراگرد ارتباطي نحوي
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ضمناً . (  است  غيراخالقي  و هم  غيرقانوني  هم  عملي  كرد اما چنين ها كنترل  و رسانه  كارورزان  با تباني توان  را مي  سهام هاي قيمت
   به  مربوط هاي و نظريه [  1977،   هزلتون  كنيد به نگاه  ]   قرار گرفته ها مورد بررسي بازي  در نظريه  تباني  مفهوم  كه شويم متذكر مي

  .) كرد  استنتاج  مشابه هاي ها يا موقعيت  از بازي توان  را مي  و غيراخالقي رفتار غيرقانوني
   تحقيق سترش توليد و گ  به ، گرايش  نظريه منظور از كاركرد اكتشافي.  دهيم  قرار مي  را مورد توجه  نظريه  كاركرد اكتشافي سرانجام
   قلمرو مسائلي  به  كه هايي ، نظريه اول.  پيدا كند  ربط  كاركرد اكتشافي  به  است  ممكن نظر ما دو عامل به.  هاست  بر نظريه و افزودن

 را   بيشتري دازند، توجهپر ها مي  حوزه  جنبي  مسائل  به  كه هايي شوند و احتماالً از نظريه  مي  تلقي  رشته  يك  اصلي  كانون پردازند كه مي
   تحقيقي  بر فعاليت  نظري  مفاهيم  مشاهده  براي هايي  روش  به  دسترسي  يا عدم  دسترسي رسد كه نظر مي ، به دوم: كنند  مي  خود جلب به

   كمتري  نيستند تحقيق  روش بند به  پاي  كه هايي  از نظريه  روش  مقيد به هاي  نظريه  كه  است  داده  ما نشان  به مثالً تجربه. گذارد تأثير مي
  .كنند توليد مي

در . كنند  مي  خود جلب  را به  و مخالفان  موافقان ها توجه  نظريه اين.  باشند برانگيز هم  مناقشه  اكتشافي هاي  نظريه  دارد كه احتمال
 ساير   انتقادي  توجه  فستينگر گرديد، بلكه  شاگردان ز سوي ا تنها موجد تحقيقاتي نه) 1957فستينگر،  (  ناهماهنگي ، نظريه شناسي روان
  . ، را نيز برانگيخت)1967 (  بم ، از جمله پردازان نظريه
طرز  نهند، به  را بنياد مي  عمومي  روابط  كه ها و فراگردهايي ، فعاليت»بهتر « هاي  نظريه  كه كنيم  مي ، مشاهده طور خالصه به
   و تأثيرات  است  بر آن  مبتني  عمومي  روابط  عمل  كه  و هدفي  منطقي  دليل  ما را درباره ها درك  نظريه اين. نندك  مي  توصيف اي شايسته
   صورت  ذيربط هاي  بر گروه  مختلف  محيطي  در مورد نفوذ عوامل  دقيقي هاي بيني ها پيش  نظريه اين. دهند  مي  را افزايش  از آن ناشي
   با نظريه  را كه  عمومي  روابط هاي  فعاليت  نتايج  و قانوني  اخالقي هاي توانند در محدوده  مي  چگونه ند كارورزانگوي دهند و مي مي

  .كند  مي  ترغيب پردازي  و نظريه  عمومي  را در روابط  تحقيقي  بهتر فعاليت  نظريه و باالخره.  كنند ، كنترل  شده بيني پيش
   عناصر اصلي  درباره  بحث  و مفيد را براي  اساسي هاي  و واژه ها مطرح  خود را در مورد نظريه  خاص ريه، نظ  از فصل  بخش در اين

ها را   نظريه  مختلف  عناصر، انواع  از اين  داد چگونه  خواهيم نشان.  كنيم  مي  و تعريف  عناصر مشخص  آن آوردن ها و فراهم نظريه
در .  كنيم باشند پيشنهاد مي ها سودمند مي  نظريه  و ارزيابي  مقايسه  براي  را كه نظري  فوق معيارهاي   كرد و سرانجام  تدوين توان مي

  . دهيم  قرار مي  را مورد بررسي  عمومي  روابط انداز و نويد نظريه  آخر، چشم بخش
  
    عمومي  روابط نظرية 
 را از ديگر   عمومي  روابط  كه  نظري  دانش  حجم توسعه. شود  مي  مطرح عي اجتما  از علوم اي  رشته عنوان  به سرعت  به  عمومي روابط 

.  دارد  بسزايي  اهميت  دانشگاهي  و رشته  حرفه  يك  به  آن شدن  و تبديل  بالندگي سازد براي  متمايز مي  دانشگاهي هاي ها و رشته حرفه
   به گرا كه  و انسان  تجربي  اجتماعي  و علوم نگاري  روزنامه هاي ها و گروه بخش را در   رشته  اين  دانشگاهي هاي  ريشه توان  مي وضوح به

  . دارند، پيدا كرد  توجه  ارتباطات مطالعه
   امر ناشي اين. شدند  مي  ماهر آموخته  از كارورزان اند كه  بوده هايي  مهارت  در حكم طور سنتي  به  عمومي  و روابط نگاري روزنامه
   بسياري طور طبيعي  به  بودند كه  پيشيني نگاران  عمدتاً روزنامه  عمومي  روابط  كارورزان  كه  اين نخست.   است  تأثير تاريخي از دو نوع
  هاي  در بخش  اغلب  عمومي ، روابط  در گذشته كه  اين دوم. كردند  اخذ مي  خويش  شغلي  و تجربه ها را از آموزش ها و ارزش از ديدگاه

   كارورزان  كه بطوري)  نفر  به  مربوط  فصل  كنيد به نگاه.   نيست گونه  اين  اكنون اگرچه(شد   مي  داده ها آموزش  دانشگاه نگاري مهروزنا
  .كردند  بودند، آغاز مي  آموخته نگاري  روزنامه  در حرفه  كه هايي ها و ديدگاه  كار را با ارزش  اغلب مبتدي

   براي  كه  نظري  از دانش  متمايزي  دستگاه  عمومي  روابط شمارد در آموزش  مي  را مهارت  عمومي  روابط  كه  رويكردي باوجوداين
   طبيعي  و ديگر علوم  بيشتر از فيزيك  كه  است اي  حرفه مثالً مهندسي. آورد وجود نمي اند به  ضروري  حرفه  يك  و پيشرفت توسعه
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  شناسي  زيست  علوم  به شد تا اينكه  مي  عمل  آن ها به  در سلماني  بود كه اي  حرفه پزشكي.  سازي مان ساخت  تا از صنايع  است  شده ناشي
 و   تجربي  اجتماعي  علوم هاي  سنت وجوي  در جست  عمومي  روابط  نظريه  توسعه  ما براي بنابراين.  پيوند پيدا كرد و شيمي

  .  هستيم گرايانه انسان
) 7  فصل ( و پيرسون) 8  فصل (  و ديونيزوپولس  چني كارهاي. اند  شده  منعكس  كتاب  هردو در اين گرايانه ان و انس  تجربي سنت

 برايد و  ، مك ؛ و كالين)19  فصل ( ؛ هاميلتون)10  فصل (  مورفي  كه هايي فصل. اند گرايانه  انسان  در سنت  و تحقيق  از نظريه هايي نمونه
 دهد   ديگر نشان  را بر سنت  سنتي  برتري  كه  حاضر اطالعاتي در حال.   است  تجربي گيري  جهت اند، بازتاب نوشته) 13  فصل(ميلر 
  .  است اندك

   اين  سوم بخش.  آزمود  و ميداني  آزمايشگاهي گيرند، بايد با تحقيق  را دربرمي  كتاب  اين  اول  دو بخش  كه هايي ها و نظريه فرانظريه
  .شود  مي  مربوط  و عمل ها در تحقيق  نظريه كارگيري  به  يا توان  خاص هاي اربرد نظريه ك  به كتاب

   امريكا، انجمن  عمومي  روابط ، انجمن  ارتباطات المللي  بين  انجمن شامل (  و دانشگاهي اي  حرفه هاي  ما از سازمان  شخصي تجربه
   اندك  از نظريه  برخاسته  عمومي  در روابط  تحقيق  كه  است اين)   گفتاري ارتباطات   و انجمن  جمعي  و ارتباط نگاري  روزنامه آموزش
   نيز تا حدي  كتاب  در اين  كه  وجود دارد، چنان  از نظريه  برخاسته  تحقيقات  به  نسبت اي  آشكار و فزاينده ، التزام  حال با اين.  است
  .شود  مي ديده

 يا   نظريه  يك  به  عجوالنه ، التزام  استوار است  اجتماعي  علوم  بر پايه  كه  عمومي  روابط حقيق از ت  تكويني  مرحله در اين
   از روابط  كهنه  مجموعه  يك جاي  به  محدودكننده  از مفروضات اي  مجموعه  انتخاب صرف.   است  نادرست  خاص شناسي روش

 را  شدن  و سهيم گيري  بهره  امكان  دهد كه  را گسترش هايي  و تحليل  خود را كشف ي مرزها گيرد كه  مي  را از آن  فرصت  اين عمومي
  .كند  مي  فراهم  اجتماعي  علوم  مورد مطالعه  انساني هاي  تالش  وسيع در حوزه
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    چهارچوبي عنوان  به  همسنگ هاي فرض پيش
    عمومي  روابط  نظريه براي

  
  

    جيمز گرونيگ
  لند  مري گاهدانش 
  

   چكيده 
 چند از  اند، اما تنها تني  گرفته  وام  اجتماعي  و ديگر علوم  ارتباطات  را از علم هايي  نظريه  عمومي  روابط پردازان نظريه 

د، گيرن  مي  از يكديگر وام  هميشه  علمي هاي رشته. اند  كرده  خلق  عمومي  روابط فرد درحوزه  منحصر به هاي  نظريه آنان
   باور است  براين ، گرونيگ  فصل در اين. كنند  نمي  نكنند، پيشرفت  تدوين  مفاهيم  از آن  اصيلي هاي  نظريه  كه اما تا زماني

 را   عمومي  روابط  خود دربارة هاي فرض ، بايد پيش سازي  و نظريه  از اخذ مفاهيم  قبل  عمومي  روابط پردازان  نظريه كه
ها را  فرض  پيش  نقش پردازان  نظريه  كه مادام. اند  شده ها مشتق فرض ها از پيش  نظريه همه.  دهند قرار مورد بررسي

،   غالب بيني ، جهان بنابر نظر گرونيگ. كنند  مي  پيروي  عمومي  بر روابط  غالب بيني  از جهان اند، كوركورانه  نداده تشخيص
   متقارن  نظر، ديدگاه  اين  براي  جايگزيني  عنوان  به وي. نگرد  نفوذ مي عمال و ا  اقناع  عامل  چشم  را به  عمومي روابط
  .  است  و تفاهم  درك  و تقويت  اختالف ، حل  عمومي  از روابط  هدف  در آن كند كه  را پيشنهاد مي  عمومي روابط

  
،   يكم در فصل. شود  مي ، تكيه  عمومي  روابط  نظريه داخت در پر ويژه ، به پردازي  آنها در نظريه ها و نقش فرض  بر پيش  فصل در اين
  در اين.  بازكردند پردازي  را در نظريه  فرانظريه  و نقش  را توصيف  ارتباطات  در حوزه  پديدآمده  نظريه  مختلف  انواع  و بوتان هزلتون
 اگر  نظر من  بود، اما به  غافل  از فرانظريه  عمومي  روابط نظريه،  در گذشته. شود  مي  بررسي  عمومي  بر روابط  فرانظريه  تأثيرهاي فصل

   است ، الزم  بهبود بخشيم  عمومي  روابط  عملي هاي  موقعيت  را در تحليل  آن  موفقيت  و بخت  عمومي  روابط  اخالقي  كيفيت بخواهيم
  .  را بفهميم آن

 از  ها مركب فرض پيش. گذارند  تأثير مي  يكم  در فصل شده  توصيف  نظريه عآنها بر هر چهار نو. اند ها جوهر فرانظريه فرض  پيش
  كنند حل  مي  كوشش  پژوهشگران  را كه ها مشكالتي فرض پيش.  هستند  فرضيات  آن  به  وابسته هاي  و ارزش  جهان  به  راجع فرضياتي
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   پژوهشي  اجتماع  يك  بيروني  دنياي  اندازه  تا چه  كه د و اينكنن  مي  استفاده  خويش  آنها در پژوهش  كه  نظري هاي كنند، سنت
  .كنند  مي  و تعيين  پذيرد، تعريف  را مي  از پژوهش  حاصل هاي نظريه

   نظريه وقتي.  تكفير كرد هايش فرض  پيش  را براي  وي  رم  كاتوليك ، كليساي  نيست  مركز جهان  زمين  شد كه  مدعي  گاليله  وقتي
ها در  فرض ، پيش  نظر من به.  را پديد آورد  حقوقي ها دعواهاي فرض  پيدا نمود، پيش  تفاوت گرا از انجيل  اصول  با تفسيرهاي مليتكا

  از اين.   است  ترديدآميز بوده  و هم  فاقد اثربخشي  هم اند كه  كرده  هدايت  را در جهتي  و نظريه ، پژوهش  عمومي  روابط مورد ماهيت
   به آورد كه وجود مي  به  عمومي  را در مورد روابط اي  نظريه  اعتقاد دارم  كه كنم ها را پيشنهاد مي فرض  از پيش  جانشيني مجموعهرو، 

 نظر  از  عمومي  روابط  از حرفه  افراد بيرون  براي  كه كنم  را پيشنهاد مي اي  نظريه چنين هم. كند  مي ها كمك  بيشتر در سازمان تأثيرگذاري
  . كنيم  مي  پيروي  فعالً از آن  كه  است تر از اصولي  قبول  قابل اخالقي

   كنيم  حد سختگيري  تا چه  حوزه  اين هاي  خاستگاه  در تعيين كه  اين  به  بسته ، اگرچه  است  نوپايي  پژوهشي  ميدان  عمومي  روابط
   زيادي هاي  نظريه  به توان مي.   است  بوده  مرسوم  سال  صدها و شايد هزاران  حداقل  حرفه اين) 13ــ46  ، ص1984،   و هانت گرونيگ(

   نشده  گرفته  وام  ديگري  از رشته  كه اي نظريه (  عمومي  روابط  نظرية  به اند اما انديشيدن  استفاده  قابل  عمومي  در روابط انديشيد كه
  .  است  و فاقد يگانگي  نظر گسيخته ، به  پژوهشي  رشته در مقام،   عمومي  روابط بنابراين.  دشوارتر است) باشد

   مشترك  دانشي  از مجموعه  نه آيد؛ كارورزان نظر مي  به گسيخته  از هم  اندازه  همان  نيز به  عمومي  روابط  حرفه  عملي  روش
   بيان ، يا به  واحدي  فكري  مجموعه  آورد كه  دليل توان  مي باوجوداين.  هستند ها مشترك  از مهارت اي  در رشته  حتي برخوردارند و نه

   روابط  فكري  مجموعه اين.   است  عمومي  روابط  عمل  دارد، راهنماي  سيطره  عمومي  بر قلمرو روابط  كه الگويي) 1970 ( كوهن
  تري  ماليم واژه»  اقناع«. ها  سازمان  منافع ها در جهت  نفوذ در گروه  اعمال  براي  از ارتباطات استفاده: كند  مي  تعريف  را چنين عمومي
   اغلب  اجتماعي  با آگاهي كارورزان. دهد  را تغيير نمي  فكري ، مجموعه  واژه شود اما جابجايي مي»  نفوذ اعمال «  غالباً جايگزين  كه است

  .  است  همان  فكري  مجموعه  باز هم هرحال به.   آنهاست هاي زمان و سا  عام هاي  گروه  نفع  نفوذ به  اعمال سازند كه خود را متقاعد مي
 برنيز در   ادوارد ال  را كه  عمومي  در روابط شناختي  روان  خودكاوي هاي  در نظريه  غالب  فكري  مجموعه اين) 1984 (  اوالسكي

 كرد   داد واستدالل  را شرح  فكري  مجموعه همان) 1986 (  جكال. نهاد نام»  برنيز الگوي« را   كرد و آن  بود، دنبال  داده  بسط1920  دهه
  . دارد  اندكي  بود، تفاوت  مطبوعاتي هاي  بنگاه  عمل  راهنماي1800  هاي  در سال  با آنچه  امروزه  مجموعه  اين كه

 نفوذ و   تحت هاي  گروه  نفع  به ه نفوذ در رفتار عام  را اعمال  عمومي ، روابط  غالب  فكري  مجموعه  اجمالي  توصيف  در يك
   را در مورد طبيعت  بديهي هاي فرض  از پيش  شماري  تعريف  با اين  فكري مجموعه. كند  مي ، تعريف  آن  باني هاي  سازمان همچنين
   ارتباطات  بديهي هاي يه از نظر  برخي  دارد و اهميت  با خود همراه  ارتباطات  و هدف ، ماهيت  اجتماعي  مسئوليت ، ماهيت انساني

 و  نامم  مي   عمومي  روابط  نامتقارن الگوي را   فكري  مجموعه  اين من. كند  مي  را خاطرنشان  و اقناع  ذهني  گرايش هاي  نظريه ويژه به
  . خوانم  مي   عمومي  روابط  همسنگ الگوي را    آن  كه كنم  پيشنهاد مي  ديگري روش

،   متناقض  فكري هاي  مجموعه  اين  از تشريح اما قبل. طلبد  ديگر را مي  از نوع اي  دارد و نظريه  متفاوتي هاي فرض  الگو پيش  اين
  .كنند  مي  كمك  آن ها در توسعه فرض  پيش  و نقش  علمي  نظريه  ماهيت  توضيح  به  كه كنم  مي  را معرفي  علم  فلسفه  مفاهيم برخي

  
  
    علمي ژوهش و قلمروها در پ مسائل 
   را به  واقعي  جهان  كه  است هايي  نظريه  يا كشف  حقيقت  كشف  علم  هدف  را كه  انديشه  اين  علم ، فيلسوفان  گذشته  سال  بيست طي 

   كه  است ييها  نظريه  تدوين  علمي  از پژوهش  هدف اند كه  رسيده  نتيجه  اين  به  در عوض آنان. اند  كند، كنار گذاشته  توصيف دقت
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   نياز به  كه  است  مهم  دو اصطالح  گفته در اين.  هستند  فعاليت  مشغول  در قلمرو علمي  كنند كه  را حل  پژوهشگراني  مسائل ترين مهم
  . و قلمرو مسائل:  عبارتند از  دو اصطالح اين.  بيشتر دارد توضيح
 كنند   را تدوين هايي  نظريه  نيستند كه  در تالش كنند پژوهشگران  ما ادعا مي شناسي  روش  درسي هاي  از كتاب  بسياري  كه گونه  آن

   در قلمرويي  كه  است  مهم  اعتقاد پژوهشگراني  به كنند كه  مي  را انتخاب  مسائلي ، آنان  برعكس)1(. كنند  آنها را ابطال هايي و با داده
   آن  چگونگي ــ خود را درباره  و كلي  مبهم هاي حدس  ــ  ابتدايي هاي  نظريه ائل مس  بعد از انتخاب پژوهشگران. اند  تحقيق سرگرم
ها را   نظريه دهد، پژوهشگران  را مي  مسائل  نويد حل  نخستين هاي  حدس  وجود آورد كه  به  اميدي اگر تحقيق. دهند  مي  بسط مسائل

 را   بيشتري  مسائل تدريج  به  كه نحوي دهند، به  مي  و گسترش  كرده ود را اصالح خ هاي  نظريه  مرحله  به كنند و مرحله  مي بيشتر دنبال
  . كنند حل

  هاي  برنامه  چون  مفاهيمي  شبيه  قلمرو از نظر وي مفهوم.   است  كرده  را ابداع آن) 1977( شاپر   كه  است  اصطالحيقلمرو  
شاپر .  است) 1970،  كوهن(، يا الگوها )1977،  الودان (  تحقيقي هاي ، سنت)1972،  تولمين(ها  ، رشته)1970،  الكاتوس ( پژوهشي

  انديشه.  كند  شود تعريف  مشخص  علمي اي  در رشته توانست  مي  را كه  مورد عالقه هاي ها يا حوزه كوشيد ميدان  ديگر مي مانند مؤلفان
   در حوزه  قلمرو علمي توان  را مي  عمومي روابط. سازد  مي  متصل هم  به ترك مش ها را مسائل  حوزه  كه  است  آن  نويسندگان  اين مشترك

  .  است  قلمروها در ارتباطات ترين يافته  توسعه  از كم  مطمئناً يكي  كرد، اگرچه  توصيف تر ارتباطات كلي
  
    علمي قلمروهاي 
 مثالً   كه ، همانگونه همچنين.  كرد  مشخص  تحقيقي هاي يا با سنت منفرد  هاي  با نظريه توان ، قلمروها را نمي)1977( نظر شاپر  به 

قلمروها بيشتر از .  كرد  توصيف  از پژوهشگران ، اجتماعي شناسي  جامعه  از لحاظ توان كرد، قلمروها را نمي  مي  استدالل كوهن
   كه ها و مشاهداتي  شوند، واقعيت  داده  بايد توضيح  كه يهاي پديده:  دارند تري  عميق  وحدت شوند كه  مي تشكيل»  اقالم« از  اي مجموعه

 از   از نظر شاپر، پژوهشگران بنابراين.   است  شده  آنها استفاده  توضيح  براي  كه هايي  و نظريه  گرفته ها صورت  پديده در مورد اين
   به  كه  نظري  يافتن  ديگر يا صرفاً براي هاي  نظريه  توضيح اي بر  همچنين آنان. كنند  نمي  استفاده  مشاهدات  توضيح ها تنها براي نظريه

  .كنند  مي ها استفاده  بخشد از نظريه قلمرو يگانگي
  هاي شناسي  متضاد و روش هاي ، نظريه  معروف تحقيقات.   است  مشكل  اقالم  و معرفي  شناسايي  حتي  عمومي در قلمرو روابط

   مؤثر و نامؤثر، هزاران  ارتباطي  پيكارهاي  از مشاهدات  از بسياري  و تغيير نگرش ، قلمرو اقناع  مقابل  هستند؟ در نقطه  كدام نمونه
  هاي  و نظريه شناختي  هماهنگي هاي ، نظريه پاسخ ـ   محرك هاي ، نظريه  كاركردي هاي ، نظريه  يادگيري هاي ، نظريه  آزمايشي نتيجه

  . ست ا  شده  تشكيل واكنشي ـ شناختي
  عالوه.  باشند  مرتبط  با هم  نوعي به)  قلمرو دهنده تشكيل (  اقالم  است  قلمرو الزم  تشكيل براي) 525   ص1977( نظر شاپر   طبق
؛ و  باشند  بايد مهم  يا مسائلي ؛ مسئله) نشود  فهميده  خوبي  به  كه چيزي( باشد   وجود داشته ، بايد در مورد قلمرو امر  غامضي بر اين
  . باشد  را داشته  با آن  رودررويي  بايد آمادگي علم

 
    علمي مسائل 
   علمي  مسئله  نوع سه) 533   ص1977(شاپر . دهند  مي  قلمرو را تشكيل  دارند هسته  آنها توافق  بر سر اهميت  پژوهشگران  كه مسائلي 

» تر قلمرو  عميق ارزيابي «  لزوم  ديگر به  مسئله دو نوع. شود  مي مربوط»  خود قلمرو توضيح «  به قلمرو  مسائل.    است  كرده را مشخص
 با   همراه  مسائلي  رو كه ، از اين   نظري هاي نارسايي گويند و    آنها را نظريه  به  پاسخ  كه  اندازه تا آن    نظري مسائل: كند  پيدا مي ربط

  . هاست خود نظريه
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    در كتاب وي.   است  كرده  ارائه  بيشتري شوند توضيح  مي  قلمرو يافت  در درون  كه  علمي مسائل  در مورد ماهيت) 1977 ( الودان
كند و   مي  تعريف قاعده  يا بي  مبهم  را امري  علمي  مسئله وي. كند  مي  توصيف گشايي  را امر خطير مشكل  علم   آن  و مسائل پيشرفت

   و قابل  محسوس دهد امري  مي  روي  آنچه  كه  است  نكته  اين دادن  و نشان  نظم  به قاعدگي  بي ديل، تب  ابهام  رفع كار نظريه«گويد  مي
  :كند  مي  مطرح  نظريه  ماهيت  درباره دو فرضيه) 1977 ( الودان). 13  ص(»   است بيني پيش

  
  هاي  پرسش  به  قبولي  قابل هاي  آيا پاسخ يم ببين  كه  است  اين  هر نظريه  براي  محك ترين  و اصلي  نخستين. 1  فرضيه 

  .كند يا خير  مي  ارائه  مهم  مسائل  حل  براي بخشي  رضايت هاي  ديگر آيا راه  عبارت دهد؟ به  مي موردعالقه
  
دهند   مي  ارائه ي اصل  مسائل  براي  مناسبي هاي حل  آيا آنها راه  كه  پرسش  اين ها، طرح  نظريه  محاسن  در ارزيابي. 2  فرضيه 

  يا قابل»  موثق«، »مورد تأييد«، » درست« معاصر  شناسي  معرفت  آيا آنها در چهارچوب  كه  است  باره  در اين تر از پرسش مهم
  ).13ــ14 ص ص( هستند  توجيه

  

  البته(دهد   مي  شرح ند با تفصيل شو  در قلمرو يافت  است  ممكن  را كه  مسائلي مانند شاپر انواع) 15ــ31   ص ، ص1977 (  الودان
 از   مركب  تجربي مسئله.  باشند  مفهومييا     تجربي    مسائل  است ، ممكن  نظر الودان طبق). كند  نمي  قلمرو استفاده  از واژه الودان
  .كند  مي  فراهم  نظريه  براي  آزموني  كه  بطوري  است  از مشاهده  ديگري  يا نوع  تجربه يك

،   تجربي  آنها، بيشتر از مسائل  به  نمايند، محققان  رخ  مسائلي  چنين  كه هنگامي. شوند  پيدا مي  خود نظريه  همراه  به  مفهومي ئل مسا
باشند    بيروني    است ، و ممكن  نظريه  در منطق  وجود ناهماهنگي باشند يعني  دروني    است  ممكن  مفهومي مسائل. كنند  مي توجه
  الودان.  ناسازگار باشند  شايع  غيرعلمي  يا باورهاي  غالب هاي شناسي  قلمرو ديگر، با روش  از يك اي  دارد با نظريه  احتمال يعني

  هاي  نظريه شوند كه  پيدا مي ها هنگامي  دشواري اين.   است   ناميده)2(» بيني جهان « هاي  را دشواري  غيرعلمي  با باورهاي ناسازگاري
   تكاملي ، نظريه  گاليله ، مسائل» بيني  جهان هاي دشواري «  من  عقيده به. كند  پيدا مي  تعارض  غيرمحققان  در ميان  شايع بيني با جهان  علمي

  .دهد  مي  را توضيح  عمومي  روابط و مسائل
  ها را با محك  نظريه  ارزش  ارتباطات يگرا  تجربه  پژوهشگران  مانند اغلب  دانشمندان  كه  داشت عقيده) 71  ، ص1977 (  الودان
   قرار داده  بررسي  را هدف  مشابهي ها مسائل اگر نظريه. كنند  مي ها مقايسه  آنها را با ديگر نظريه سنجند، بلكه ها نمي  و داده امور واقع
   تجربي  بيشتر مسائل  هستند كه ها آنهايي  نظريه بهترين) 66  ، ص1977 (  كه گفت  مي الودان.  كرد  مقايسه  آنها را با هم توان باشند مي

  . هستند  پيشرفته  قلمروهاي  نشانه هايي  نظريه چنين.  باشند  را داشته  غيرعادي  و تجربي  مفهومي  مسئله  كنند و كمترين را حل
  
   و نوپا  پيشرفته علوم 

  ، علمي  عمومي  روابط  كه  است بديهي.  دهند  را توضيح  و پيشرفته ايي ابتد  علوم  ميان اند تفاوت  كوشيده  علم  از فيلسوفان بسياري
   اين كننده  تعيين  عمومي هاي فرض  يا پيش  بديهي  حسي هاي شباهت« معموال   ابتدايي ، در علم)1977( نظر شاپر  طبق.   است ابتدايي
 از   كمتر درست  قاعده رود اين  مي  پيش  علم هرچه.  شوند يا نه  مي لقي قلمرو ت دهنده  شكل  از تجربه  خاصي  آيا اقالم  هستند كه نكته
   كه هنگامي. كنند  كار مي  تجربي هاي  با تعميم ها و گاهي  با پديده طور مستقيم  به ، محققان  ابتدايي در علم). 521  ص(» . آيد  درمي آب

   را پرورش تري  عميق هاي  قلمرو نظريه  اقالم  ميان  رابطه  و توضيح  تماس رقراري ب  براي رسد، دانشمندان  مي  و بالندگي  بلوغ قلمرو به
   كه هنگامي«و . كند  مي  بر آن يافتن  سيطره  به  واحد شروع  قلمرو، نظريه  با پختگي  كه  است  افزوده  گفته  اين  به نيكلس. دهند مي

  ).583ــ584  ص(» يابد  مي شود و معموالً توسعه  مي اصالحگردد، قلمرو   ديگر مي  نظرية  جايگزين اي نظريه
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 و   مفهومي  مسائل  كسي  چه  نظريه  كه كرديم  مي  و جدل  مورد بحث  در اين بايستي  بود، مي تري  قلمرو پيشرفته  عمومي اگر روابط
،   باشيم  داشته  كمي  عمومي هاي رسد اختالف نظر مي به حاضر  اما در حال. كند  مي  حل  را بهتر از همه  الودان  غيرعادي  تجربي مسائل

   موجود در قلمرو را تعريف  مهم  مشكالت ، چون  داريم  محدودي هاي نظريه.  محدودند  مورد بحث هاي  نظريه  كه  دليل  اين احتماالً به
 بايد خود قلمرو را   كه  معني  اين ، به  كنيم  حل كر كرده شاپر ذ  قلمرو را كه  مشكالت  كه  است  ما اين  وظيفه ، اولين پس.  ايم نكرده
  .  سازيم روشن

  
  اند  را نابود كرده  مطلوب هاي ها نظريه داده 
   اين  به تدريج  نيز به  گونه  همان ها، به  پديده  تا تبيين  است  مسائل  بيشتر حل  علم اند هدف  كرده  تصديق  علم  فيلسوفان طور كه همان 

   بسيار اتفاق چه. ، مفيد باشد تر از آن  مهم  كند، يا حتي  كامالً تطبيق  نظري هاي  الزاماً نبايد با فرضيه  تحقيق  نتايج رسند كه  مي يصتشخ
 با  ما ربطي   آيا تحقيق پرسيم  و نمي كنيم  مي  تحقيق  تجربي  دقت  به  زيادي ، توجه  عمومي  روابط  مثل  ابتدايي  در قلمرويي افتد كه مي

  .كند  مي تري  عميق هاي  نظريه  ساختن  به  دارد يا كمكي  مهم مسائل
   دليل  اين  به  در عوض كنند و محققان  مي بيني  پيش  را دقيق  تجربي  نتايج ندرت ها به  نظريه كرد كه  مي استدالل) 1977 ( الودان

   )3(: آورند  دست  خود به هاي  تأييد حدس  براي  شواهد كافي ريه نظ  پيشبرد و بسط  قصد دارند براي كنند كه  مي تحقيق
   نتيجه  اين  كه هنگامي. كند  مي بيني  را پيش  تجربي  نتيجه طور دقيق  به اي  نظريه افتد كه  مي ، اتفاق  ندرت  به ، البته  گاهي
 از   منتج هاي بيني  پيش  كه  است  عادي لي خي  اوقات غالب.   است  عمومي  خوشحالي  براي  شد موجبي  حاصل دلخواه
 قصد ما  وقتي...   نتايج  دقيق  با تطابق  نه شوند ولي  مي اند نزديك  خاص  مشكل  سازنده  كه هايي  داده  بازآفريني  به نظريه
.   است  كافي  تقريبي اهت شب ، فقط  نداريم  تجربي  و نتايج  نظري  نتايج  ميان  دقيق  همشكلي  به  نيازي  است  مسئله حل

  )23  ص(
  
» كند  مي  ادعا را سست  صحت  اساس هميشه« در قلمرو   نظري  فرضيه  پذيرش  براي شواهد مورد استفاده) 1977 (  ساپ  گفتة  به
  :دهد  مي  توضيح  ديگري  در جاي وي). 701  ص(

  مؤثرترين. دهد  مي  فراگير را نشان گي ويژ  آن  تاريخ  در طول  علم  و درخشان  موفق  محصوالت  بررسي
 و   پذيرش  علم ويژگي.   است  كشانده شان  نابودي  به  تدريج  موجود به هاي  داده  هستند كه  آنهايي  علم آوردهاي دست
   اين تي يا نادرس  درستي رساندن  اثبات  به  اصوالً براي  كه  است  موجودي هاي  داده ، براساس  جامع هاي  نظريه نفي

  )17  ص. ( نيستند ها كافي نظريه
  
    عمومي  در روابط  فوق  مطالب معناي 
   خود مشغول  به  مهم  مسائل  را كمتر از حل  دانشمندان ها ذهن  داده  تبيين كند كه  تا اينجا آشكار مي  جديد علم  فلسفه  دربارة بحث 

   نظري  تلفيق  در ارائه  از توانايي  تجربي  نتايج كنند و دقت  مي  تدوين  مسائل  آن ل ح  براي  عميقي هاي  نظريه  پيشرفته علوم. كند مي
   فراهم  خوبي هاي  مورد مثال  در اين  ارتباطي قلمروهاي( نوپا   علوم  در اغلب اما پژوهشگران.  دارد  كمتري تر قلمرو اهميت عميق
 از  ندرت ها به  داده اين. كنند  مي  معطوف  نظريه ها بسيار بيشتر از ساختن اده د  و تحليل  گردآوري  خود را به توجه) آورند مي

  .روند  فراتر مي  تجربي هاي  يا تعميم  مستقيم هاي مشاهده
   است ، الزم  را بسازيم هايي  نظريه  چنين  بتوانيم  از آنكه اما قبل.  باشد  عميق هاي  نظريه  بايد ساختن  عمومي  ما در روابط  هدف
  ، بايد مشكالت  كنيم  را برطرف  نظري  مشكالت  بتوانيم  از آنكه قبل.   كنيم گيرند روشن  در قلمرو قرار مي  را كه مشكالتي
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   مشكالت  كار، بايد بدانيم  اين  انجام براي).   نمائيم  گزينش  كنيم  حل خواهيم  مي  را كه  مشكالتي يعني (  كنيم  خود را حل قلمرويي
   فراهم هايي فرض  پيش  ماوراءعلمي هاي بيني  و جهان  تحقيق هاي  ديد، سنت  خواهيم  از اين  پس طور كه همان. آيند از كجا مي

 كجا   و به  در كجاست  عمومي  قلمرو روابط  بدانيم خواهيم اگر مي. نمايند  مي  ما مشخص  را براي  تحقيقي  مشكالت كنند كه مي
  .  قرار دهيم  مورد بررسي ها را با دقت فرض رود، بايد پيش مي
  
    تحقيقي هاي ها و سنت فرض پيش 
   كرد كه  شروع  حكم  را بايد با اين  علمي ها در پژوهش فرض  پيش نظر آيد، اما بحث  به  كودكانه  است  امر ممكن  اين اگرچه 

 جز   راهي  علمي هاي  نظريه  ساختن  براي اند كه  ذهني  مخلوقاتي يطور طبيع  به  انساني موجودات. اند  انساني  موجوداتي دانشمندان
كند، قبالً   مي  دانشمند مشاهده  چه  در آن  چيزي پردازد و چه  كار مي  اين  به  پايه  تا چه  انسان اما ذهن.  از فكر خود ندارند استفاده
  ؟  است  شده تحريف

   است  خويش  از جهان  انسان  كشف علم «  كه  است گفته) 98  ، ص1964 ( يمپسونلورد س  گي ، جورج شناس  زيست  مثالً عالم
  نگار علم تاريخ) 10  ، ص1965 (  برونوسكي جاكوب» .  نيست  عيني گرايي ، يقيناً واقعيت  علمي  در اصل  خود حتي و كنارگذاشتن

   از طبيعت علمِ همانند هنر، رونوشتي«. كند  مي  ضبط  عكاسي ين را با دورب  امور واقع  كه  نيست  دانشمند كسي  كه  است افزوده
، نظير  افزايد دانشمندان  مي برونوسكي» . سازيم  مي  را دوباره  طبيعت  اكتشاف ما با عمل...   است  آن  بازآفريني ، بلكه نيست

  .بينند  را مي نظمي  بي  فقط  ديگران  كه بيند، درحالي  را مي  نظم  خالق ذهن.  دارند  خالقي هاي ، ذهن هنرمندان
  
   بيني تأثير جهان 
) 1968 (  ميهان آورند كه  مي  را با خود همراه  چيزي پژوهشگران. كند  نمي  سفيد مشاهده  با لوح  خالق  ذهن اما بايد گفت 

  :  است  خوانده  مفهومي چهارچوب
  

   به  عينك نحو كه  همان به... كند  مي گر خدمت  انتخاب  مكانيسمي گر همچون  مشاهده   براي] مفهومي  چهارچوب[
. گيرند گر قرار نمي تغيير در برابر مشاهده  و بي ها ثابت واقعيت... كند  مي تواند ببيند خدمت  نمي  عينك  بدون  كه كسي

  )41  ص. (شوند  مي  غربال  ادراكات  با آن  دارد كه  بستگي اي  مفهومي  چهارچوب  به واقعيت
  

  بيني  جهان  معني  به   كهWeltanschauung   آلماني  از واژه  مفهومي هاي  چهارچوب  توصيف  براي  عالم  از فيلسوفان  بسياري
   را براي  اصطالح ترين  و مهم اولين) 1970 (  كوهن1962  در سال). 1977،  ساپ(اند   كرده ، استفاده  است  فكري  و مجموعه جامع

 از   علم  و فيلسوفان  چيست  منظور از پارادايم  نگفت وضوح  به اما كوهن.  ناميد  را پارادايم  كرد و آن  ارائه  علمي بيني  جهان توصيف
  ).1964مثالً شاپر،(اند   انتقاد كرده شدت  به  اصطالح اين

كار   به   علمي هاي  انقالب ساخت  اب در كت  مختلف  معني21   را به  پارادايم  اصطالح  كوهن  شد كه مدعي) 1970 (  مسترمن
   مذكور افزود و در آن  كتاب  تجديدنظر شده  نسخه  به اي  انتقادها مؤخره  با اين  مقابله براي) 175  ، ص1970 ( كوهن.   است برده

   ماهيت  فهم  براي ليمي تع قالب.  دانست»  نمونه « و چندين  تعليمي  قالب  از يك  را مركب ، آن  مجدد پارادايم  تعريف ضمن
ها و ساير  ها، روش  باورها، ارزش  مجموعه معني  به  تعليمي قالب.   برخوردار است  اهميت  از بيشترين  علمي  جماعت بيني جهان
  . هستند  سهيم  در آن  معين  جماعت  يك  اعضاي  كه  است اموري
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   از جمع  كه  از واقعيت  يكدست شناختي  يا روان  تصوير ادراكي يعني   گشتالت عنوان  به  پارادايم  كه  داشت  عقيده  كوهن
   را براي  مهم هاي  و نظريه  مسائل  گشتالت كرد كه  مي  استدالل وي. گيرد  پژوهشگر قرار مي ، در خدمت  بيشتر است جزءهايش
»   قياس غيرقابل« را   مختلف هاي  از پارادايم  برخاسته يها  نظريه  كه شناختي  روان بندي  چشم عنوان كند و به  مي  تعيين پژوهشگران

  كوهن). دهد  آنها قرار نمي  بهترين  تعيين  براي  تجربي  مستقيم  مقايسه ها را در معرض  نظريه  معنا كه بدين. ( سازد مفيد است مي
   عوض  آن  جاي  است  ممكن  علمي  انقالب ا از طريقكند و تنه  پيدا مي  تفوق  پارادايم اي  پيشرفته  در هر علم كرد كه  مي اضافه
  )4( .شود

  
   گرايي  در برابر نسبيت واكنش 
  :  كوهن  علمي  ديدگاه كند كه  مي استدالل) 1976 ( مثالً ساپ. پذيرند  را نمي  از علم  كوهن گرايانه  تصور نسبي  علم بيشتر فيلسوفان 

 و  آور نسنجيده  رنج  كوشش هاي  از دوران  شده  تشكيل  كه امري. ازدس  مي  غيرعقالني  را امري  اساساً علم
   جمعي ، هيستري  با هراس  زيادي  اشتراك  وجه آميز كه  جنون رواني  شبه  از فعاليت  اتفاقي هايي  با برهه  كه آميزي تعصب

  )15 ص. (شود  دارد متمايز مي اي  توده و نوكيشي
  

  ها و تجارب داوري ها، پيش ، ارزش جماعت (  كوهن  تعليمي آميز قالب  تعصب هاي  جنبه د بود كهمعتق) 498  ، ص1977 (  ساپ
  . كرد  حذف  است  آن بيني  جهان  انتقالي  و حركت ، قالب  عنصر اصلي  كه  نكته  اين  با شناخت توان را مي)  يادگيري

 از   تعليمي  قالب  جاي او به.  آنها را كمتر كند بودن رد تا نسبي ك  را بازسازي  كوهن هاي انديشه) 101  ، ص1977 (  براون
  ها، قضاياي فرض ، پيش  نظر براون طبق.  كرد ، استفاده ام  پرداخته  آن  به  فصل  در اين  كه اي  عمده مفهومها،   فرض پيش   اصطالح
  ، ولي) بنابرتعريف( نيستند  ها همانگويانه فرض پيش. ندك  مي  تلقي  ضروري  حقايق  دانشمند آنها را همچون  هستند كه متقدمي

   اگر مورد مشاهده كنند كه  مي  را مطرح  تجربي هايي ها پديده فرض پيش. انگارد  مي  خود درست بيني  جهان دانشمند آنها را برپايه
 قرار داد و   مورد سنجش  مستقيم توان را نميها  فرض ، پيش با وجود اين. كنند ها را تأييد مي فرض  پيش  اين قرار گيرند، درستي

. پذيرند  و بيشتر انعطاف  كمتر نسبي  كوهن هاي ها از پارادايم فرض ، پيش  است  كرده توصيف) 1977 (  براون طور كه آن.  كرد ابطال
  : با وجود اين

  
 در   نيستند، ولي ، كناررفتني  مخالف ه نمون  در برخورد با اولين  هستند كه اي شده  حمايت ها قضاياي فرض  پيش  گرچه
  ) 105  ص. ( بيانجامد  تغييري  چنين تواند به  مي خوبي  به  مورد نامأنوس  در توضيح كنند و قصور مداوم  تغيير مي واقع

  
   ها و نظريه فرض پيش 
 را با   عمل در هر مورد اين. اند رده وارد ك  علمي  خود از طبيعت ها را در توضيح فرض  پيش  ديگر مفهوم  از فيلسوفان خيلي 

   و دومين هاست فرض  پيش ها از آن  سطح ترين انتزاعي. اند  داده  در قلمرو انجام  نظري  اصول  دو يا بيشتر از دو سطح توصيف
  )5(.   است ها يا قوانين  نظريه  به ، متعلق سطح

   اصلي  مفهوم  و دومين  داشت  تحقيقي  سنت  خود از مفهوم  كه ها را در برداشتي فرض پيش) 70ــ120  ص ، ص1977 ( الودان
  هاي  مثال وي.  كرد ،ادغام  كار گرفت به)  بيني جهان  (Weltanschauung   توصيف  را براي  آن  وي  كه  و اصطالحي  فصل در اين
 نور در   الكترومغناطيس  و نظريه  كوانتوم ظريه، ن شناسي  در زيست داروينيسيم:   است  را برشمرده  تحقيقي هاي  از سنت زيادي
 و   است تر از نظريه  كلي  تحقيقي سنت.  در اقتصاد داري  و سرمايه  و ماركسيسم شناسي  در روان  و فرويدگرايي ، رفتارگرايي فيزيك
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   كه  است  مفروضي ها يا اصول  از آئين هايي ها مجموعه فرض  پيش از نظر الودان.   آنها دشوار است  آزمودن  دارد كه هايي فرض پيش
  .كنند  مي  را ارائه  از نظريه اي  گسترده نوع

 آنها را  توان مي «  كه  يا اصولي  بديهي ها، اصول  فرضيه ، يعني  است  از نظريه تري  دقيق  نوع  دربرگيرنده  همچنين  تحقيقي  سنت
). 71  ، ص1977،  الودان(»  كار گرفت  به  طبيعي هاي  در مورد پديده  مشروح ت توضيحا  و ارائه  خاص  تجربي هاي بيني  پيش براي
 مستقيماً   و نه بيني  پيش  قابل ، نه  تبيين  قابل  نه  آن هاي فرض  و پيش  تحقيقي  آزمود، اما سنت توان  را مي  خاص هاي نظريه

  ).81  ص(اند  آزمودني
   براي كند كه  مي  بسيار مهمي ابزارهاي « را مجهز به)  پژوهشگران( ما   تحقيقي ايه سنت) 82  ، ص1977 (  نظر الودان  طبق

كند و   مي  را تعريف  مشكالت رود كه  مي  تا بدانجا پيش  حتي  تحقيقي سنت...   آنها نيازمنديم  به  و مفهومي  تجربي  مشكالت حل
  :  تحقيقي  سنت يد كهافزا  مي الودان» .سازد  مي  آنها را روشن  اهميت ميزان

  از جنبه... كند  را توليد مي هايش  نظريه  مفهومي مسائل... كند  مي  را معين  در سنت  داخل هاي  قلمرو كاربرد نظريه
   مهمي هاي راهنمايي.....  يابند توانند بسط  قلمرو مي  در درون  كه  است هايي  نظريه  انواع  بر سر راه  مانعي  همچون منفي
تواند   نحو مي  چه  به هايش  نظريه  كه  باره  در اين  است هايي  رهنمون و شامل... آورد  مي  فراهم  نظريه  ساختن ايبر

  ) 93 تا 86  صفحات. ( بهبود يابد  مسائلش  حل  توان  شود كه  و تعديل جرح
  

  وقتي.  ندارند اند آگاهي ها پيوند يافته  و نظريه  با مسائل  تحقيقي هاي ها و سنت فرض  پيش  در آن  كه هايي  از راه  بيشتر پژوهشگران
 و  تر است  ديگر مهم  از مسائل  تحقيقي  از مسائل  برخي پندارند كه  زياد مي  احتمال كنند، به  مي  هواداري فرض  پيش  از تعدادي كه
   تحقيقي  از سنت  بخشي  كه  اين  از علت د پژوهشگران خو  وجود دارد كه  هم  امكان اين.  سودمندترند  معيني هاي  نظريه كه اين
   درآيند كه  تحقيقي  سنت  از يك  بخشي  صورت  به  علت  اين  به  است ، آنها ممكن  مثال براي.  باشند  نداشته اند آگاهي شده
را »   خلقت علم «  آساني گرا به  اصول هاي مثالً، مسيحي. ( دارد  آنها مطابقت  ماوراء علمي هاي فرض  با پيش  سنت  آن هاي فرض پيش
   است يا ممكن.) يابد  مي  آنها انطباق  علمي بيني  با جهان  سنت كنند، زيرا اين  اختيار مي  علمي  تحقيق  سنت  يك عنوان به

 خود را   اسكينر فرزندان فا.   بي رود كه  مي مثالً گمان. ( گردد  شخص  ماوراء علمي هاي فرض ، پيش  تحقيقي  سنت هاي فرض پيش
، تلويحاً   است  مذهب  نوعي  تكامل  به  عقيده كنند كه  مي  استدالل  وقتي گرايان اصول.  باشد  كرده  تربيت  رفتارگرايي  با اصول مطابق
  ).كنند  مي  ادعايي چنين

  
  ها فرض  بر آثار پيش نظارت 

  ها از سوي  و نظريه  تحقيقي  مسائل  در انتخاب  تحقيقي هاي و سنتها  فرض  پيش  برسد كه  تشخيص  اين  به  شخص وقتي
   نتيجه  اين  به  كوهن طور كه همان (  است  كامالً ذهني  امري  علم شود كه  مي  نيز آسان گيري  نتيجه گذارد، اين  تأثير مي پژوهشگران

 از   منشعب هاي  نظريه  اثربخشي توان  مي كنند كه  مي  استدالل مين، شاپر و تول ، ساپ  الودان  مثل ، فيلسوفاني با وجود اين). رسيد
 ــ» مواد « ساختن  مربوط  براي  تحقيقي  سنت  از يك  بيش  به  مربوط هاي  نظريه  است ممكن.  كرد  را مقايسه  مختلف هاي فرض پيش

 آنها   توانايي  را از راه  تحقيقي هاي  سنت توان  مي همچنين. رد قرار گي  مورد استفاده  يكديگر در قلمرو معين ــ به ها  و نظريه مسائل
  . كرد  مقايسه  مشابه  مسائل در حل

   صورت طرفانه  بي  سنجش  با ابزارهاي  كه مشاهداتي ــ»   مستقيم مشاهدات «  بتوانند به ، اگر پژوهشگران  از اين  گذشته
توانند   كنند، مي ــ مبادرت   است  از دخالت شود، فارغ  مي  سنجيده  كه دازد يا چيزيپر  مي  سنجش  به  كه گيرد و در آنها شخصي مي

   ندارد، پژوهشگران  امكان  مستقيم  مشاهدات  كه هنگامي). 690  ، ص1977،  ؛ زوپه1977شاپر، ( كنند   مقايسه ها را با هم نظريه
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   است اي  نظريه  از بار تأثيرات  انباشته  غيرمستقيم  مشاهدات گرچه. كنند مي»   غيرمستقيم مشاهدات «  به ها اقدام  نظريه  مقايسه براي
  اي  زمينه اطالعات« را   شاپر آن  كه  با چيزي  مقايسه  را از طريق  مشاهدات  گونه  اين توان  شود، اما مي  بايد سنجيده كه

  . كرد ثير خالي، از تأ  است  خوانده اي  زمينه هاي يا نظريه» ناپذير مناقشه
   ارائه  اكنون  را كه  علمي  ديدگاه هاي  از جنبه اند بعضي  شده ناميده»   علمي گرايان واقع «  كه  از فيلسوفان  ديگري  اخيراً گروه

 و  نزديك»  قعيتوا « ها به ، نظريه  پيشرفته  در علم كنند كه  مي  استدالل گرايان ، واقع ويژه به. اند  قرار داده  مورد مناقشه كردم
كنند و   مي  را در خود جمع  قديمي هاي  نظريه  درست هاي بيني شوند، پيش  مي  قديمي هاي  نظريه  جايگزين  كه  جديدي هاي نظريه

  ها مبتني ظريه ن  كه  معني  اين  به درستي). 1984،  ؛ پوتنام1984،   لپلين  كنيد به  نگاه  مثال براي(روند   مي  بيشتر پيش  درستي سوي به
  جا كه تا آن)   آن  سطح ترين انتزاعي ( نظريه»  ساختار عميق« وجود دارند و   واقعي  در دنياي  كه  است هايي بر رويدادها يا موضوع

  .  است  و دقيق آورد، درست وجود مي  را به  آن مشاهده
.   است  كامالً عيني  امري  علم  كنند كه  خود حفظ  براي منطقي   را از پوزيتيويسم  انديشه خواهند اين  مي  در اصل گرايان  واقع
   را تفكر واهي اين) 1984 ( الودان. دارد»  واقعاً وجود خارجي « دهد كه  مي  را توضيح  چيزي  علم خواهند باور كنند كه آنها مي
  :  است خوانده

  
   واقعي  ماهيت  به  دارد، زيرا كه  كارآيي  علم فكر كنيم   داريم  باشد؛ دوست  درست گرايي  واقع  كه خواهيم  مي  همه

  ، فقط  هنر علم  فعلي  وضعيت با درنظرگرفتن.  شوند  هنوز بايد اثبات  ادعاهايي اما چنين.   است  برده وجود اشياء پي
  دهد چرا علم  مي توضيح،  گرايي  واقع و فقط)  رئاليسم ( گرايي  واقع  ادعا شود كه  اين تواند موجب  آرزو مي تحقق
  ).245  ص( دارد  كارآيي

  
  ام  داده  نسبت  تحقيقي هاي ها و سنت فرض  پيش  به  فصل  در اين  من  را كه  بود، اهميتي  از علم  دقيقي  توصيف گرايي  اگر واقع

 نمايانگر مسير   تحول  اين ندند، وليپرورا  مي  جديدي هاي  نظريه  قديمي هاي  نظريه كردن  جايگزين  براي پژوهشگران. نداشتند
   پيش  واقعيت  در جهت  است  جديد ممكن  نظريه  كه  است  اين  من ، استدالل برعكس.  بود  واقعيت  سمت  به  از پيشروي اي يگانه

   پيش  واقعيت  همان مت س ، به  است  پيدا كرده  پرورش  متفاوت اي فرضيه  پيش  چهارچوب  يك  از درون  كه هايي برود اما نظريه
   از قوانين  متغير اخذ بسياري  مفهومي هاي ها با چهارچوب شناسي هستي «  كه  گفته با اين) 238  ، ص1984 ( الودان.  نخواهد رفت

  .  است  اتخاذ كرده  مشابهي موضع» .كند  مي  غيرممكن  نموده  وضع  قبلي  نظريه  را كه هايي  و مكانيسم  اصلي نظري
   بحث  به ، اكنون فرض  پيش  اين با درنظرگرفتن. كنند  ايفا مي  نظريه  و ساختن  در پژوهش  حياتي ها نقش فرض  پيش بنابراين 
  . و خواهند داد  تأثير قرار داده  را تحت  عمومي  قلمرو روابط  كه پردازيم  مي هايي فرض  پيش درباره

  
    عمومي  روابط الگوهاي 
 بر   تأثيرگذاري  عمومي  روابط  هدف  كه  است فرض  پيش  اين  فرمان  تحت  عمومي  روابط  عمل  كه  تأكيد كردم صل ف در آغاز اين 

   اين  دربردارنده بيني جهان.   است  نفوذ و سازمان  تحت هاي ، گروه  واقعي ، اگر نگوئيم  ظاهري  منافع  حفظ  بهانه  به رفتار مردم
،  گرونيگ ( ام  كرده  معرفي1984   در سال  كرد كه  توصيف  عمومي  روابط  با چهار الگوي توان  را مي  آن هاي  و جانشين فرض پيش

  ).21  ، ص1984   و هانت ؛ گرونيگ1984
   خود اعمال  عمومي ها در كار روابط  سازمان  كه  است ها و رفتارهايي ها، هدف  نمايانگر ارزش  عمومي  روابط  چهار الگوي

   دارند، به  در ديگر علوم اي  ساده  و بازنمايي  معرفي  كامل  يا رقابت  كامل  جاروبرقي  كه  ترتيب  همان  الگوها به اين. كنند مي
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و »   ناهمسنگ دوسويه«، »  همگاني اطالعات«، »  مطبوعاتي  و تبليغات كارگزاري« الگوها را   اين من. اند  شده  عرضه اي  ساده صورت
  . ام ناميده»   همسنگ دوسويه«

   توجه  ممكن هاي  راه  از تقريباً همه كوشد با استفاده  مي  كه  تبليغاتي  عمومي  روابط  يعني   مطبوعاتي  و تبليغات كارگزاري 
   مقيم راننگا  روزنامه  از سوي  كه  است  عمومي  در روابط  روشي كننده  مشخص   همگاني  اطالعات الگوي.   كند ها را جلب رسانه
   پخش  به دهند، اما داوطلبانه  انتشار مي  است  درست  را كه  آنچه  سازمان  معموالً در باره  كه نگاراني شود، روزنامه  مي اعمال

ها   گروه  به  سازمان  اطالعات  از دادن  كارورزان  هستند كه اي  يكسويه ها الگوهاي  نمونه هردو اين. كنند  نمي  مبادرت  منفي اطالعات
  .آيند  برنمي  غيررسمي هاي  يا روش  تحقيق  از راه  از مردم  اطالعات كنند، اما درصدد كسب  مي  پيروي از آن

با وجود . ترند ، پيچيده  است  دوسويه  ارتباطات هاي  و ديگر روش  از تحقيق  استفاده  شامل  كارشان  شيوه  كه  بعدي  دو الگوي
   از تحقيق  عمومي  روابط   ناهمسنگ دوسويه    ارتباط هاي  برنامه  كه  ترتيب  باشد، بدين تواند فريبكارانه  مي  دوسويه ، ارتباط اين
   تغيير رفتار سازمان  به  نيازي كه  آن انگيزد، بي ها را برمي  گروه  پشتيباني  قوي  احتمال  به كند كه  مي  استفاده هايي  پيام  تشخيص براي
 از   بسياري ها، هرچند كه  گروه شود نه  مي  تمام  سود سازمان  به  مطلوب ها ناهمسنگند، زيرا تغيير رفتاري تأثيرگذاري.  باشد داشته

 از   بسياري ، نمونه  ناهمسنگ  دوسويه ، الگوي در نتيجه. برند  سود مي  نفوذ نيز از آن  تحت هاي  دارند گروه  عقيده كارورزان
   با دستگاه  منطبق كند كه  مي  را توصيف ، الگويي  شيوه ، اين با وجود اين.   است  جاري  عمومي  روابط چيده جديد و پي هاي شيوه
  .اند  كرده  را تكميل  آن  برنيز و ديگران  پيش  چند دهه  كه  است  غالبي فكري

  ، سازمان  هر دو طرف  آنها را براي طرف  ناظر بي  كه ، تأثيرهايي  است  همسنگ  تأثيرهايي  داراي  چهارم ، الگوي  مقابل در نقطه
،  زدن بندند از چانه كار مي  را به   همسنگ دوسويه    عمومي  روابط  شيوه  كه هايي سازمان. كند  مي ها، سودمند توصيف و گروه
   و رفتارهاي   ذهني هاي افكار، گرايش در   بر همزيستي  مبتني  تغييرات  به دادن  سامان  براي  اختالف  رفع  و راهبردهاي مذاكره
  .كنند  مي  خود استفاده  مخاطب هاي  و گروه سازمان
  

   بيني  دو جهان  چهار الگو به تقليل 
   و تبليغات كارگزاري  ــ  نامتقارن  الگوها منظوري  از اين  دو نوع كه) 1986،   گرونيگ  و ال  گرونيگ جي (  كردم قبالً استدالل

اما در .  دارند  متقارن ــ منظوري   همسنگ  و دوسويه  همگاني ــ اطالعات  ديگر ــ و دو الگوي   ناهمسنگ  ونيز دوسويه مطبوعاتي
   و دوسويه  مطبوعاتي  كارگزاري  از الگوهاي  كه كارورزاني.   است  متقارن راستي  به  همسنگ  دوسويه  الگوي  فقط بازنگري
كنند،   مي  پيروي  همگاني  اطالعات  از الگوي  كه آنهايي. ها را دارند  گروه دادن  يا فريب ساختن د قانعكنند قص  مي  پيروي ناهمسنگ
  . باشند  نداشته  نيتي  چنين  است  ممكن گذارند، اگرچه ها مي  بر گروه اي كارانه تأثير فريب
  بيني  جهان  فرعي  اقسام  همگاني  و اطالعات  ناهمسنگ ، دوسويه  مطبوعاتي  كارگزاري  الگوهاي  كه گويم  مي  اكنون بنابراين

   كارگزاري  الگوهاي  آنكه ضمن.   است بيني  جهان  از آن  نمايانگر گسستن  همسنگ  دوسويه اند و الگوي  عمومي  روابط مسلط
  الگوي.  شوند  توصيف  ناهمسنگ مي عمو روابط»  علمي«و »  فني « هاي  گونه  عنوان توانند به  مي  همسنگ  و دوسويه مطبوعاتي
  .قلمداد شود»  اي روزنامه «  الگوي عنوان تواند به  مي كنم  مي  تلقي  بالفعل  عمومي  را روابط  آن  من  نيز كه  عمومي اطالعات

،   و هانت گرونيگ (شود  مي كار بسته  عمالً به  كه  است  مسلطي  الگوي  همگاني  اطالعات  الگوي  بود كه  اين در ابتدا نظرم
كار   به ها چند الگو را با هم  سازمان رسد كه نظر مي به.   است  نظر را تأئيد نكرده  اين گرفته  صورت تحقيقات). 22  ، ص1984
   شود، قابل ها تمرين  در شركت  ناهمسنگ  دوسويه اگر الگوي.  تر است  مقبول  از همه  مطبوعاتي  كارگزاري گيرند و الگوي مي

  ترين ، رايج  علمي هاي  كارگزاري ويژه ، به  دولتي هاي  در كارگزاري  همگاني  اطالعات  الگوي آيد كه نظر مي به.   است تر از همه قبول
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   سنجش  الگوها براي  دشوارترين  همواره  همگاني  اطالعات ، الگوي با وجود اين). 1986،  ؛ پوالك1984،  ، پوالك اي(الگوها باشد 
  .برند كار مي  به  خالص  الگويي عنوان  را به  آن ندرت ها به  سازمان ، چرا كه  است تبر بودهمع

   بوده  مورد استفاده  مسلط  الگوي ندرت كنند اما به  مي  استفاده  ناهمسنگ  دوسويه  از الگوي  گاه  به ها گاه  از سازمان بسياري
  گيرند و از پذيرش كار مي  به  ناهمسنگ  دوسويه  را در كنار الگوي  همسنگ  دوسويه ي الگو ها اغلب ، سازمان  براين عالوه.  است
  . باشد  و فريبكارانه  شود، نبايد اقناعي  انجام  عمومي  روابط  عنوان  تحت  اگر ارتباطات زنند كه  سرباز مي  نكته اين
  
  كنند  مي  الگوها عمل  اين ها به چرا سازمان 
كند   مي  توصيف  واقع  را در دنياي  عمومي  چهار الگو دقيقاً كار روابط  اين  كه  است  داده طور مستمر نشان  ما به  تحقيقات گرچه 
  ها اين  چرا سازمان  بود كه  نداده اي كننده  قانع  اواخر توضيح  تا اين  تحقيقات  همين ، ولي)1989،   گرونيگ  و ال  گرونيگ جي(

برند  كار مي  را به  عمومي  از روابط ها الگويي كرد سازمان  مي  بيان  كه  كردم  را تدوين  اقتضايي ابتدا نظريه. گيرند كار مي الگوها را به
   نتيجه  اين ما ناچار به.  كارساز نبود  اقتضايي نظريه). 1984،   گرونيگ جي( باشد   داشته  آنها تناسب  با محيط  وجه  بهترين  به كه

  ها بايد انجام  سازمان  را كه كاري  را دارند ــ  هنجاري  بيشتر عملكرد نظريه  محيطي  اقتضايي  نظريه الگوها در مقام   كه رسيديم
  .بپردازنددهند    مي انجام واقعاً    چه  آن  توضيح ــ به   توصيفي نظريه   يك  عنوان ــ تا به كنند  مي دهند مشخص

   و ال  گرونيگ جي(دهند   قرار مي  الگوها را مورد استفاده  دو طريق ها به  سازمان دهد كه  مي  ما نشان  تحقيق ترين  تازه
  ها و مسائل  سياست ها آنها را براي  را دارند و سازمان  وضعيتي  راهبردهاي  نقش  كه ، الگوهايي  اول طريق). 1986،  گرونيگ
   كليه  براي  سازماندهي هاي  چهارچوب  يگانه  همچون برند و نه كار مي  به  مختلف  مخاطب هاي  و گروه  عمومي  روابط مختلف
  .  سازماني  از ايدئولوژي  بخشي عنوان  الگوها به  به  مربوط هاي فرض ، پيش دوم.   عمومي  روابط هاي تالش

ها آنها  آيند و سازمان  درمي  سازماني ژي از ايدئولو  بخشي صورت  الگوها به  امر را كه  اين  داليل دهد كه  مي  ما نشان  بازتحقيق
   سطح  مديران  و تخصص  سازماني ، فرهنگ  سازماني  قدرت  با مفاهيم توان كنند مي  مي  انتخاب  وضعيتي  راهبردهاي عنوان را به
  . داد  توضيح  عمومي  روابط باالي
  ــ  در محيط  راهبردي هاي ، گروه  آن  نخبگان ، قدرت ازمان س  يك  مسلط  ائتالف دهد كه  مي  ما نشان ، تحقيق طور خالصه  به

. كند  مي  مشخص  عمومي  روابط  هدف  عنوان ــ را به  كنندگان ، يا مصرف  فعال هاي ، گروه  مالي ، جامعه  كاركنان  چون هايي گروه
   مناسب  الگو را بايد راهبردي  كدام دهد كه  دستور مي  وي كند و به  مي  منتقل  عمومي  مدير روابط  را به  مسئله  مسلط  ائتالف سپس
آيد يا   جور درمي  سازماني  الگو با فرهنگ  آن  دارد كه  اين  به  كند بستگي  را انتخاب  الگويي  چه  مسلط  ائتالف  كه اين.  كند تلقي

  . الگو دارد يا نه   آن  اجرادرآوردن  به  را براي  الزم  خبرگي  عمومي خير و آيا مدير روابط
  جايي  ــ  مسلط  زياد خود در ائتالف  احتمال آورد به  اجرا درمي  را به تر دوسويه  پيچيده  الگوهاي  كه  عمومي  مدير ماهر روابط

  . نفوذ كند ــ حضور دارد  اعمال  مورد استفاده  وضعيتي  و در الگوي  راهبردي  گروه ، در انتخاب تواند در فرهنگ  مي كه
   زيادي  الگوها اهميت هاي فرض اند، پيش  شده  مطرح  عمده كننده بيني  پيش  متغيرهاي  عنوان  به  و فرهنگ  ايدئولوژي  كه  اكنون
   آنها، اين  عمومي  روابط بيني كنند، زيرا جهان  مي  عمل  همسنگ  دوسويه  الگوي  به هايي  معدود سازمان كه  آن ويژه به. كنند پيدا مي

.  الگوها هستند  اجرادرآوردن  به  براي  كارآزموده  برخوردار از كاركنان  عمومي  روابط  داراي ندرت شود و به  نمي لگو را شاملا
از .   تغيير دهيم  عمومي  روابط  را درباره  مسلط هاي فرض  بايد  پيش  عمومي ها در روابط  سازمان  مشي  تغيير خط ، براي بنابراين
   دوسويه  الگوي هاي فرض  پيش  توضيح  به  و سپس كنيم  مي  را بررسي  ناهمسنگ  الگوي  سه هاي فرض  بعد ابتدا پيش اينجا به
  . پردازيم  مي همسنگ
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    ناهمسنگ  الگوهاي هاي فرض پيش 
   خود را از پيش كنند، فرض  مي  دفاع  ناهمسنگ بيني  از جهان  آن  عمومي  روابط ، يا كارورزان  آن  مسلط ، ائتالف  سازماني وقتي 
  پندارند كه  مي آنان.   است  با سازمان  نيز در همكاري  سود مردم كه  بر اين عالوه. داند  بهتر مي  از همه  سازمان اند كه  قرار داده بر اين

»  همكاري «  خود با سازمان  ميل  به وقت كردند آن  مي  را درك  رو داشتند يا سازمان را پيش»  تصوير بزرگ «  ناراضي هاي اگر گروه
  .كردند مي

  اي  استعاره  هم جنگ.  باشد  شده  آنها تحميل  به  سازمان  كنند، بايد موضع  همكاري ها با سازمان  گروه  كه  از آن  اما قبل
 بود، 1986 امريكا در   عمومي  روابط  انجمن  ساالنه  در نشست  سخنراني عنوان» ها  انديشه  و پيروزي جنگ«مثالً،  ( پسند است عامه

  )7().1986فويلنر، 
 انتظار   از مردم ها اغلب  سازمان  باشيد كه خاطر داشته نظر آيد، اما به  به  معقولي  موضع  است  ممكن  ناهمسنگ  ديدگاه  گرچه

  ها، براندازي ، سالح ، سيگاركشي خواري شروب، م  سمي ، ضايعات آلودگي: بپذيرند»  هركاري «  نتيجه عنوان  را به دارند امور غريب
  ، واحدهاي  موقت ، اخراج  قومي هاي  و اقليت  زنان  عليه ، تبعيض  كم هاي ، دستمزد و مقرري  خطرناك هاي ها، محصول حكومت
  ، جانبداري ل محصو  ضعيف ، كيفيت  انحصاري  باالتر، قدرت هاي ها، قيمت  پرخطر محصول  و نقل ، حمل  خطرناك توليدي
  اين.   جنگ  و حتي اي  هسته هاي زا، سالح  مواد سرطان ، در معرض  سمي  از مواد شيميايي ، استفاده  مخفيانه ، تجارت سياسي
  . داد  ادامه  باز هم توان  را مي فهرست
   عمالً براي  شده كار بسته  به  روش  كه باور دارند  مواضع  اين  مدافع هاي  از سازمان زيرا تعداد كمي.   است  مهم  فهرست  اين

   اين  خير، نظر من  نيات با وجود اين.  آور است شود، زيان  مي  رفتارها از آنها خواسته  اين  پذيرفتن  كه ، مردمي  مخاطبشان هاي گروه
   به  مسئوالنه  و از نظر اجتماعي قي اخال  رويكردي سازد كه  مي  آنها غيرممكن  براي  ناهمسنگ  الگوهاي  آثار بلندمدت  كه است
  . باشند  داشته  عمومي روابط

جا  شوند در اين  مي  شمرده  ناهمسنگ بيني  از جهان  بخشي  من  عقيده  به  ديگر را كه فرض  چند پيش  دهيد فهرست  اجازه
  : بياورم
نگرند،   مي  آن ها به  غريبه  كه گونه  را آن كنند و آن  مي اه نگ  بيرون  به  آن  از درون  سازمان  اعضاي.   سازماني  درون يابي جهت 
  .بينند نمي
  .  داخل  به  از بيرون كند، نه  پيدا مي  جريان  بيرون  به  از سازمان اطالعات.    بسته نظام 
  .  است تر از نوآوري ها مهم  بر هزينه  و نظارت كارآمدي.   كارآمدي 
بازار آزاد « از  اي  فراورده خردمندي.  ها بيشتر است  گروه  از اعضاي  آنان دانش. اند  داناتر از همه ان سازم رهبران.   گرايي نخبه 

  . نيست» ها انديشه
 تغيير  فشار براي.  كرد  مقاومت  تغيير سازمان  براي  بيروني هاي  كوشش بايد در مقابل.  آيند است تغيير ناخوش.   كاري محافظه 

  . كرد يرانگر محسوب و را بايد امري
  .رساند  مي  ياري  آن  فرهنگ  حفظ آورد و به  مي  را فراهم  ثبات  سازمان  براي سنت.   سنت 
.  باشند  داشته  كمي  بايد خودمختاري كاركنان.  باال متمركز شود  رده  از مديران  معدودي  بايد در دست قدرت.   اقتدار مركزي 

  . كرد  اداره  خودكامه هاي ومت حك ها را بايد همچون سازمان
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ها   گروه ، ولي  تا ليبرالي  است كارانه  محافظه هاي فرض  پيش  بيشتر بازتاب ها از نظر سياسي فرض  از پيش  مجموعه  اين  گرچه
 دارند و  كاري  محافظه  به ها تمايل ، بيشتر شركت با وجود اين. كنند  مي  عمل  ناهمسنگ  عمومي  روابط  نيز به  ليبرال هاي و سازمان
 پيشبرد   براي ويژه  به  فعال هاي  از گروه  بسياري)8(.  آنهاست بيني  قبالً ذكر شد نمايانگر جهان  كه هايي فرض  پيش مجموعه
  هاي فرض ها پيش  گروه  اين رسد كه نظر مي  موارد به در اين. كنند  مي  استفاده  ناهمسنگ  عمومي  خود از روابط هاي هدف
  . شد تر توصيف  پيش پذيرند كه  را نيز مي  اقتدار مركزي  و گاهي گرايي ، نخبه بسته نظام

  
    ناهمسنگ  با الگوهاي  مرتبط هاي نظريه 
 بايد   را كه  تحقيقي  مسائل ، هم  مختلف  تحقيقي هاي  سنت هاي فرض  پيش اند كه  داده  نشان  علم ، فيلسوفان  ديديم طور كه همان 

 و   نظريه تاريخ. نمايند كنند پيشنهاد مي  مي  را حل  ديگر مسائل هاي  بهتر از نظريه  را كه هايي  نظريه  كرد و هم  آنها تالش  حل يبرا
  .كند  را تأييد مي گيري  نتيجه  اين  عمومي  در روابط تحقيق
   و اطالعات  ناهمسنگ ، دوسويه  مطبوعاتي  كارگزاري  الگوهاي  ناهمسنگ هاي فرض  پيش  كه  است  از هر چيز روشن قبل
 را  اي  رسانه ها و آثار پيكارهاي  نوآوري ، اشاعه  اقناعي  ارتباطات  و رفتار، ابزارهاي  ذهني ، تغيير گرايش  عمومي  روابط همگاني

  .اند  كرده  مطرح  عمومي  روابط  پژوهش  براي  مهم  مسائل عنوان به
ها را از   نظريه آنها اين.   است  ناهمسنگ بيني  جهان اند بازتاب  كرده  انتخاب  عمومي  روابط هشگران پژو  نيز كه هايي  نظريه
  هاي كنند غالباً سنت  در قلمرو كار مي  كه پژوهشگراني.   نيست  غيرعادي  در علم  كه اند؛ كاري  گرفته  ديگر عاريت قلمروهاي
 در قلمرو   كه اي  نظريه گيرند، اگرچه  مي  عاريت  ديگر به  علمي هاي ها را از حوزه  سنت آن با   مالزم ها و مسائل  و نظريه تحقيقي
در مورد ). 545  ، ص1977شاپر، ( باشد   آن  رونوشت  كه  اين ، نه  است  اصلي  نظريه شود معموالً شبيه  مي كار گرفته جديد به
   و عموماً مورد استفاده  جزء الزم  معيني  تحقيقي هاي ، سنت  ناهمسنگ  دوسويه و  همگاني ، اطالعات  مطبوعاتي  كارگزاري الگوهاي
  .شوند  مي  از الگوها تلقي هريك

 كنيد  نگاه(شد   مي  شمرده  مهم ويژه  آغاز گرديد، به1920   در دهه  كه  تبليغاتي  فنون ، مطالعه  مطبوعاتي  كارگزاري  الگوي  براي
  ).1952،   دوگال  مك به

   دوسويه  الگوي  براي ويژه  به  قواعد سخنوري گرايانه  انسان  با مطالعه ، همگام  و اقناع  ذهني  تغيير گرايش  علمي  مطالعه
 در   عمومي  روابط  پژوهشگران  در بين ويژه  به  ناهمسنگ  دوسويه  الگوي  ندارد كه ، تعجبي  جهت   از اين )9(." بود  الزم ناهمسنگ

  .  است  بوده  جزء سنت  ارسطو اقناع  از زمان  در آن  كه اي ، حوزه  بوده  رايج  گفتاري تباط ار حوزه
.  داد  تشخيص  عمومي  روابط  در قبال نگاري  روزنامه  مدارس  در موضع  تمام  سهولت  به توان  را مي  همگاني  اطالعات الگوي
   در رشته  كه دانشجوياني:   است  بوده  گرفته  باشد، عمالً صورت صد اختيار شده ق  از روي كه  از آن  بيش  اغلب  موضع اتخاذ اين
  استخدام»  نگار مقيم روزنامه « ها در مقام  در سازمان آساني ، به  عمومي  روابط  ويژة  در رشته اند و نه  ديده  آموزش نگاري روزنامه

 و  رايس (  عمومي  آگاهي  آثار پيكارهاي  درباره  تحقيق نگاري  روزنامه رس در مدا  عمومي  روابط  پژوهشگران در نتيجه. اند شده
  .اند  كرده  تلقي  مهم ويژه به) 1983راجرز، (ها را   نوآوري  اشاعه  درباره و تحقيق) 1981،  پيسلي

   انتقادي  با تحقيق ود و در تقابل ب  شده  خوانده  اداري  تحقيق كرد كه  مي  را منعكس ها چيزي  سنت  در اين  تحقيق  اعظم  بخش
   انتقادي  تا بحث  است  شده  طراحي  سازمان هاي  پيشبرد هدف  به  كمك  بيشتر براي  كه  است  تحقيقي  اداري تحقيق.  قرار داشت

   روابط  ناهمسنگ ا الگوهاي ر  آن  من  كه  در مورد آنچه  انتقادي ، اخيراً دو مطالعه  اين  با وصف)10(.  سازمان  عملكرد آن درباره
 و   اخالق  را از ديدگاه  ناهمسنگ  الگوهاي هاي ، كاستي  مطالعات ، اين  اعتقاد من به.   است  گرفته ، انجام كنم  تفسير مي عمومي

  .سازد  آشكار مي  اجتماعي مسئوليت
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    ناهمسنگ  الگوهاي  انتقادي پژوهش 
،  اوالسكي (  ناهمسنگ  و دوسويه  مطبوعاتي  كارگزاري  الگوهاي  را بررسي  يكي  من ، كه ومي عم  روابط  درباره  تازه دو مطالعه 

   از كار روابط  مشابهي  انتقادي  نتايج ، به كنم تعبير مي) 1982،  گاندي (  همگاني  اطالعات  الگوي  را مطالعه و ديگري) 1987
  صورت)  راديكال(گرا   ريشه كار و گاندي  محافظه ، اوالسكي  متضاد سياسي  دوطيف  از جانب  مطالعات اين. اند  رسيده عمومي
»   خصوصي روابط «  خود را به ، بايد جاي ايم  را شناخته  ما آن طور كه ، آن  عمومي  روابط  كه  گرفته  نتيجه اوالسكي.   است گرفته
 تا   زيرنظر گرفت  دقت ها را بايد به ها و بوروكراسي  شركت  عمومي ط رواب هاي  كوشش  كه  است  رسيده  نتيجه  اين  به گاندي. بدهد

  . مهار شود  عمومي نفوذ آنها در سياست
   شركت مديران. كردند  مي  عمل ناميده»   خصوصي روابط «  وي  كه  آنچه ها به  شركت  نوزدهم  در قرن  اعتقاد دارد كه اوالسكي

   عمومي  كارورز روابط  دخالت  به  نيازي كه آن كردند، بي  برقرار مي  ارتباط  شركت  بيرون صها و اشخا  با رسانه طور مستقيم به
  لي  ايوي  از جمله  عمومي  روابط  نوآوران  بيستم اما، در آغاز قرن. دادند  مي  انجام  خود را خودشان  شغلي  وظايف آنها اغلب. باشد

   را آغاز كنند كه  بدهند و كاري  ارتباطاتشان  به اي  كردند تا ظاهر آراسته ا را ياريه و  ادوارد برنيز وارد كار شدند و شركت
  .  است خوانده»   و برق  كار پرزرق  و روش  پيچاپيچ  فلسفه داستان« را   آن اوالسكي

   دولت مداخله  باشند تا بي ل بايد مستق  خصوصي هاي  اعتقاد دارد بنگاه  كه  است  و كسي كار ليبرال محافظه) 1987 (  اوالسكي
 خود   كه هايي  بيگانه  به ها بتوانند آزادانه  بايد كامالً باز باشد و شركت  رقابت درهاي.  كنند  خود را دنبال  منافع  بيگانه هاي يا گروه
  . درنظر دارد  خصوصي  روابط  از مفهوم  وي  كه  است  برداشتي اين.  شوند كنند نزديك  مي انتخاب

  ها در اين شركت.  قرار داد ، سينما و فوالد مورد تحليل ، تلفن آهن  راه  را در صنايع  عمومي  روابط  موارد برجسته  اوالسكي
   از روابط آنان. كرد  مي  توصيف  اجتماعي  مسئوليت گراي  نخبه  ليبرال  را ديدگاه  آن  اوالسكي گرفتند كه  قرار مي  در موضعي صنايع
  . بردارند  را از ميان ، رقابت  عمومي  از رفاه  حمايت  كردند تا در نقاب  استفاده  دولت  و نظارت  دخالت  جلب راي ب عمومي

 
   سخت  بزرگ هاي  شركت  عمومي  روابط  از رهبران ، بسياري  قرن متجاوز از يك:   است  صورت  بدين  داستان
  ، مديران  گذشته از اين.  ببرند ــ دادوستد آزاد را از بين   بزرگ تجارت  ــ  بزرگ  دولت  همكاري اند تا با تبليغ كوشيده
 را   خويش  شخصي  بردارند و منافع تر را از ميان  كوچك هاي  رقابت  قصد كه  اين  مكرر در مكرر به  عمومي روابط
   را به هايي  محدوديت  چنين هتر، زيركانه ب  خدمات  با وعده آنان. اند  كرده  پشتيباني  اقتصادي  كنند از نظارت تأمين
   در نويدهاي  عمومي  از ناباوري اي ها، تفاله  وعده  اين  آنها در برآوردن  مداوم  ناتواني  كه اند، درحالي  قبوالنده آزادي

  )2 ص (  است  گذاشته  باقي  شركتي آمريكاي
  

شود و   آغاز مي  از سازمان  كه  مسئوليت اولي: كرد  مي  توصيه  فريبكارانه ومي عم  روابط  اخالقي  مسائل  حل  براي  دو راه  اوالسكي
   در پوشش  كه هايي  فعاليت  از طريق  نه  كه  است  مردمي  به  مستقيم  پرداختن  معناي  به  سازمان مسئوليت.   خصوصي  روابط دومي

   شركت  اقدامات  از طريق بلكه» ،  مؤمنان  به  شكرگزاري  جشن  يا بوقلمون  محلي  خيريه  موسسه  يك  به العاده  فوق اي  هديه دادن«
  ».شود  نمي  شما مربوط به«:  شود  باشد گفته  مناسب  هرگاه  كه  معناست  بدين  خصوصي روابط). 151  ص(پذيرند  تأثير مي

كرد   مي  استدالل وي.  كرد  استفاده  اصلي  مفهومي عنوان  به  عمومي  در نقد از روابط  اطالعاتي  يارانه از مفهوم) 1982 (  گاندي
 و   آن  قيمت ، تابع  اطالعات  تقاضا براي پس.  دارد  هزينه  نياز دارند اما اطالعات  اطالعات  به  اتخاذ تصميم  براي گيران  تصميم كه
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  همين به.   بيشتر است  آن  تحصيل تر باشد، احتمال ئين پا  اطالعات هرچقدر قيمت«. باشد گير مي  تصميم  در دسترس  كه  است منابعي
  ).30  ص(»  دارد  اطالعات  براي  هزينه  صرف  بيشتر به گير بيشتر باشد، تمايل  درآمد تصميم نحو هرچه
   يارانه ادن با د  است ، ممكن  اداري هاي  و ديگر دستگاه  بزرگ هاي  شركت ، مثل گذاري مند در فرايند سياست  عالقه  عامالن

   اطالعات  گونه  اين گيران  تصميم  امر را كه  اين ، احتمال  ترتيب  دهند و بدين  كاهش گيران  تصميم  را براي  اطالعات هزينه
  ه تقريباً هميش  ولي  نيست  ضرورتاً غلط اي  يارانه  اطالعات  گرچه  معتقد بود كه گاندي.  آورند، بيشتر كنند دست  را به ترجيحي
   رايگان  خود اطالعات  يا تحقيقات  محصوالت ، درباره  دولتي  بهداشتي هاي  يا شعبه  دارويي هاي  شركت  مثال براي.  نارساست

 دقيقاً  اي  يارانه  اطالعات رسد كه نظر مي به. كنند  نمي  ديگران  يا تحقيقات  محصوالت  كار را درباره  اين  كه كنند، درحالي  مي فراهم
   فريب  كار را به اي  يارانه  اطالعات بنابراين. شود  توليد مي  همگاني  اطالعات  الگوي  كارورزان  وسيله  كه  است  اطالعاتي  نوع نآ

را ها   از آنها، رفتار گروه  استفاده  و نحوه  اطالعات  به  ديگران يابي  دست هاي  بر راه آنها با نظارت. كشاند ها مي  گروه غيرمستقيم
  )11( .)91  ص(دهند   تأثير قرار مي تحت

  هاي  توليد يارانه  را براي  توانايي  بيشترين  در جامعه  مسلط  عامالن  كه  است  گرفته  خود نتيجه  ماركسيستي  از ديدگاه  گاندي
  اي  غيريارانه  قادرند اطالعات  احتمال  دارند با كمترين  اطالعاتي  فقط  كه  و ساير كساني كنندگان ، مصرف  دارند و فقيران اطالعاتي
  .  است  در جامعه  مسلط هاي  گروه  قدرت  تقويت  عمومي  كار روابط درنتيجه.  كنند را تهيه
   سياسي  با تجويزهاي  من اند، اگرچه  رسيده  هدف  به طرز معقولي ، به  عمومي  روابط  به  انتقادي  جمالت  اين  هردوي نظر من به
   كه اما هردو از منافعي. تر خواهد بود  شادمان  عمومي  روابط  بدون  جامعه  باورند كه  براين طور اساسي هردو به.   نيستم موافقآنها 
  .مانند  مي ، غافل  همسنگ  دوسويه  الگوي  دارد، يعني  جامعه  براي  عمومي  ديگر روابط بيني جهان

  
    همسنگ  دوسوية  الگوي هاي فرض پيش 
 در  توان  را مي  مفهوم  اين  به هايي  باشد اما اشاره  جديدي  اصطالح  عمومي  در روابط  است  ممكن   همسنگ ارتباط   اصطالح 

 و   هيل ، ادوارد برنيز، جان لي  ايوي هاي  در آثار و نوشته توان ها را مي  اشاره مثالً اين  پيدا كرد ــ  عمومي  روابط سرتاسر تاريخ
   دوسويه  الگوهاي  معاصر بين  و بيشتر كارورزان اكثر كارورزان. ديد) 24  ، ص1984،   و هانت  گرونيگ جي ( كاتليپ  اسكات

   انديشة آنها در كل). 8  ، ص1986،   تورك  كنيد به نيز نگاه(اند   نشده  قائل  روشني  تمايز مفهومي  همسنگ  و دوسويه ناهمسنگ
  . باشد تواند فريبكارانه  مي  دوسويه  ارتباط دهند كه  نمي كنند و تشخيص  مي  اشتباه  همسنگ باط را با ارت  دوسويه ارتباط

مثالً .  كردند  عرضه  همسنگ  با ارتباط  يا مشابه  همسان  مفاهيمي1960  پرداز در دهه ، چند نظريه تر ارتباطات  وسيع  در پهنه
 و  چافي.  گنجاند  انفعالي  و روابط  ارتباطات  درباره  خويش  و در نظريه  گرفت  را از نيوكامب  همسويي ، مفهوم)1965(كارتر 
   آنكه  جاي  به دهد كه  مي  رخ  هنگامي همسويي. ( اجرا گذاشتند  به  را در مورد همسويي اي  عمده  پژوهشي برنامه) 1968(لئود  مك
).  سازند  هماهنگ  يا هدفي  خود را با وضعيت هد، دو نفر يا بيشتر همزمان د  تطبيق  يا هدفي  خود را با وضعيت  تنهايي  نفر به يك

   و همسنگ  ناهمسنگ  ارتباط  خود، بين  فردي  ميان  ارتباطات  در نظريه  شكل  همين نيز به) 1967 (  و جكسون وين ، بي واتز الويك
   و ناهمزمان  همزمان  ارتباط  بين  ارتباطات هاي  نظام  نظريه به   خود موسوم در نظريه) 1968( تاير  و باالخره.  شدند تمايز قائل

  .  گذاشت تفاوت
   تغيير گرايش هاي  نظريه  كه  آن  بودند، حال  معروف  ارتباطات  همسنگي هاي  نظريه ، اين  دكترا بودم  دانشجوي  من  كه  هنگامي

در ).  خواندم  مي جا درس  در آن  من  كه  جمعي  و ارتباط نگاري  روزنامه  در مدارس حداقل(دادند   مي  خود را از دست  جاذبه ذهني
 بيشتر   من  زمان ، در آن  از اين گذشته.   است  بوده  من بيني  از جهان  بخشي  زمان ها از همان  نظريه  اين هاي فرض  پيش نتيجه
 از  هايي فرض  پيش در نهايت.   و پذيرفتم  كردم  مطالعه باطاتها و ارت  سازمان را به) ها سيستم(ها   رويكرد نظام هاي فرض پيش
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   عمومي  روابط  همسنگ  دوسويه  الگوي  مفهومي شد در چهارچوب  مي  خوانده  ذينفع  گروه  ليبراليزم  را كه شناسي  سياست نظريه
  . ام وارد كرده

  :شود  مي  زير حاصل فرض  پيش  ارتباطات  همسنگ هاي  از نظريه
ها  ها، گروه  سازمان  ديگر مثل هاي  و نظام  مردم  ميان  تفاهم  تسهيل  ارتباط  اصلي هدف.  شود  مي  منتهي  فهميدن  به ارتباطات 

  .  است  ديگر كمتر مطلوب  يا نظام  شخص  از سوي  يا نظام  شخص  يك اقناع.   است يا جوامع
  )12(: آيد  مي يگر بدست د فرض ، چهار پيش)ها سيستم(ها   نظام  از نظريه

 و هر   خود است  اجزاي تر از جمع  بزرگ كل. ها هستند  از فرانظام هايي ها و بخش نظام  از خرده ها مركب نظام.   گرايي كل 
  .گذارد  ديگر اثر مي هاي  بر بخش  از نظام بخش
 مرز   از آن  موجود در محيط هاي كند اما نظام  جدا مي  آنها را از محيطشان  دارند كه ها مرزهايي  نظام  گرچه.   متقابل وابستگي 

  ).24 ، ص1975،   و پست پرستون. (كنند  نفوذ مي عبور و در نظام
  .كند  مي  با آنها مبادله  را آزادانه  و اطالعات  باز است  نفوذكننده هاي  نظام  روي  به  سازمان درهاي.  باز  نظام 
. يابند  مي  دست  آن  كمتر به  در عمل كنند؛ هرچند كه  مي  ديگر تالش هاي  با نظام  ايجاد تعادل ها براي نظام.    متحرك تعادل 
 ديگر،  هاي  بر نظام  بكوشند با نظارت  است ها ممكن نظام.   است  حركت  در حال طور دائم ، به  با تغيير محيط  مطلوب  تعادل حالت

  ، تطابق  عمومي  روابط  به در رويكرد همسنگ.  ايجاد كنند ، تعادل  مشترك  دوجانبه طابق ت  خود با آنها يا از طريق سازگارساختن
  . دارد  ترجيح  و سازگاري  نظارت ، به  و متقابل مشترك
  . كنم  وارد مي  همسنگ  زير را نيز در رويكرد دوسويه هاي فرض ها، پيش  نظام هاي فرض  پيش  بر اين  عالوه  من

،  اش  يا پيشينه نظر از آموزش هر فرد، صرف.  رفتار كرد  و احترام  با برابري  موجود انساني  عنوان  بايد به  مردمبا.   برابري 
  . كند  وارد سازمان  ارزشمندي  داده  است ممكن
  ا هستند تا زماني و خودشكوف  باشند بيشتر نوآور، سازنده  عمل  آزادي  داراي  افراد در رفتار خويش  كه زماني.   خودگرداني 
   به  سازمان  را در بيرون  و همكاري  سازمان  را در داخل  كاركنان  خشنودي خودگرداني.  باشد  ديگران  زير نظارت  رفتارشان كه

  .رساند حداكثر مي
  .  و كارآيي پذير تأكيد گردد تا بر سنت  جديد و تفكر انعطاف هاي بايد بيشتر بر انديشه.   نوآوري 
.  كارها بپردازند ـ ساختن   هماهنگ ، بيشتربه دادن فرمان جاي  به  باشد ومديران بايدجمعي مديريت.   مديريت ززداييتمرك 

  .دهد  مي  را افزايش  و نوآوري  كاركنان  رضايت  و خودگرداني تمركززدايي
   نامطلوب  باشند و بكوشند پيامدهاي  داشته وجه ت  در مورد ديگران  رفتارشان  پيامدهاي ها بايد به افراد و سازمان.   مسئوليت 

  . ببرند را از بين
، اجبار و يا   زور، فريبكاري  از راه  شود، نه  و فصل  حل  و سازش ، ارتباط  مذاكره  بايد از طريق اختالف.    اختالف حل 

  )13(. خشونت
  فكر تلقي تواند كوتاه  مي  اندازه  همان  به  بزرگ  از دولت دفاع در  اش  با ويژگي  كالسيك ليبراليسم.   نفع  ذي  گروه ليبراليسم 

   را ابزاري  سياسي  نظام نفع  ذي  گروه ، ليبراليسم  وصف با اين.   بزرگ  از تجارت  دفاع  با ويژگي  كالسيك كاري  محافظه شود كه
 در   عادي  مردم  تا از منافع  است  شهروندي هاي  گروه  مراقب نفع ذي   گروه ليبراليسم. داند  مي  ذينفع هاي  گروه  آزاد ميان  رقابت براي

  )7  ، ص1980،  بويت   ()14(. كند  دفاع  مسئوليت  فاقد احساس هاي  و شركت برابر دولت
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    همسنگ  با الگوي  مرتبط هاي نظريه 
   شامل  همسنگ  دوسويه  الگوي  براي هايي فرض پيش   تحقيقي  سنت ، چندين  داديم  نشان  قبلي هاي  در بحث  كه گونه همان 

ها هستند،   نظريه گونه  اين  نيز در زمرة  اختالف  حل هاي نظريه. اند  پيشنهاد كرده  ذينفع  گروه ها و ليبراليزم  نظام ، نظريه همسويي
  )15( . دارند تعلق) 1981 ( ، فيشر و يوري)1985 و 1984 (  الينگ  به  كه نظير آنهايي

   جديدي  نظريه  است  پيشنهاد شده  همسنگ  دوسويه هاي فرض  با پيش  كه  چهارچوبي  كه  است  واقعيت تر اين  مهم  اما از همه
  ما بيشتر با مفاهيم.   نيست  سازماني  ارتباطات هاي  يا نظريه  اقناع  نظريه گرفتن كار ما وام. آورد وجود مي  به  عمومي  روابط درباره
 را قبالً   نظريه  از آن هايي  بخش من.  ايم  را بنا كرده  عمومي  روابط  نظريه  اول  جديد و دست  و نيز مفاهيم  تحقيقي هاي ر سنتديگ

  گرونيگ.   و ال گرونيگ.   در آثار جي توان تر را مي  كامل  و مباحث ام  كرده  عرضه  عمومي  روابط  چهار الگوي  درباره  بحث هنگام
  .  گرفت سراغ) 1984 (  و هانت  گرونيگ و جي) 1987 (  گرونيگ ، جي)1989(
  
  ؟ ها بهتر است فرض  از پيش  دسته  كدام كارآيي 
 و   عمومي  روابط  عمل  براي  و همسنگ  ناهمسنگ هاي بيني  از جهان  بحث  بايد بپرسيم بريم  مي  پايان  را به  فصل  اين  كه حال 

،   دادم  نشان  فصل تر در اين  پيش طور كه ؟ همان  معناست  چه  به  حوزه  اين هاي  پايه  منظور استوارساختن  به اي  نظريه ساختن
   بنا شده هايي فرض  پيش  اگر براساس ، حتي  است  كامالً ذهني  امري  علم دانند كه  فكر را مردود مي  عمدتاً اين  اكنون  علم فيلسوفان
 را از   رقيب فرضي  پيش هاي توانند چهارچوب  مي  پژوهشگران  باورند كه ها براين آن.  آنها را آزمود  نتوان طور مستقيم  به باشد كه
 از  توانند با استفاده  مي پژوهشگران.  قرار دهند  مورد مقايسه  قلمرو با هم  مهم  مسائل  آنها در حل  توانايي  سنجش طريق

  ها را با هم ، نظريه  غيرمستقيم هاي تأثير سنجش»  زدودن «  براي اي  زمينه  از اطالعات تفاده يا با اس  مفاهيم  مستقيم هاي سنجش
  . كنند مقايسه

   نسبت تري تنها رويكرد اخالقي  نه  همسنگ  دوسويه  الگوي  كه  برسانم  پايان  به  استدالل  را با اين  فصل  اين خواهم  مي بنابراين
   كه  از تحقيقاتي  دهيد دو نمونه اجازه.   است  مؤثرتري  الگوي  هم  ديگر در عمل  با الگوهاي  در مقايسه بلكه   است  عمومي  روابط به
  . كند ذكر كنم  نظر را تأئيد مي اين

  الگوي از آنها  يك  هيچ  كه  گرفت  كرد و نتيجه  مطالعه  فعال هاي ها را با گروه  برخورد سازمان چگونگي) 1986 (  گرونيگ  ال
 يا   دعوي  معموالً طرح نتيجه.  ماندند  ناكام  اختالف  ديگر در حل  موارد الگوهاي در بقيه. اند  كار نگرفته  را به  همسنگ دوسويه

يرا رود ز  مي  آن  موفقيت  اميد به  كه  است  تنها الگويي  همسنگ  دوسويه  الگوي  كه  گرفت  نتيجه  وي بنابراين.  بود  كشمكش ادامه
  .اند  بوده  ناموفق  ديگر همگي الگوهاي

   است  كرده  استفاده  همسنگ  دوسويه  در لوئيزيانا از الگوي  دولتي  شعبه  شد تنها يك  متوجه اي نيز در مطالعه) 1986 (  تورك
  ):1986 (  گرفت  نتيجه وي. اند  ديگر كارگر نبوده و الگوهاي

  
 هستند   همگاني  اطالعات  متصديان  به  خود متكي هاي ها و برنامه  سياست قويت ت  براي  كه  دولتي هاي  كارگزاري

كنند   مي  ترسيم  از كارگزاري  خبري هاي  رسانه  كه  بر تصويري  را در تأثيرگذاري  متصديان  اين احتماالً توانايي
   كه  است  كساني  استفاده كنند براي  مي  ترسيم  از كارگزاري  خبري هاي  رسانه  كه گيرند، زيرا تصويري باال مي دست

  )24  ص. (گيرند ها مي  از رسانه  ايالتي  دولت  خود را درباره اطالعات
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   نياز به  است  عمومي  روابط  به تر نسبت  مؤثرتر و مسئوالنه  رويكردي  همسنگ  دوسويه  الگوي  ادعا كه  اين  تأييد قطعي  براي

   فصل  اين  باالتر، اميدوارم  هم از اين.  كند  را فراهم  تحقيقي  چنين  انگيزه  فصل  اين اميدوارم.  ستمر داريم م  ديگر و تحقيق مقاالت
   روابط  كه نهايتاً اميدوارم. كنند  مي  را تدوين پردازند و آن  مي  عمومي  كار روابط  به  تأثير بگذارد كه  كساني هاي فرض بر پيش
   كه  و بهبود جوامعي  اجتماعي  تعارض  رفع  بسيار ارزشمند و مؤثر براي  نيرويي  صورت  را به  آن  كار رود كه  به  در راهي عمومي
  . درآورد كنيم  مي  زندگي در آن

  
  نوشت پي

  
اين ) 1965(پوپر . گويند مي) 1969نگاه كنيد به فيگل، (گرايي منطقي   اين توصيف قديمي از علم را معموالً پوزيتيويسم منطقي يا تجربه.1

براي بحثي در اين مورد كه مراد فلسفه جديد علم از روابط عمومي . هاي حدسي است گسترش داد نظر را كه هدف علم ابطال نظريه
  ).1979(چيست، نگاه كنيد به گرونيگ 

 يا چند ك، كه يمسائل حل شده .اي آنها را حل نكرده است  كه هيچ نظريهمسائل حل نشده: كند ه نوع مسئله را مشخص ميس الودان .2
تواند آنها را حل  تواند آنها را حل كند، اما يك يا چند نظريه رقيب نمي ، كه نظريه ميمسائل غيرعادي. نظريه آنها را حل كرده است

  .كند
ا توسعه بيشتر آن را ه نيز مدعي است زماني كه موارد خالف قاعده فراوان است و تحقيق براي درستي نظريه) 138، ص 1970( الكاتوش .3

به اين گفته اضافه ) 147، ص 1973(ساپ . گيرند كند، محققان موارد غيرعادي را در آغاز برنامه پژوهشي خود ناديده مي ايجاب مي
اما با اين وصف محققان » .در اين بحثي نيست كه آيا نظريه از لحاظ تجربي درست است يا خير، نادرستي آن معلوم است«كند كه  مي
هايي كه به قدر كافي به  بيني آورد، پيش هاي نادرست به بار مي بيني زيرا به راحتي پيش«. دهند اي را مورد استفاده قرار مي ين نظريهچن

  ».آنها نزديك استآني مقاصد 
گراي علم بود   نسبيتاو شخصيت اصلي گروهي از فيلسوفان. كرد نگار يا فيلسوف علمي نبود كه از اين نظرها دفاع مي  كوهن تنها تاريخ.4

  . شدند نيز در زمره آن شمرده مي) 1958(و هانسن ) 1977 (م، بو)1970(كه فايرآبند 
 كه اشاره دارد به اين كه چه متغيرهايي بايد چهارچوب مفهوميسطح : سه سطح براي اصول كار پيشنهاد كرد) 1968( براي مثال، ميهان .5

او . كرد نيز سه سطح را توصيف مي) 123، ص 1972(تولمين . وجود آورند  را بهجربيانتظارهاي ت باشند كه نظام منطقيدر يك 
ها ناميد،  ن سومين سطح اصول خود را فرضيهيتولم. يا قوانين ناميد» اصول نظري«ها را  و نظريه» اصول تعليمي«را ها  فرض پيش
كند كه اصول نظري هميشه از اصول تعليمي نظم  ن اضافه مييتولم. ها را توضيح دهند كوشند پديده هايي مبتني بر قوانين كه مي حكم
  .كنند ي تغيير ميمتر از اصول تعلي عالوه بر اين، اصول نظري سريع. ترند و انسجام منطقي بيشتري دارند يافته

  ).1984(لين در اين باره است  نگاه كنيد پ براي مثال، به كتابي كه تأليف ل.6
) 1987نلكين ،  (Selling Science فروش علماي از طريق پست برايم رسيد كه عنوانش  وشتم، كتاب تازهن  زماني كه اين فصل را مي.7

» منظر«). 133ص (خوبي داشته باشد » منظر«رسيد كه علم قبل از اينكه مورد پذيرش مردم قرار گيرد بايد  بود كه به اين نتيجه مي
. سازد هاي ناهمسنگ را در پس خود پنهان مي فرض طور واضح پيش ه بهيكي از كلمات پربانگ و هياهوي روابط عمومي است ك

پذيرند و از  ها آن را مي اي است كه گروه خوب به معني برگزيدن چند ويژگي از سازمان، محصول، يا عقيده» منظر«معموالً ارائه يك 
خواستم اين كتاب را از ديدگاهي مبتني بر  گر من ميا. ها از آن كمتر است هايي كه احتمال استقبال گروه نه ويژگي.كنند آن حمايت مي

  .گذاشتم  ميارتباط با مردم درباره علمهمسنگي بنويسيم، عنوان آن را 



  15875-6597: ، صندوق پستي 11 خيابان شهيد بهشتي، خيابان پاكستان، كوچه دوم  پالك ،تهران: ها دفتر مطالعات و توسعه رسانه
  org.asanher@info:Email          org.rasaneh.www        88730477:  دورنگار88730413، 88735439: تلفن

36  

گيرد كه شركتها رويكرد كالسيك را  دهد و نتيجه مي ، روابط عمومي شركتها را از ديدگاه ليبرالي مورد تحليل قرار مي)1987(اوالسكي . 8 
گيرند كه در پي حمايت دولتي و مقرراتي است كه  كند و نوعي روابط عمومي را به كار مي  دولت قوي حمايت ميگزينند كه از برمي

وي ادوارد برنيز از آزادي خواهي توصيف كرده است كه از روابط عمومي . نامند د و آن را مسئوليت اجتماعي ميشبرايشان سودمند با
در مورد تحقيقات . كرد آورد كه برنيز آن را از نظر اجتماعي رفتارهاي مطلوب تلقي ميكرد تا چيزي را پديد  ناهمسنگ استفاده مي

  .اوالسكي مطالب بيشتري در صفحات بعد گفته خواهد شد
 در هر حال جالب ).1981(هايي كه در قلمرو تغيير گرايش ذهني انجام گرفته است نگاه كنيد به پتي و كاسيوپو   براي بررسي بهتر نظريه.9

كند كه رويكرد به ارتباطات به صورتي  هاي ذهني اغلب وقتي تغيير مي دهند كه گرايش هاي اخير نشان مي  متذكر شويم كه نظريهاست
هاي ذهني  هاي اداراكي بايد پيش از تغيير گرايش اين بدان معني است كه تأثيرگذاري. كنم است كه من آن را همسنگ تعبير مي

  .صورت گيرد
تأليف شده ) 1981(ر درباره پژوهش اداري و انتقادي، نگاه كنيد به كتابي كه زير نظر مك آناني، شنيتمن و جانوس  براي بحث بيشت.10

  .است
. باشد مي) 1973(از دونوهو، تيكنور و اولين » آگاهي در مورد علم«در برابر » آگاهي علمي« مفهوم يارانه اطالعات خيلي شبيه مفهوم .11

سندگان به ياين نو. تر درباره نظام است ديدگاهي از بيرون و انتقادي» آگاهي در مورد«؛  » درون نظامزت اآگاهي علمي ديدگاهي اس«
) 1986(به پوالك . آن» آگاهي درمورد«وجود آورند تا  اين نتيجه رسيدند كه نويسندگان علم بيشتر احتمال دارد آگاهي علمي به

آورند، همانطور كه در  وجود مي گيري دروني و بيروني در سازمان تمايز به جهتمراجعه تا مالحظه كنيد چگونه اين مفاهيم بين 
  .با استفاده از الگوي دوسويه همسنگ توصيف شده است» آگاهي در مورد«هاي الگوهاي ناهمسنگ و همبستگي  فرض ليست پيش

با ) 92، ص 1984(، گرونيگ و هانت )1968(، تاير )1975(، كوهن )1984(سندگاني مثل روبن يتوان در آثار نو ها را مي فرض  اين پيش.12
  .تفصيل بيشتري بررسي كرد

پاي اين واژه را در صورتي به ميان .  در اين جا مايلم واژه اقناع را به عنوان چيزي كه نبايد در حل اختالف دخالت كند به حساب آورم.13
، ص 1981(پتي و كاسيوپو . كرد اهمسنگ از آن استفاده شده است اشاره ميآورم كه به انواع فريبكارانه اقناع به شكلي كه در الگوهاي ن مي

ش مهمي از حل خباستفاده از استدالل منطقي در پشتيباني از موضع فردي، . خوانند مي» مسير فرعي منتهي به اقناع«اقناع فريبكارانه را ) 267
مسير اصلي منتهي ). 266ص (خوانند  مي» مسير اصلي منتهي به اقناع «مناقشه در الگوي همسنگ است، هر چند كه پتي و كاسيوپو اين امر را

با وجود اين زماني . كنند به اقناع معموالً نخستين حركتي است كه افراد هنگام استفاده از الگوي همسنگ براي حل اختالف به آن مبادرت مي
هاي متعارض  يد، افراد يا نظامآ آورد، امري كه فراوان پيش مي كه مسير اصلي، تغيير مستقيم مطلوب را در گرايش ذهني و رفتار پديد نمي

راهي «مثالً پتي و كاسيوپو مسير اصلي را . خود را از اقناع به مذاكره يا سازش تبديل كنند) استراتژي(چون و چرا راهبرد  بايد با ميل و بي
افزايند كه احتمال زيادي وجود دارد اقناع از طريق مسير  يبا وجود اين م). 266 .ص(نامند  مي» هاي ذهني دشوار به سوي تغيير گرايش

مايلم به اين گفته اضافه كنم كه با بسط اين احتمال، الگوي همسنگ ارتباطات ). 268ص (اصلي به تغيير هميشگي گرايش ذهني منجر شود 
د، چرا كه هر دو طرف در انتخاب رفتار سهيم در قياس با الگوي ناهمسنگ، در موارد بيشتري به تغيير درازمدت در رفتار منجر خواهد ش

  .هستند
او اين اصطالح را چنين توضيح داده است . را وضع كرد، هر چند كه خود منقد آن بود» زم گروه ذينفعيليبرال«اصطالح ) 1979( لووي .14

  ): 15ص (
ترين احساس  اي استفاده كند، عالي بت و گستردهبين است و انتظار دارد از دولت در نقش مث جا كه ليبراليزم درباره دولت خوش از آن

به اين دليل ليبراليزم گروه ذينفع است . محرك آن است و اعتقد راسخ دارد آنچه براي دولت خوب است براي جامعه هم خوب است
ازد هم الزم و هم مفيد س اي را كه براي تمامي منافع سازمان يافته قابل حصول است و حكم مستقلي از ادعاهايش نمي كه برنامه سياسي

براي اطالع از . كند ليبراليزم گروه ذينفع است؛ زيرا منافع عمومي را نتيجه درهم آميختگي خواستهاي مختلف تعريف مي. كند تلقي مي
  ).1987(گرونيگ  ادغام اين مفهوم در نظريه من درباره روابط عمومي نگاه كنيد به جي

) 1986(هاي چهار الگوي روابط عمومي به الوزن  تهشختالف نوشته شده است و مطالعه درباره نوبراي بررسي آثاري كه درباره حل ا. 15
  .نگاه كنيد
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    سكه  يك دو روي:   عمومي  و روابط اقناع
  
  

   جرالد ميلر
    ميشيگان  ايالتي دانشگاه 
  

   چكيده 
، زيرا هردو  پردازيم  مي  بحث  به  اثربخش  عمومي  و روابط  اثربخش  اقناع  ميان  نزديك  همخواني  درباره  فصل در اين 

   تعريفي دادن  دست  بعد از به  فصل اين. شود  مي  اعمال  محيط اد مهم بر ابع  دارند كه  ارتباط  نمادين  با نظارت در اصل
  ، ارتباط  فصل  اين در پايان. پردازد  مي  اقناع  پژوهش  كنوني  حدود متعدد بدنه  بررسي ، به  اقناع  اصطالح  براي كاربردي
   پيام  راهبردهاي  درباره  و تحقيق  گرشي ضدن حمايت    درباره ، پژوهش  اقناع  كنوني  از ادبيات  دو حوزه نزديك
  .گيرد  قرار مي  مورد مطالعه  عمومي  روابط  كارورزان  و همچنين  اقناع  پژوهشگران ، براي تسلسلي

  
   عمومي ا روابط، ب  دفاع  و اخالقاً قابل  اثربخش  اقناع  كه  است  مبتني  فرض  بر اين  فصل دهد، اين  مي  باال نشان  عنوان  كه گونه  همان

 دارند،   تكيه  بر تعريف  مبتني هاي  بر انتخاب  امتياز مفهومي  نقاط جا كه از آن.   است  عمالً مترادف  دفاع  و اخالقاً قابل اثربخش
 عميقاً   صورت به آنها را   كه  كرد، بطوري  تعريف  مختلفي طرق  به توان  را مي  عمومي  و روابط  اقناع  كه كنم  مي  اضافه بالفاصله
   كوچك هاي  تفاوت  با پيداكردن كه ، تا اين  تأكيد كنم  دو فراگرد ارتباطي  جامع هاي  شباهت  به دهم  مي  ترجيح من.  درآورد متفاوتي
  .  قرار دهم  آنها را در برابر هم پايه  بي  ايدئولوژيك گيري يا موضع

  اين). 1978،  ميلر و استاينبرگ (  است  بر محيط  نظارت  اعمال  براي  انسان  اوليه نمادين   ، منبع)1(   مورد، اقناع  و در اين ارتباط
   با مانعي درنگ آورد، بي ها پديد مي  در ذهن  كنترل    اصطالح  كه  نامطلوبي  جنبي هاي  داللت  دليل  به  است  ممكن  اساسي داعيه

   صورت ، بدان كنترل. شود  مي  شمرده  مترادف  ماكياولي  بازاري هاي  نوعاً با فريبكاري  ما كنترل در جامعه:  برخورد كند معناشناختي
   كه  است  مطلب  اين  گوياي ويژه  به كنترل:   برخوردار است تري  بسيار گسترده  از معناي  قرار گرفت  جا مورد استفاده  در اين كه

   از لحاظ  جامعه  كه  كساني يا حداقل (  مردم اند كه  را دريافته  و بديهي  روشن واقعيت   خويشند اين  محيط  كنترل  خواهان  كه مردمي
، از تولد  اشخاص. دهند  مي  ترجيح  را بر ساير نتايج  معين  محيطي نتايج)   است  كرده  و كارآمد تعريف  سالم  آنها را افرادي هنجاري
  ، انزوا و تنفر ترجيح  اهانت  را به  و عشق ، عاطفه  و احترام  خالي  پر را بر شكم ، شكم ع نامطبو  را بر سرماي  مطبوع ، گرماي تا مرگ

 همانند   كه  انساني ، فعاليتي  ماست  زندگي  زينتي  پوشش  تار وپود بسيار مهم  محيط  كنترل  براي  كوشش بنابراين. دهند مي
.   است  خارج  اخالق ، از مقوله  گسترده  معناي  اين ، به  كنترل  براي  كوشش  مفهوم پس.   و فراگير است  طبيعي  امري كشيدن نفس
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.  است   بودن زنده از   ناپذيري  اجتناب  امر وجه اين.   است  خارج  اخالق  از مقوله  يا خوردن كشيدن  نفس  كه گونه  همان  به درست
   عقيده طور هم دچارند، همان»   در خوردن نظمي بي« يا   بيماري  يا پرخور بهاشتها  بي  اشخاص گوئيم  مي طور كه  همان  بر اين عالوه
  .مبتال هستند»   اجتماعي نظمي بي« يا   بيماري  ندارند، به  خود اعتنايي  محيطي  پيامدهاي  ظاهراً به  كه  اشخاصي داريم

   موضوع  و بنابراين  است  اخالق  از مقوله  خارج  محيطي  كنترل  به يافتن  دست  اقناعي  هدف كردن  عمده  كه  سخن  اين البته
كامالً .   است  مستثني  اخالقي  از ارزشيابي  خاص  اقناعي هاي  فعاليت كند كه  نمي  بر اين  داللت  نيست  اخالقي  دقيق بررسي
   امري  اخالقي  از احكام  گسترده  دو مقوله  باشد، براي  آن  و اعمال  محيطي  كنترل  سطح  باالبردن  هدفش  كه ، هر پيامي برعكس

  كردن  در امر دنبال  كه اقناعي  وسايل    به  مربوط  و احكام  است  آن  در پي  اقناعي  پيام  كه  هايي هدف    به  مربوط احكام:  مجاز است
 يا   كنترل  ويژه  قلمروهاي  ارزيابي  پاي  كه گامي هن  اخالقي هاي  ديگر، پرسش  عبارت به. گيرند  قرار مي ها مورد استفاده  هدف اين

  هاي آيا شركت.  هستند  مناسب  و هم  محتمل آيد هم  مي ميان  به  كنترل  برقراري  براي  خاصي  نمادين  از راهبردهاي استفاده
   خود كنترل  محصول سوي  را به انكنندگ  مصرف  گرايش  غيربهداشتي  محصول  يك  فروش  باالبردن  كنند براي  بايد سعي دخانيات

ها در كنار شمار   پرسش اين.  بگويند  دروغ  خاصي  سياسي هاي  فعاليت نگهداشتن  مخفي  بايد براي  سياسي كنند؟ آيا رهبران
 بعد از  اما حتي. كنند  پيدا مي ، مطمئناً ادامه  اخالقي  مباحثه  خوراك  تهيه ، براي ها و وسايل  هدف  به  مربوط هاي  از موضوع ديگري
   و قطعي  الزم  بعدي صورت  به  محيطي  كنترل  اعمال  براي  عمده  نمادين  منبع عنوان  به  اقناع  كه  است ، امر درستي  واقعيت  اين قبول

   و خوردن كشيدن كوشند نفس ي سازند احتماالً م  ما پاك  روزانه  را از زندگي  بخواهند آن  كه كساني. ماند  مي  باقي  انساني از حيات
   و خصومت  ناكامي  تجربه  كردن آميز با خاطرنشان  مطايبه  طرزي  به  كه  است  ادعايي اين.  كنند  حذف را نيز از زندگي

  ا، كوششي ديگر در اينج  زباني به.   است  شده زنند اقامه  آنها سرباز مي  موضع  از قبول  مخاطبانشان  كه هنگامي» ها ضداقناعي«
  .  است اثر شده  بي  محيطي  كنترل  براي نمادين

   از محيط  معيني هاي  و جنبه  كنترل  بر اعمال  آن  كانون  كرد كه سازي  مفهوم  فراگردي  عنوان  به توان  را نيز مي  عمومي روابط
 بر   نمادين  كنترل  در اعمال  فراگرد كوشش براي   توصيفي  برچسب  يك  در مقام  عمومي ، روابط طور ويژه به.   است قرار گرفته
   بگيريم فرض. كند  مي ، عمل  ذيربط ها يا مشتريان  گروه  متعاقب و رفتارهاي)  و غيره»  تصورات«، »ها نگرش« (  ارزشيابانه تمايالت

تواند   مي  كه ، وضعيتي  است نهفته»  اقناع « وم در مفه  كه  است  فراگيري  محدودتر از معناي اي  مالحظه طور قابل  به  كنترل  حيطه كه
كند، از  وجو مي  جست  كارگزارانش  را از طريق اي  ويژه هاي  هدف  عمومي  روابط  جا كه  كنند از آن  اعالم  دارد كه  را بر آن منتقدان

  هرگاه:  گويد  ما مي  به  سليم  و عقل  منطق.  است  مخالف  سليم  و عقل  با منطق  استداللي چنين.   است  امر مشكوكي نظر اخالقي
ناپذير  ها و رفتارها اجتناب  نگرش  اين  كنترل  براي  باشد، كوشش  مربوط  ديگران ها و رفتارهاي  نگرش  به  محيط كنترل

 خود   رفتار معلمان و  ذهني هاي  گرايش  برسند، بايد نگران  خوبي  تحصيلي  درجات  بخواهند به جويان اگر دانش.  خواهد بود
 بكوشند   دانشگاهي  عالي  مدارج  به يافتن  دست  شود براي  توصيه جويان  دانش  به  كه  است معني  بي  منطقي لحاظ  امر به اين. باشند
   ابزارهاي باره در  اخالقي  دلمشغولي  براي  كه ترديد نيست.  باشند  نداشته  خود توجهي  معلمان  علمي  توانايي  ارزيابي  به ولي

   مطالعه  به جو با غور و تفحص اگر دانش.  وجود دارد اي  مالحظه  قابل  جاي هايي  ارزيابي  چنين  در كنترل  مورد استفاده نمادين
 و   ذهني ايه  گرايش  كنترل  هدفش  كه  اقناعي هاي پيام( رساند   انجام  به  نحو درخشاني  خود را به هاي  و امتحان بپردازد و تكاليف

. گيرد  قرار مي  اخالقي  سرزنش  كند، در معرض مورد تكيه  بي  و توجه  يا لطف  تقلب شود و اگر به  مي قبول)   است رفتار معلم
  .كنند  مي  عمل  خويش  عمومي  كارگزار روابط  خود در مقام جويان  دانش  كه  گفت توان  مي  كلي  در معناي بنابراين
  هاي اند، كارگزاري  دولتي  مقام  كسب  در پي  كه  سياسي  نامزدهاي  اگر بگوييم  نخواهد داشت  چنداني  معناي نحو،  همين به
 و  كوشند محصوالت  مي  كه  تجاري هاي  و بنگاه كنند و يا صنايع  مي  تالش  دولتي هاي  سياست  و پشتيباني  پذيرش  براي  كه دولتي
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  هاي  گرايش بايد به)   كنيم  بسنده  عمومي  روابط  حرفه  در محدوده  حوزه  ذكر سه  به اگر فقط(انند  برس  فروش  خود را به خدمات
   انكار كامل  به  تصميم  شخص  كه مادام. اعتنا باشند  بي كنندگان  يا مصرف ، شهروندان دهندگان  راي  بعدي  و رفتارهاي ارزشيابانه
 منظور   كه كنيم باز تكرار مي (  نمادين  كنترل  فراگرد مطالعه ، اين  است  ما نگرفته  جامعه ياسي و س ، اقتصادي  اجتماعي بنيادهاي
 قيد نيز عمدتاً زائد   اين حتي.   است  اخالقي  از مقوله  و خارج  انساني ضرورتي)   است  بر ديگر نتايج  معيني  محيطي  نتايج ترجيح
   محيطي  كنترل  آنها خواهد شد و امر اعمال  جاي  ديگر به  نهادهاي  قرارگرفتن ير منجر به موجود ناگز  نهادهاي  زيرا نفي است

  هاي  هدف  اصوالً به  عمومي  روابط  در موضوع  اخالقي ، مسائل  مانند مورد اقناع بنابراين. يابد  مي ناپذير ادامه  توقف نحوي به
مثالً (شوند   مي ها مربوط  هدف  اين  در پيگيري مورد استفاده   خاص   اقناعي  هاي  و شيوه  معين  يا محصول مشي ، خط سياسي
   براي  يا نادرست  فريبكارانه هاي  از پيام  و يا استفاده  است آور يا معيوب  زيان  فيزيكي  لحاظ  به  كه  محصولي  فروش  براي تالش

  ).  سياسي  مقامي  به دسترسي
   بسنده  مالحظات  همين  به  اما من  گفت توان  مي  بيشتري  مطالب  عمومي  و روابط  اقناع  عملي دنبو  معني  در مورد هم اگرچه

 از   و برخي  ارائه  اقناع    اصطالح  براي  عملي ، تعريفي اول: شود  مي  كار پرداخته  سه  عمدتاً به  فصل  اين در تتمه.  كنم مي
 را   اجتماعي  موجود علوم  تحقيقات  مجموعه  مهم  و محدوديت  ويژگي  چندين سپس.  كنم  مي  را بررسي  آن  ضمني  مهم هاي داللت
   به  كه كنم  را پيشنهاد مي  اقناعي  از مسائل  دو حوزه و باالخره.  دهم  قرار مي  آنها مورد مالحظه  و نتايج  اقناع  فراگردهاي درباره
 از   گرچه  كه هايي حوزه.   عمومي  روابط  و متخصصان  متقاعدسازي  محققان  ميان كاري هم  براي  است  نويدبخشي هاي  راه نظرم

  . پيگير سود خواهند برد  مشترك دورند اما مطمئناً از مكاشفات  به  اصلي قلمروهاي
  
    اقناع  عملي تعريف 

  :  است  كرده  ارائه  اصالح  با اندكي تهيمن) 1987( قبالً ميلر   است  من  اظهارات  راهنماي  را كه  اقناع از   تعريفي
   داد و ستدهاي آيد از راه  مي  عمل  به ها تالش  وضعيت  در آن كند كه  مي هايي  وضعيت  به اشاره»  اقناع «  اصطالح
اجبار (جبار ، با ا  هميشه  و نه  دادوستدها گاهي اين.  گيرد   رفتار صورت]ها يا   نگرش[ در   تغييري) ها پيام ( نمادين

  ص. (خوانند  خود مي  شود، به  قانع  در نظر است را كه)  يا افرادي( فرد   و احساسات  هستند و عقل همراه)  غيرمستقيم
451(  

  
  ي عموم  روابط  كارشناسان  براي دهد و هم  مي دست  را به  فراگرد اقناع  عناصر اصلي نمايد زيرا هم  جا مفيد مي  در اين  تعريف  اين

  . دارد  درپي  مهم  نتيجه چندين
   عالقه ؛ بنابراين  است   ارتباط برقراري    همان  كردن نمادين.    است  تأكيد شده  من  قبلي  در توضيحات  اقناع  نمادي  ماهيت

  در مقابل. شود  مي ستفاده ا  اقناعي  در دادوستدهاي  كه  است  و غيرشفاهي  شفاهي  كُدگذاري هاي  نظام  متوجه  اقناع  محقق اصلي
   روزمره  در زبان  اوقات  دارد برخي  امكان ، هرچند كه  است  خارج  اقناعي  از حوزه  محيطي  در امر كنترل  غيرنمادين هاي كوشش

  :  است نوشته) 1980(ميلر .  شود  توصيف  از اقناع هايي  نمونه عنوان به
   اوباش  حمايت  حاضر نيست  كه  تاجر سرسختي  به  است  هاليوود ممكن اي از سينم  در محصولي  مزدور مافيايي  يك

   محققان پژوهي  دانش هاي ، اما در مورد تالش»  متقاعد شوي  بايد كمي  كه  اين مثل«:  بگويد  بخرد تهديدكنان را با پول
  )13  ص. (  است  نمادها متمركز شده ي دستكار  طور مستمر به ها به  تالش اين.   است  ديگري  گونه  كار به اقناعي
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   بر مبادله گيرد، عمدتاً مبتني  مي  صورت  محيطي  كنترل  براي  عمومي  روابط  كارشناسان  از سوي  كه هايي طور كوشش همين
  .  است نمادين
  به.  اجبار هستند  نيروي  به  متكي  اغلب  اقناعي هاي  پيام كند كه  نمي  را نفي  واقعيت  اين  نمادسازي  براي شدن  قائل  تقدم البته

  يعني(شود   مي  حاصل  كنترل  ابزارهاي  كاربستن  در به كننده  فرد قانع  عمدتاً از توانايي  گاهي نفوذ اجتماعي) 1961 (  كلمان بيان
 از   را كه  از اقناع اي» رفته شسته « مفهوم) 1976(سيمونز ).  شوندگان  قانع ها براي ها و تنبيه  پاداش اي  در پاره  اثربخش دستكاري
ها   افراد، نهادها و ملت در ميان. داند  مردود مي  دور است  واقعي  جهان  اقناعي  از مبادالت  بسياري  و ترتيب نظم  بي ماهيت

   و تعطيل  اعتصاب احتمال. ر دارد اجبا  از نيروي  استفاده  به كنندگان  قانع  و تعميم  توانايي  به  بستگي  اغلب  اقناع اثربخشي
  اي  هسته  ضربات  مبادله شبح. دهد  تأثير قرار مي  كار تحت  و نيروي  مديريت  را در معامالت  اقناعي هاي بستان ها عميقاً بده كارخانه

 در   سياسي  پشتيباني  تدارك د براي نامز  يك  و تمايل منابع. كند  مي  سنگيني اي  هسته  آزمايش  ممنوعيت  معاهده  درباره بر مذاكره
   ، اقناع  است  نمادي  امري  اقناع كه ، با اين  كلمه در يك. گذارد  او اثر مي  قدرتمند بر شانس  حزبي پيمانان  هم  حمايت جلب

  .  از نمادها نيازمند است  بيش  چيزي  به  اغلب  اثربخش
   آنها در گزينش  باشند، بايد تأكيد كرد كه  داشته  عنايت  احتياطي بيني  پيش  اين  به  است  الزم  عمومي  روابط  كارشناسان گرچه

 از   سخن  اين  كه هرقدر هم. كنند  مي  را طي  خوبي  مسير اخالقي  خويش  اقناعي هاي  پيام  تحكيم  براي  مناسب هاي ها و تنبيه پاداش
،   و نوش  عيش ، جلسات پردازي  رشوه  به  تأكيد و توجه  عمومي  روابط دنيايانگيز از   هيجان هاي دور باشد اما توصيف  به دقت
   شد كه  مدعي توان  مي درواقع.   است  ساخته  مقبول  مشتريان  هواداري  آتش  منظور تند وتيزكردن  را به گري  و روسپي گساري باده

كند، در   متبادر مي در ذهن»   عمومي روابط «  اصطالح  كه نامطلوبي   ضمني  معاني  دليل  به  عمومي  روابط  با وجدان كارشناسان
  فقط «  چون  عباراتي  منفي  نيروي  كه  شيوه  همان رو هستند، تقريباً به  روبه  نامطلوبي  خود با وضعيت اي  حرفه  وظايف اجراي
   روابط  كارشناسان  اگرچه پس. بندد  سروكار دارند مي ن و سخ  با لفظ  را كه  باوجدان  سخنوران ، پاي» بيشتر لفاظي«يا »  لفاظي
ها را  ها و تنبيه  پاداش  اين  است  الزم  پيدا كنند ولي ها اطمينان  پيام ها دارند تا از تأثير بعضي ها و تنبيه  پاداش  كنترل  نياز به عمومي

  . كنند  انتخاب  و احتياط با وسواس
،   است  شده حذفها   نگرش   واژه1987   در سال  از اقناع  من  در تعريف آيد كه نظر مي  به يب عج  از خوانندگان  بسياري براي
. اند  درنظر گرفته  اقناعي  مبادالت  اصلي  محصوالت عنوان  را به ها و تغيير نگرش  نگرش ، بيشتر نويسندگان  تاريخي  لحاظ زيرا به

   كه  ميانجي فراگردي.  گر است  مداخله  متغيري عنوان  به  نگرش  از سازه  رايج هاي سازي  از مفهوم  ناشي  اول  در درجه  تصميم اين
 كشاند   استدالل  اين  مرا به  رفتارگرايانه سوگيري.   نيست  مشاهده  قابل شود و بنابراين اگر اصوالً ظاهر شود، در مغز افراد پيدا مي

    پژوهشگران  خام هاي ؛ داده كنند رفتار است  پيدا مي  راه  آن  به  اقناعي  آثار پيام  ارزيابي م هنگا  اقناع  پژوهشگران  كه  تنها چيزي كه
 احتماالً   نگرش  سازه  به  ذهني  اشتغال  كه  باور بودم  بر اين  من وانگهي. ها هستند  نگرش  رفتاري هاي  نشانه نيستند، بلكهها   نگرش
  .  است رو ساخته  روبه  بخشد كامالً با مانع  سرعت كه  از آن  بيش د اقناع فراگر  فهم  ما را براي پژوهش

  اختصاص»  رفتار ها در برابر مسئله نگرش «  اصطالح  به  موضوع  به  كه  يافت هايي  نوشته  در انبوه توان  مورد را مي شاهد اين
   از اين كند و حاكي  مي  را منعكس  غلطي  عقيده  كه ، عنواني)1975؛ ليسكا، 1980،  في  و مك  كوشمن  كنيد به نگاه (  است يافته
   يك  امر در حد وضعيت  اين ، اگر در واقع تر، مسئله  دقيق  بيان به. اند  رفتار ضعيف گويي اند در پيش  داده ها نشان  نگرش  كه است
   به  قضيه  كه وقتي.   است  نهفته  با نگرش  مرتبط تارهاي و ديگر رف  نگرش  شفاهي  تظاهرات  ميان  ضعيف  باشد، در همبستگي مسئله
   درباره  مردم  شفاهي  اظهارات  كه  دليل  اين به.  خواهد شد  شگفتي  مايه ندرت  به  شود وجود ناهماهنگي  بيان  شيوه اين

   شيوع  كه  امر است ـ و همينـ  عادي  اجتماعي  موضوع يك  ــ  سازگار نيست  ديگرشان  با اقدامات  اغلب احساساتشان
   اساسي  و اشتباه  اغتشاش اين. كند  مي را توجيه»  كردار نيست  نيم  چون دوصد گفته«و »   زياد است  كه حرف« نظير  هايي المثل ضرب
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، 1987 ميلر،  يد به كن  ادعا نگاه  اين  در خصوص  جامعي  بحث براي (  است  گرديده آور و نابجايي  زيان  علمي هاي  تالش موجب
 در   كه  است  شده  منحرف اي  مسئله  پيگيري تر به  مهم  از موضوعات  اقناع  از پژوهشگران  بسياري  توجه در نتيجه). 455  ص

  .  مسئله  شبه  يك  حالت  و در بدترين  است  جزئي  مسئله  يك  حالت بهترين
   عملي  از تعريف  عنصري عنوان  را به  آن  كه ام  گرفته ، تصميم  نگرش قعي وا  از ماهيت يافتن  و آگاهي  سرخوردگي رغم علي

 افراد را مستعد   كه  ارزشي  ميانجي  يك  نگرشاگر  :   است  ساده  من دليل.  شمار آورم ، به  است  فصل  اين  رهنمون ، كه اقناع
   سازه  از اين  بيشتر نويسندگان  با برداشت خوبي  به  كه ـ تعريفيـ  شود كند تعريف ها مي  محرك  برخي  در قبال  گزينشي رفتارهاي

كنند   مي  خود تلقي  اقناعي  اصلي  احتماالً وظايف  عمومي  روابط  كارشناسان  كه  با آنچه  تعريف  اين وقت ــ آن آيد جور درمي
   اين  براي  در اصل  عمومي  روابط  كارشناسان  باشد كه ين ا  است  ممكن  رايج  ديگر، برداشت  بيان به.   خواهد داشت  نزديك تطابق

.  تأثير قرار دهند  تحت  خاص منظوري ها را عمداً و به  يا ديگر گروه  مهم  از مشتريان  بعضي هاي  نگرش كنند كه  مي  تكيه  اقناع به
  .  درنظر بگيريم خود  عملي  از تعريف  بخشي عنوان  را به  نگرش  سازه  جا دارد كه در نتيجه

 تنها   تغيير نگرش   ، بايد تأكيد كرد كه اول.   است  دو نكته  به  توجه  مستلزم  من  عملي  در تعريف  ساختار نگرش  واردكردن
  كي ي  مطلوب  مخاطبان  بعضي هاي  عموماً با فراگرد تغيير نگرش  اقناع  اصطالح ، هرچند كه  است  محتمل  اقناعي  هدف  از سه يكي

ها   محرك  برخي  پايدار در قبال  ارزشي  واكنش كردن  شرطي يعني (  است نگرش   پروردن    از اقناع  دوم هدف.   است  شده دانسته
   متضمن  دارد كه  مطابقت هايي  با وضعيت ويژه  به  هدف اين).   است  وجود نداشته  از آن  پيش  هايي  واكنش  چنين  كه در جايي
   و رهبران  مطلع  از دانشمندان ، جز تعداد اندكي1945   از اگوست قبل.   است ها و يا افراد ناشناخته ، سياست محصوالت  معرفي
   زيادي  بخش  تاريخ از آن.   نداشت  متعدد آن  فرعي  و محصوالت اي  هسته  انرژي  درباره  خاصي  يا نگرش  آگاهي كس ، هيچ سياسي

 و   ساختن  در قبال  يا مخالف  موافق هايي  نگرش  كه  بوده  آن  در پي اي  هسته  قدرت  توسعه  مثل هايي ر حوزه د  اقناعي از فعاليت
  هاي  فراورده  تجاري هاي  آگهي  نامطلوب  تأثيرات  به  مربوط طور مسائل همين.  ايجاد كند اي  هسته  نيروي  از تأسيسات استفاده
  بخش  زيان  بالقوه  توليدات  به  گرايش  نوجوانان  در اين گيرد كه  مي  سرچشمه  ترس  از اين  نخست وهله در   كودكان  بر روي معيني

 شود   سبب  است  ممكن  الكلي هاي  نوشابه  براي  تلويزيوني  جذاب  تجاري هاي  آگهي مثالً تماشاي. ( ايجاد شود  و رواني جسمي
   نكته كند، اين  فكر مي  چگونه  مسائل  اين  درباره  آدمي  كه نظر از اين صرف).  پيدا كنند  آن ن نوشيد  به  موافقي  نگرش  كودكان كه

  .  جديد است  نگرشي هاي  واكنش ريزي  قالب  براي  قدرتمندي  منبع اقناع:   است روشن
   به  نكته  اين  يادآوري  ساده  زبان و يا به   فعالً موجود است  كه  است  مطلوبي هاي  نگرش  تقويت    اقناع  مهم  وظيفه  سومين
   كه  است  آن  من آيد اما ظن نظر مي  به  احتماالً بديهي  هدف  اين اگرچه.  دارند هايي  نگرش  چنين اند كه  چقدر عاقل  كه افراد است
   براي  باارزشي  همدست ها، اقناع  قديمي  قول هب. شود  مي  گرفته  يا ناديده  غالباً فراموش  روزمره  اقناعي  و جوش  پرجنب در زندگي

   و مخالف  افراد شكاك داشتن  مخفي  براي  درك  قابل  اشتياق  دليل  به با وجود اين.   جديد است  دوستان  و يافتن  قديم  دوستان حفظ
  هاي  پيام  به  كافي  توجه ، از بذل  عمومي  روابط  كارشناسان ، از جمله  محتاط گران اقناع. گيرد  مي  صورت  آسان  هدف  از اين انحراف
  .شوند مند مي ها بهره  نگرش كننده تقويت

   بود كه  آن معمول.   است ها و رفتارها تصور شده  نگرش  نوعاً ميان شود كه  مي  مربوط  موقتي  رابطه  شيوه  به  من  تذكر دوم
   تغييري  چنين دهند؛ و وقتي  را تغيير مي  مطلوب  مخاطبان هاي  ابتدا نگرش  موفق گران اقناع:  رفتارها بدانند ها را مقدمه نگرش

 انتظار  توان نمي« را نظير   رايجي ، سخنان  تصوير سنتيِ پيوند موقت اين. يابند  بروز مي  نيز آمادگي  مطلوب ايجاد شد، رفتارهاي
   آن  را مستعد پذيرفتن  از ايجاد تغيير بايد مردم پيش«، يا » باشند  داشته قيده ع  آن  به  دهند مگر اينكه  را انجام  كاري  مردم داشت
  توانيم  باشند، نمي نديده»  آموزش «  نژادي  يگانگي  پذيرفتن  براي  نژادي  تفكيك  هواداران  كه  مادام بنابراين.   است پديد آورده» .كنيد

   آن  درباره  مطلوبي  نگرش كه  كنند مگر آن  استفاده  از كمربند ايمني  رانندگان ميدوار باشيم ا توانيم نمي.   كنيم  را فراهم  آن تسهيالت
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 و   دهيم  را كاهش  آن  مصرف توانيم ، نمي ايم  ايجاد نكرده  ضد آن  مواد مخدر نگرش كنندگان  در استفاده  كه مادام.  باشند داشته
  .هذا علي قس

 از رفتارها  ها ناگزير بايد قبل  نگرش  را كه  فرض اين) 1972، 1968، 1965،   بِم مثل ( شگر اقناع اخير، چند پژوه هاي  در سال
 رفتار   مشاهده  از طريق  را مدام هايشان  نگرش  اشخاص كنند كه  مي  استدالل  نويسندگان اين. اند  قرار داده  شوند مورد مناقشه واقع

 با  ، وقتي  است فكر نكرده»   داري  را دوست  نيومن آيا پل «  كه  سئوال  اين  داليل  هرگز درباره كه  مثالً فردي(كنند   مي خود استنتاج
  اين). » روم  مي هايش  فيلم  ديدن  به ، زيرا هميشه  باشم  داشته  را دوست  نيومن بايد پل«: گويد شود با خود مي رو مي  روبه آن

ها و   نگرش گذارند كه  مي  دارد، زيرا مبنا را بر اين  مهمي  نتايج  كارورزان  و همچنين  اقناع ان پژوهشگر  براي  زماني  نظم واژگوني
  رفتارها شوند، رفتارها هم»  موجب «  است ها ممكن  نگرش طور كه  همان درست:   سويه  يك  دارند نه  دوسويه رفتارها ارتباط

  ، بهترين  كنيم ها تعريف  بر نگرش  را تأثيرگذاري  اقناع  نهايي  اگر هدف حتي  بنابراين.  ها شوند نگرش»  موجب «  است ممكن
 در   احتمال اين.   است  مطلوب  نگرش هاي  با شيوه  رفتار منطبق  به  مخاطبان  ترغيب  اغلب  هدف  اين  به يابي  دست راهبرد براي

   بيشتري  با تفصيل  است  عمومي  روابط  و كارشناسان  اقناع پژوهشگران   همكاري  مناسب  كه هايي  از حوزه  در يكي  من  بعدي بحث
  .  است  شده بررسي

   احساسات  به  و توسل  عقل  به  توسل  ميان شود كه  مي  مربوط  تمايزي  وجه  به  از اقناع  من  عملي  تعريف  ضمني  داللت  آخرين
 و   عقل  حساب كنند كه  اعتقاد تأكيد مي  اين بر ناپختگي) 1963مثالً بيكر،  (  متقدم  تحقيق  و هم  سليم  عقل هم. وجود دارد
   معمولي  زبان  اعظم بخش.  از يكديگر جدا كرد توان  مي خوبي را به)   و عاطفه ، شناخت  روانشناختي  اصطالح يا به ( احساسات

بار » ... دهد كه  مي  نشان منطق«و »   كنيم  بررسي  را منطقي  قضيه بيا اين «  مثل  عباراتي  ما حتي در جامعه.  دارد  قوي  عاطفي هاي جنبه
 از   دسته  آن در مقابل.  شود  ترسيم  و غيرمنطقي  گيج اي خواهد از او چهره  نمي كس  دارند، زيرا هيچ اي  مالحظه  قابل عاطفي

 كار   كه هنگامي.   برخوردار است  منسجم  از ساختاري د اغلبشو  مي  موردنظر متوسل  مخاطبان  عواطف  به  كه  اقناعي هاي پيام
 و   دوكاكيس  مايكل  به  دموكرات  حزب  جمهوري  رياست  بر سر نامزدي  بود، رقابت  اتمام  به  نزديك  فصل  اين  بازنگري آخرين
   تكيه هايش  و استدالل  تعقل  نيروي تاً به عمد  فرماندار دوكاكيس  كردند كه  اعالم نظران صاحب.  بود  محدود شده  جكسون جس
   تحليل  اين اگرچه. زد  مي  خود دامن  مخاطبان  و عواطف  احساسات ، به ، پدر روحاني  جكسون جناب  عالي  كه كرد، درحالي مي
  كه ، يا اين  داشت  فاصله  انساني ه از عاطف  دوكاكيس  اقناعي هاي  پيام  كه  نكته  اين  به كس  بود اما ضمناً هيچ  درست طور يقين به

  . نكرد اي دور بود، اشاره  به  كامالً از منطق  جكسون هاي پيام
   تمايز ارزش ، اين  واقعيت  اين رغم علي.   نوع  تفاوت  نه  است  درجه  تفاوت  و عاطفي  منطقي هاي  درخواست  ميان  بنابراين

   است  عمدتاً قصد بر آن  عمومي  روابط  پيكارهاي در بعضي. شود  مي  اختالف  مكرر موجب  كه  است  را دارد زيرا تفاوتي يادآوري
  مثالً درنظر بگيريد رويكردهاي.  شود  پرداخته  قلبي  عميق  احساسات  كشمكش  ديگر به  و در بعضي  مطرح  جدي هاي  پرسش كه

 ظاهر   به كنند كه  مي  را نقل  آماري  اول دسته. كنند  مي  استفاده  در اجتماع ه ايجاد قمارخان  و مخالفان  نوعاً هواداران  را كه مختلفي
  كه  اين سازد و خالصه تر مي  را گسترده  مالياتي كند و پايه  مي  را فراهم  تجاري  توسعه  و انگيزه  ايجاد شغل دهد قمارخانه  مي نشان
 فاسد و  اي  جامعه  ديگر پيكار ضدقماربازي از سوي.  خواهد داد  اقتصادي  خبر از پيشرفت  ظهور قماربازي آورد كه  مي دليل
   احساساتي جا به  در اين طور خالصه به. كنند  مي  حكومت  در آن اي  در حد گسترده  تبهكاران كند كه  مي بيني  را پيش شكن قانون
 دارد و يقيناً   در عواطف ترديد ريشه  بي  اقتصادي منيت ا  به  توجه اگرچه. شوند  مي  متوسل  اخالقي  و درستكاري  ترس مثل

   است  خود باقي  برجاي  واقعيت ، اين  نيست  غيرمنطقي  است  همگام  پيرو قانون اي  با جامعه  كه  ذهني  و آرامش  امنيت دادن ترجيح
  .  است  مهم  عمومي  روابط  كارشناسان  و هم قناع ا  پژوهشگران  براي  هم  دارند كه  اختالف  با هم هايي  دو رويكرد در شيوه كه
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 تغيير،   دارد؛ در پي  اجباري  حالت طور غيرمستقيم  به  هميشه  و نه  گاهي  كه  است  نمادي  امري  اقناع  كه  اين  كالم  خالصه
 و   منطقي هاي  درخواست پوش  هم ين و با وجود ا  دوگانه هاي ؛ و بر راه  است  و رفتاري  نگرشي هاي  واكنش ، يا تقويت پرورش
   را به  و حساس كننده  مشخص هاي  ويژگي  اين  مهم  ضمني  داللت  چندين  كه حال.   است ها مبتني  هدف  به يافتن  دست عاطفي

  . پردازم  مي  آن  و نتايج  اقناع  فراگردهاي  درباره  كنوني  تحقيقات  حجيم  بدنه  فشرده  ارزيابي ، به  دادم اختصار توضيح
  
    اقناع  در باره  كنوني  تحقيقات  فشرده ارزيابي 
  : اند كه نوشته) 1978 ( ميلر و برگون 

 نسبتاً  ، تجمع  اقناع  سنتي در مطالعه.  دارند  بسيار تكيه  به  يكي  وضعيتي  بر زمينه  اقناع  به  مربوط  بيشتر تحقيقات
ــ در   و نظاير اينها  اولياء و مربيان  انجمن ، اعضاي آموزان  از دانش كالسي  ــ انشوندگ  يا اقناع  از گيرندگان بزرگي

 و   خطي ، ديدي  اندك  مواردي  استثناي  به  تحقيقات در اين.  قرار دارند  نهادي  منبع  فرد يا يك  يك برابر پيام
   پيام شوندگان اقناع.  ندارد  هم  زنده  حالت  حتي  پيام ه عرض ، چرا كه  است مورد تأكيد قرار گرفته»  مبادله« از  غيرمستقيم

 تأثير   هر نوع  مانع  كه اي شنوند، رويه كنند يا مي  مي  مشاهده  از ويدئو يا نوار صوتي  را با استفاده خوانند و يا آن را مي
   بعداً تأكيد خواهم  چنانكه  پيام  با يك ههغالباً مواج (  با پيام بعد از مواجهه. شود  مي  مخاطب دار از سوي  معني متقابل
   كل بنابراين.   از تغيير نگرش  كتبي  ارزيابي دهند، معموالً يك  مي  پاسخ  تأثير اقناع  به اي  تا اندازه شوندگان ، اقناع)كرد
   شباهت  حالت  در اين  حتي  دارد، گرچه  جمعي هاي  رسانه  يا وضعيت  عمومي  سخنراني  به  زيادي  شباهت  اقدام اين

   ارتباطي هاي  در وضعيت توان  مي  وجود دارد كه  مخاطبين  انواع  اجتماعي  تأثيرات  براي  كمي ، زيرا امكان  نيست كامل
  )33  ص. (  انتظار داشت  واقعي زندگي

  
. كند  مي  توصيف  نسبتاً دقيق طرزي  را به  وضعيت هم، هنوز   كرديم  ارائه  و برگون  من  پيش  دهه  يك  كه  اقناع  از فن  ارزيابي  اين

   شكل  كنيد به ، نگاه1973،  ميلر و برگون (  است  استوار بوده   انفعالي پذيرش    الگوي  به  اقناع  درباره  تحقيقات  اعظم قسمت
    انتقال  نسبتاً منفعل  مخاطبان كند و به  مي  را رمزگذاري ، پيام  است  نمادسازي  اوليه  عامل گر كه  الگو اقناع در اين). 3ــ1
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  تغيير رفتار يا = موفقيت   
  

  نگرش مخاطب         
            
  گر  اقناع   پيام   كانال  مخاطب پيام اقناعي           
            
  عدم تغيير = عدم موفقيت     

  
  رفتار يا نگرش مخاطب   

  
  )1973،  ، از ميلر و برگون  انفعالي  پذيرش الگوي (  است  نمادسازي  اصلي ر عاملگ  اقناع  در آن  كه  اقناعي  الگوي يك. 1ـ3  شكل 

   بيشترين  است  حاكي  پيشين قول  نقل  كه و همانگونه  وجود دارد ــ  مخاطب  براي  پاسخ  فرصت  كه  هنگامي حتي. دهد  مي
   صورت  به اقناع: شود  مي  درنظر گرفته  نسبتاً غيرفعالي قش ن  مخاطبان ــ براي دهند  نمي  دست  را به  فرصتي  چنين تحقيقات
  .  است  شده سازي  مفهوم  استپذير  نقش    وي  و مخاطبگذار  نقشگر   اقناع  در آن  كه  غيرمستقيم فراگردي

 و   با تغيير نگرش طور سنتي به   اقناع  كه  ترتيب  همان  به  ندارد، زيرا درست  چنداني  الگو تعجب  اين  پژوهشگرانه جويي  برتري
  شوندگان فرستند و اقناع ها را مي  پيام گران  اقناع  آن  طي  كه  است  شده  دانسته  فرآيندي اي ، تا حد گسترده  شده رفتار برابر گرفته

   عام  شرايط طور دقيق  الگو به  اينكند،  مي  يادآوري قول  نقل طور كه  همان  بر اين عالوه. دهند  مي  آنها پاسخ كنند و به  مي دريافت
  هاي  يا پيام  چند هزارنفره  جمعيت  براي  سخنراني مثل(كند   مي اند، توصيف  زيادي  مخاطبان  متضمن  را كه  اقناعي دادوستدهاي

   مخاطبان تر به  فعاالنه  نقش  واگذاركردن  براي  ديگري  الگوي  واقعيت  اين رغم  علي با وجود اين).   جمعي هاي  رسانه اقناعي
 الگو در  اين.   است  ارزشمندي  اقناعي  الگو منبع  اين دهد كه  مي  نشان  وجود دارد و شواهد تحقيقي  در نمادسازي  اقناعي هاي پيام

  .  است  قرار گرفته  مورد بررسي  بعدي بخش
   پيروزي  براي را تصور كرد كه)   موضوع  آن  براي  ديگريگر يا تقريباً هر اقناع (  عمومي  روابط  كارشناس  يك  است  مشكل

   و چه  رسمي ، چه  عمومي  روابط  پيكارهاي  تأثير اغلب  كه  است بديهي.  واحد دهد  پيام  تنها يك  خطر ارسال  به  تن اقناعي
   به  متكي  اقناعي هاي  از يافته اي  گسترده  بخش كه را   نكته  اگر اين بنابراين.  متعدد دارد هاي  پيام  انتقال  به ، بستگي غيررسمي

مبادا .  شد رو خواهيم  روبه  جدي  با موانع  دهيم  تعميم  واقعي  دنياي  اقناعي  شرايط شود به  مي  واحد داده  پيام  به  كه  است هايي پاسخ
   ندارد، بلكه  اقناعي  كارورزان  براي  ارزشي  مطالعات  نوع  اين  بگويم  كه  نيست  اين  سوءتعبير شود، قصد من  من  سخن  از اين كه
 در   كه آميز مردمي  رقابت هاي  با رگبار پيام  احتياطي چنين.  تفسير كرد  آنها را با احتياط  بايد نتايج  كه  دهم  نشان خواهم مي

   تأثير بگذارد، اثر آن  مطلوب  تنها بر مخاطب اگر پيامي  حتي)2(.  است پردازند بيشتر موجه  مي  واكنش  خود به  روزانه هاي فعاليت
  .شود  مي  زدوده سرعت  به  مخالف هاي  ديدگاه  مدافع هاي احتماالً زودگذر خواهد بود زيرا با پيام

   كافي ست ا  ممكن  زباني  موارد رضايت در بعضي.   تأكيد كرديم  شفاهي  گرايشي  رفتارهاي هاي  بر محدوديت  پيشين  در بخش
   با تمايالت  دريابند آيا ديگران كه  اين  را براي گران  يا مورد نياز اقناع  شواهد در دست  همه  گاهي  است  ممكن  زباني رضايت. باشد

 در  ، مدام ومي عم  روابط  كارشناسان  از جمله  اقناع اندركاران ، بيشتر دست با وجود اين.  كند  فراهم  دارند يا نه  آنها موافقت ارزشي
 از   و شمار بسياري  فعال  علني ، هواداري ، راي ، پول وقت.  فراتر رود  زباني  از موافقت  هستند كه اي كننده  حمايت  اقدامات پي

جا  آناز .   صرف گفتن دهد تا سخن  مي  نشان  يا شخص ، سياست  محصول  يك  را به  بيشتري ، التزام  مداوم  گرايشي ديگر رفتارهاي
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   اقناعي  تحقيقات  تقريباً كل  كه  واقعيت ، اين بنابراين.  تر است  آنها مشكل  نمادين دارد كنترل  برمي  بيشتري  رفتارها هزينه  اين كه
   به  مداوم  گرايشي  ديگر رفتارهاي  به  آن دادن  تعميم  پاي  كه اند، زماني  متمركز شده  ذهني  گرايش  زباني  ما صرفاً بر سنجش زمان
اند   كرده  ديگر را بررسي  رفتارهاي  كه  معدود مطالعاتي  بر اين عالوه. دهد  مي  دست  به بيني  خوش  براي  اندكي آيد، داليل  مي ميان

   بيان به ( هزينه و پر  دقيق  بروز رفتارهاي كنند كه  را تأئيد مي  بدبينانه  تشخيص اين) 1964؛ فستينگر، 1958،  فلور و وستي مثالً دي(
  .  دشوارتر است  زباني  موافقت  به يافتن از دست)  دارند  باالتري  واكنش  آستانه  كه   رفتارهايي]1963 [ كمپل

  گذارد، چرا كه  تأثير مي  آن  بر اطمينان  در تحقيق كنندگان  مشاركت  در مقام  دانشكده جويان  دانش  به  گسترده  تكيه  سرانجام
   نيست  مطلب  القاء اين  قصد من  افراطي  بيشتر شكاكان برخالف.  داد  تعميم  مخاطب هاي  ديگر گروه  به توان  را نمي  آن ايه يافته
   دقيق  نيازمند تحليل تفسير هوشمندانه. شود  مي  مربوط  جمعيت  آن  بهتنها     دانشكده دهندگان  از پاسخ  آمده دست  به هاي  يافته كه
 تأثير قرار   تحت  اصلي  ديگر جمعيت  متفاوت هاي  احتماالً با ويژگي  در تحقيق  مورد عالقه  آيا متغيرهاي  كه  است طلب م اين
  توجه. سازد  مي  را موجه  مخاطب  بالقوه هاي  ديگر جمعيت  به دادن  كار تعميم هايي  تحليل  موارد چنين در بعضي.  گيرد يا نه مي

   تناسب  در زندگي  اجتماعي  قشرها و طبقات  تمامي  اعتبار پاسخگو احتماالً با مخاطبان ها از لحاظ  از يافته بسياري   باشيد كه داشته
   با مخاطره  آميخته اما در موارد ديگر تعميم). 1985 گواير،   مك  كنيد به ها نگاه  يافته  از اين  كاملي  خالصه  مطالعه براي(دارند 
گواير،   مك  كنيد به ها نگاه  يافته  خالصه  مطالعه باز براي (  پيام  پيچيدگي  سطوح  انواع  تأثير اقناعي  به  مربوط تايجمثالً ن  ــ است
   كمتري  از تحصيالت  يابد كه  تعميم  مخاطباني  به تواند با اطمينان  نمي  است  دانشكده جويان  دانش هاي  بر پاسخ  مبتني كه) 1985

  .برخوردارند
   بازنداشته  خويش  تحقيق بخش  شادي هاي وگذار در راه  را از گشت  اقناعي ها، پژوهشگران  محدوديت  عظيم  فهرست  اين

   حوزه  اين  و هواي  حال ضبط.   است  شده  مطالعه  ديگر فراگرد ارتباطات  بيشتر از هر جنبه ، اقناع  احتماالً زبان  استثناي به.  است
  شماري  بي  مقاالت  بررسي كردن  دنبال مند را به  عالقه خوانندگان. برد  را فراتر مي  فصل  محدود اين  دامنه  كه  است اي پهناور وظيفه

   اگر چنين  حتي وانگهي). 1984،   و برگون ؛ ميلر، برگون1987؛ ميلر، 1969گواير،  مثالً، مك (  است  منتشر شده  كه كنيم  مي دعوت
  در نتيجه.  خواهند بود  اقناعي  كارورزان  براي  محدودي  ارزش ها داراي  از يافته پذير باشد، بسياري  امكان  بزرگي  تركيبي حوزه
 پژوهشگر و   ميان  همكاري  براي  ثمربخشي هاي  فرصت  متمركز خواهند شد كه  از مسائل  بر دو حوزه  من  توضيحات مانده باقي

   براي اي  مالحظه  قابل ها توان  حوزه  هردو اين  دارم  عقيده شود كه  مي  جا ناشي  از آن  دو حوزه  اين بانتخا. كند  مي كارورز فراهم
  . دارند  عمومي  روابط  كارشناسان  اقناعي  اثربخشي  و باالبردن  اقناع  پژوهشگران  علمي  درك گسترش

  
   ي همكار  براي دو حوزه:   آن  به  و عمل  اقناع اقرار به 

  ) گاهي (  است  باورداشتن  گفتن
  ، كه   فعال مشاركت    الگوي اين.   است  شده  تصوير كشيده  به3ـ2  ، در شكل  قبلي  مذكور در بخش   اقناعي  الگوي جايگزين
   اقناعي هاي  پيام  يا مخاطبان  مخاطب  را به  نمادسازي ، كار اصلي ايم  ناميده   ضدنگرشي حمايت را   آن) 1973 (  و من برگون

 با   مخالف  پيامي يعني ( شان  مغاير با عقيده  پيامي  عمومي  و عرضه  تهيه  به  مخاطبان  ترغيب كننده  اقناع  عمده وظيفه. سپارد مي
 در   مخاطبان دكردن منظور وار  به  پيام  و انتقال  رمزگذاري  پيدا كند، مقدمات  تحقق  مرحله اگر اين.  است)  شان  قبلي  ذهني گرايش
. شوند  مي  تبديل  خويش كنندگان  اقناع ، خود به  معين  و شرايط  در محيط كم ، دست مخاطبان:   است  شده آماده   خوداقناعيفرايند  

  عقل «  احترام ل و قاب  تكراري  از سخن  با اقتباس  كه  بخش  اين  فرعي  عنوان  براي  است  توضيحي  اقناعي هاي  نقش جايي  جابه اين
  .آورد  پديد مي  جديدي هاي  باورها و نگرش  اوقات نيز گاهي»  گفتن « اظهارنظر كند كه»   اوست  چشم  به آدمي
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  تغيير رفتار با نگري = موفقيت 
  

  اقناع شونده، يا تغيير هر دو آنها 
  

  اقناع كننده، اقناع شونده    اقناع شونده پيامي را خالف        
  كند تا پيامي  را ترغيب مي  كند و به گروهي  تهيه ميعقيده        
  خالق عقيده تهيه و عرضه كند    ي يا ضروريعاز مخاطبان واق        
  كند عرضه مي        

  عدم تغيير = عدم موفقيت 
  

  نگرش يا رفتار 
،   از ميلر و برگون  فعال اركت مش الگوي (  است  نمادسازي  اصلي  عامل شونده  اقناع  در آن  كه  اقناعي  الگوي يك. 2ـ3  شكل
1973.(  

  
  هاي گويي  تك  به  پرداختن  جاي  به دهند كه  مي  ترجيح  باهوش والدين.   زياد است  روزمره  در زندگي  خوداقناعي هاي  نمونه

   برانگيزند، هرچند كه  خاص يهاي  شيوه  به  و رفتاركردن  باورداشتن  امتيازهاي  به  راجع زدن  حرف  خود را به ، فرزندان پايان بي
  هاي گروه.  كنند  رفتارها شك  اين  درستي  در ابتدا به  كودكان  باشد كه  شده  سبب  است  ممكن ساالن  فشار هم  چون عواملي
   عمومي  سخنراني  به  الكل  اعتياد به  مخاطرات  درباره خواهند كه  خود مي ، از اعضاي  گمنام هاي  الكلي  گروه ، از قبيل حمايتي

   هستند دروني  الكلي  اعتقاد را كه  خود اين  عمومي  سخنراني  از اولين ترديد پيش  اعضا بي  از اين  برخي  كه بپردازند و در حالي
  رود، شكاكيت  ميشمار  به  همدل  از اقران  كه  مخاطبي به»  ام خواره  مي من «  جمله  با گفتن  وجود دارد كه  زيادي اند، احتمال ساخته

   اجتماعي  محيط  به گرديم  برمي سرانجام.  شود  زدوده  سخنران  از دل  خودپنداري  نامطلوب  جنبه  آشكار به  يا خصومت نامشخص
  ت اوقا  خود هستند برخي  معلمان  ارزشيابانه  حمايت  خواهان  كه جوياني  دانش شويم  شد و يادآور مي  اشاره  آن  قبالً به كه

   از رويداد مطابقت  با تفسير معلمانشان دهند كه  خود مي  امتحاني هاي  پرسش  به هايي كنند يا پاسخ  مي  در كالس اظهارنظرهايي
  .  خود آنها سازگار نيست دارد اما با عقيده

اند،   اجتماعي  علوم موارد كالسيك   از جمله  كه  مطالعه  چندين هاي  يافته  براي  محتملي  تبيين  همچنين  نگرشي  خالف  حمايت
 در برابر   بر مقاومت  غلبه  مسائل درباره) 1948 (  و فرنچ وكوچ) 1965 (  لوين  آثار پيشتاز و ابتكاري  به  زمينه در اين. كند  مي فراهم

ها و رفتارها از  غيير نگرش در ت  مشاركتي گيري  و تصميم  گروهي  بحث  گرفتند كه  نتيجه  پژوهشگران اين.  كنيد تغيير توجه
   مشاركت هاي  روش  بر اولويت  يافته تفسير آنها از اين. ، مؤثرتر هستند  و دستور اداري ، نظير سخنراني  انفعالي  پذيرش راهبردهاي

   دقيق  علّي ندهاي پيو  تشخيص جا كه از آن. كرد  تأكيد مي  و فاقد مشاركت  اقتدارطلبانه هاي  شيوه  به  نسبت  ساالرانه و مردم
 را نيز   نكته  بايد اين با وجود اين.  باشد  داشته اي  مالحظه  قابل  ضعف  درواقع  است  ممكن  پژوهشگران ، توضيح پذير نيست امكان

   نگرشي  خالف  حمايت  مستلزم داد كه  قرار مي  در موقعيتي  را درست  گروه ها اعضاي  بحث  در اين  مشاركت  كرد كه خاطرنشان
اند   بوده  مخالف  در ابتدا با آن  را كه  اداري هاي  مشي  و خط  شخصي  رفتارهاي  مثبت هاي شد جنبه  مي از اعضا خواسته. بود
   را بزند و منتهي  فراگرد خوداقناعي  جرقه توانسته  مي خوبي  به  نگرش  مخالف  از نظرات  عمومي  حمايت اين.  كنند  بيان صراحت به



  15875-6597: ، صندوق پستي 11 خيابان شهيد بهشتي، خيابان پاكستان، كوچه دوم  پالك ،تهران: ها دفتر مطالعات و توسعه رسانه
  org.asanher@info:Email          org.rasaneh.www        88730477:  دورنگار88730413، 88735439: تلفن

50  

 كار   جاري هاي و تغيير شيوه) 1965،  لوين (  داخلي هاي  اندام  گوشت  مصرف  چون هايي  فعاليت  به تر نسبت  مطلوب هاي  نگرش به
  .گردد) 1948،   و فرنچ كوچ( توليد  هاي و روش
،   هر دليل ، به مردم.  نيستند  هم گي ساد  اين  امور هرگز به  كه  است ، واضح  فعال  مشاركت  الگوي  بالقوه  اقناعي  قدرت رغم  علي

   عنوان  كه گونه  ديگر، همان عبارت به.  ندارند  آنها عقيده  به  اندكي هايشان  نگرش  تغييردادن  بدون گويند كه  را مي غالباً چيزهايي
 و   اوضاع  شناسايي  اقناع  پژوهشگران  وظيفه پس.   است ، باورداشتن  هميشه  نه ، ولي ، گاهي  تأكيد دارد، گفتن  برآن  قبلي قسمت
   مانع  قرار دارد كه  شرايطي آورد و دربرابر آن  درمي  اثربخش  ابزار اقناعي صورت  را به  مخالف  از نگرش  حمايت  كه  است احوالي

  . ت اس  زده  را دامن  پرشوري  وتجربي  نظري هاي  و جدل  بحث  هدف  اين تعقيب. شود  مي  اثربخشي اين
  )3(.شود  مي  راجع  متعاقب  از خوداقناعي  يا ممانعت  در تسهيل  توجيه  نقش  به  موضوع برانگيزترين  مناقشه  جا اغلب  تا اين

. شود  مي  عرضه  مخالف  از نگرش  حمايت  براي شوندگان  اقناع  به  كه هايي  مشوق  اهميت  دارد به  اشاره ، توجيه طور اخص به
 عمداً از  من( داد؟   ناچيز يا سخاوتمندانه كنند پاداشي  مي  دفاع شان  مغاير با عقيده  از مواضعي  كه  مردمي تر، آيا بايد به اده س زبان به
 از   بسياري  اخالقي  سريع  مخالفت  زيرا حتماً موجب ، پرهيز كردم تر است جويانه  صرفه ، كه  گويي دروغ    واژه كاربردن به

  پردازان نظريه.)  باشد  ذاتاً غيراخالقي  كه  نيست  چيزي  فعال  مشاركت  راهبردهاي  درباره در هرحال. خواهد شد  خوانندگان
) 1969،   و آرونسون رايش  هلم ؛ نل1959   اسميت ؛ فستينگر و كارل1957؛ فستينگر، 1968،   آرونسون مثل (  شناختي ناهماهنگي

   استدالل پردازان  نظريه اين.   بيشتر است  بعدي  كمتر باشد، تغيير نگرش  توجيه هرچه: كنند برقرار مي دو متغير   ميان  منفي اي رابطه
  x    به من «  كه  شناخت مثالً اين( ندارد   ديگر سازگاري هاي  با شناخت  مخالف  از نگرش  در حمايت  از درگيري  آگاهي كنند كه مي

   يا اين]1957فستينگر، [   ناسازگار است»  كنم  مي   حمايتx از غير   من «  كه  شناخت  با اين  معرفتي از ديدگاه»  اعتقاد دارم
   كه  كنم  ترغيب  چيزي  باورداشتن  را به  مخاطبان  اين كوشم  مي من «  كه  شناخت با اين»  ام  و اخالقي  نجيب  فردي من «  كه شناخت
   كه  است  بيانگر آن  شناختي  ناهماهنگي  نظريه  اصلي  از مقدمات يكي). 1968،  آرونسون(خواند  ينم»  باشند  باور داشته  آن نبايد به
   اعاده هاي  از راه يكي.  را احيا كنند  شناختي  قصد دارند هماهنگي شده حساب   نحوي بهكنند    مي  را تجربه  ناهماهنگي  كه افرادي

طور   فرد اين مثالً همان( باشد   داشته  بيشتري  مغاير با اعتقاد تناسب  اصلي  با ديدگاه  كه  است اي  شيوه ها به  تغيير نگرش هماهنگي
  )» ام   پيدا كردهx    به  زيادي  تمايل  كه بينيم  مي كنم  را مي  فكرش ، اما حاال كه   اعتقاد نداشتمx    به اولش « كند كه  مي استدالل

 و   ديگر كاهش  از ابزارهاي  استفاده  باشد، احتمال  وجود داشته  مخالف  از نگرش  حمايت اي بر  نيرومندي  اما اگر توجيه
   كند يا اگر اين  را تنظيم  نگرشي  خالف هاي شد تا پيام  مي  پرداخت  حامي  به  زيادي ، اگر مبلغ  مثال براي. شود  بيشتر مي هماهنگي

 اما   اعتقاد ندارم گويم  مي  آنچه  به من«:  كند  بود استدالل گر ممكن ، حمايت گرفت  مي  صورت  جذاب  مرجعي  و وعده  قول كار به
   و از همه  است  خواسته  از من  جري كه  آن  براي  فقط گويم  را مي اين«، يا » آورم  مي دست  به  زيادي  را دارد زيرا پول  گفتن ارزش
كار   به  ناهماهنگي  كاهش  را براي  ديگري تواند ابزارهاي  مي شونده  اقناع كه  اين خالصه» . ست ا  خوبي  واقعاً آدم  جري  كه تر اين مهم

  . دارد  در امان  را از آسيب اش  اوليه هاي  دهد نگرش  امكان  وي گيرد تا به
   در بحث  كه اي كند، نظريه  مي هم فرا  منفي  رابطه  همين  توضيح  براي  ديگري راه) 1972، 1968، 1965 (  بم  خودادراكي  نظريه

   حمايت  براي  محكم  توجيه  وقتي كرد كه  مي  استدالل بم.  ذكر گرديد طور خالصه ها و رفتارها به  نگرش  موقتي  از تنظيم  من قبلي
   براي  است هايي گر كوشش آنها نشان  ارتباطي  رفتارهاي  كنند كه گيري  دارد افراد نتيجه ، احتمال  موجود است  مخالف از نگرش
 وجود ندارد   تقويت هاي  نشانه ، وقتي در مقابل.  آنها  واقعي هاي  نگرش  بيان  نه از محيط)   پاداش  تحصيل يعني (  تقويت درخواست

   زبان  اعتقاد را به  اين  زيرا كه  باشم   اعتقاد داشتهx    بايد به من « گيرند كه  مي  احتماالً نتيجه كنندگان ، حمايت  است يا مبهم
 و   توجيه  ميان  معكوس اي  رابطه  را، هردو نظريه  خودادراكي  توضيح  دهد و چه  را ترجيح  شناختي  ناهماهنگي  چه آدمي» . آورم مي

  .گيرند  مي  را مفروض خوداقناعي
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رسند،   مي  متضادي بيني  پيش به) 1965 گيلمور،  و ؛ جانيس1968،  ؛ جانيس1965،   المز و جانيس مثل (  انگيزه پردازان  نظريه
  اين.   بيشتر است  بعدي تر باشد، تغيير نگرش  قوي  آنها هرقدر توجيه  عقيده به.   و خوداقناعي  توجيه  ميان  مثبت  رابطه يعني
 را   عقيده  مخالف هاي  استدالل  به دقيق   و توجه  تحليل  براي ، انگيزش  محكم  توجيه كنند كه  مي طور استدالل  اين پردازان نظريه

ها   بيشتر استدالل  پذيرش  به منتهي) » گيرانه  سمت بررسي «  انگيزه  نظريه در اصطالح (  دقيقي  بررسي  چنين كند و در نتيجه بيشتر مي
   ارتباط  اگر در ازاي  معتقد است  كه ي؛ عقل  نيز سازگار است  متعارف  با عقل  كه  است  معقولي حل  تنها راه  امر نه اين. شود مي

  البته.  درآيند  واقعي  معتقدان صورت  به  وجود دارد كه  زيادي  عطا كنيد، احتمال اي  سخاوتمندانه  افراد پاداش  نگرشي خالف
   مدافع  كه  و اين  است افتاده ني  اتفاق  واقعاً تغيير نگرشي  كنند كه  اعتراض  است  ممكن  و خودادراكي  ناهماهنگي پردازان نظريه

   شود، مدافع ها متوقف  پاداش  اين  اگر روزي  كه دهد و اين  مي  خود ادامه  هواداري  دارد به ها ادامه  پاداش  كه  دليل  اين  به همچنان
  .  خود بازخواهد گشت  اوليه  موضع به

 كنيد   نگاه  اجمالي  بررسي براي (  توجيه  مسئله  به  مربوط ژوهشي و پ  نظري  متون  وسيع  مجموعه  بررسي  محدود اجازه  فضاي
با . دهد  را نمي  نگرشي  خالف  حمايت  اقناعي  تأثيرگذاري  انديشه  به  مربوط  ديگر متغيرهاي  تشريح و نيز امكان) 1973 ميلر،  به

رو   روبه اي  غافلگيركننده  اقناعي  با دشواري  كنند كه اس احس  است  ممكن  عمومي  روابط ، كارشناسان  محدوديت  اين درنظرداشتن
   آگاهي  كه  اميدوار باشند، درحالي  فعال  مشاركت  از الگوي  اثربخش  استفاده توانند به  مي  چگونه كه تر آن  مهم از همه. اند شده

   توجيه  حداقل  را به شوندگان  اقناع  است ؟ آيا الزم  است  نشده  آنها داده  به  بهينه  توجيه  مسئله  حل  چگونگي  درباره  هم مختصري
   بدهند؟  و برگ  شاخ  آن  به  است  ممكن  كه  تا جايي تراشي  نمايند يا بايد با توجيه  حمايت  مخالف مجهز كنند تا آنها از نگرش

 از  مانند بسياري.  ندارد  هم الً ضرورتي احتما  بلكه  است  غيرممكن  پرسش  اين  به  روشن تنها پاسخ  حاضر نه  در حال
   توجيه  كه اين.   است كننده  و گمراه انگارانه  ساده  يا آن  اين كند ثنويت  مي  خود جلب  را به  اقناع  پژوهشگران  توجه  كه موضوعاتي

   بعضي  گذشته از اين.  دارد  و وضعيتي  ارتباطي  ديگر عوامل  به  بستگي  حداكثر احتماالً بيشتر تأثيرگذار است  يا توجيه حداقل
  سال پانزده.   زياد باشد يا كم  مخاطب  توجيه ، چه  خواهد داشت ، تأثير اقناعي  نگرشي  مخالف  حمايت  كه  است  از آن شواهد حاكي

   قصد كه  با اين  داديم انجام»   كوست ايست «  بزرگ  فروشگاه  را براي اي  منتشرنشده  ميداني  مطالعه  ا ز دانشجويانم  و يكي  من پيش
   داراي  دائمي  از مشتريان هايي  كرد، نمونه  ارائه  فروشگاه  كه  موثقي هاي از داده.   كنيم  جلب  فروشگاه  به  را دوباره  سابق مشتريان
   بيشتر اين  بود كه تصور ما اين.   بودند  نخريده  از فروشگاه  كااليي  گذشته  در سال  كه  كرديم  را انتخاب  قبلي  اعتباري كارت

   و درخواست  كتبي هاي  از موارد با شكايت  در خيلي  كه تصوري.  بودند  پيدا كرده  فروشگاه  درباره  نامطلوب  گرايشي مشتريان
  .شد  تأييد مي  اعتباري هاي  حساب بستن

   با توجيه  نگرشي  خالف  حمايت ، گروه  كنترل گروه:  بود  شده قسيم ت  گروه  سه  به  و تصادفي  مساوي  صورت  به  نمونه  اين
.  نكردند  دريافت  از فروشگاه  پيامي  بودند هيچ  كنترل  در گروه  كه مشترياني.   كم  با توجيه  نگرشي  خالف  حمايت زياد و گروه

  تحت)   كلمه200 تا 100 (  كوتاهي  بود مطلب  شده  خواسته از آنها  در آن  كردند كه  دريافت هايي  ديگر نامه  دو گروه مشتريان
   قبض  مطالب  بهترين  نويسندگان  بود كه  شده بنويسند و گفته»  شوم  مي خوشحال)   تحقيق  باني فروشگاه(چرا از خريد در  « عنوان

   از سررسيد مهلت  را قبل  مطالب  دو گروه در هر  درصد مشتريان90بيشتر از .  خواهند كرد  دالر دريافت25   ارزش  به خريدي
 زياد قرار   توجيه  در وضعيت  كه مشترياني:  شدند  مواجه  فروشگاه  دو واكنش  از اين  با يكي  مشتريان ، اين آنگاه.  كردند ارسال

   دريافت هايي  نامه  كم  توجيه وضعيت در   مشتريان  كه  كردند، درحالي  دريافت  تبريك هاي  نامه  همراه  خريد به هاي داشتند گواهي
  .اند  نبرده اي  جايزه  بود كه  شده  گفته  تشكر از مشاركتشان  در آنها ضمن كردند كه

   مجدداً از فروشگاه  كه  مشترياني  بعد بود تا عده ماه  شش  براي  موثق  اطالعات  و بررسي  كنترل  شامل  اقناعي  اثربخشي  مقياس
 از   را، هم  خريد مجدد باالتري  نرخ گيري  نحو چشم  به  مدافع  هردو گروه  كرد كه  معلوم  تحليل اين.  شود د معلومكردن خريد مي
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   استثناي  به البته(دهند   مي  نشان  كنترل  خريد گروه  به اند، نسبت  كرده  خرج  كه  مقدار پولي  از لحاظ  و هم  تعداد مشتريان لحاظ
   پول  و ميزان تعداد مشتريان(ها   شاخص  هردو اين گرچه).  بودند  كرده  زياد دريافت  توجيه  افراد گروه  كه اي  هديه دالر25  گواهي
   نوشتن بنابراين. ، معنادار نبود  بودند اما تفاوت  كم  توجيه  گروه هاي  زياد باالتر از شاخص  توجيه در گروه)  خريد  براي شده صرف
ها   مقاله  نوشتن  براي شده  عرضه  مقدار توجيه كه آن  شد، بي تر خريد در فروشگاه  مطلوب هاي  گرايش  منجر به گرشي ن  خالف مقاله

  . كار پديد آورد  را در نتيجه گيري  چشم تفاوت
   به  رسيدن براي را   نگرشي  خالف توانند حمايت  مي  عمومي  هوشمند روابط  كارشناسان  كه  است  از آن  حاكي  نتايج  اين
 از   دقيقي  كنند يا اطالع طور مؤثر دستكاري  را به  قادر نباشند توجيه  كه  درصورتي كار گيرند، حتي  به خوبي  خود به  اقناعي هدف
،   اقناع گران با پژوهش  همكاري  براي هايي  وجود فرصت ، در صورت  بر اين عالوه.  باشند  شود نداشته  بايد انجام  كه  توجيهي ميزان

   اقناعي  نافذ در تأثيرگذاري  متغيرهاي  درباره هايي  فرضيه  آزمودن  به  باشد كه  وجود داشته  ميداني  مطالعات ريزي  طرح بايد امكان
  هاي وزه مانند ديگر ح  نگرشي  خالف  حمايت  متقدم  تحقيقات اغلب. پردازد  مي  طبيعي هاي  در محدوده  فعال  مشاركت راهبردهاي

 و   گسترش  براي  خوبي  طبيعي  آزمايشگاه  عمومي  روابط صحنه.   است  گرفته  صورت  آزمايشگاهي هاي  در محيط  اقناعي تحقيق
  .  است  مشترك  تحقيقاتي هاي  تالش تداوم

   روابط  كارشناسان  براي عي اقنا  نوشداروي  نوعي  نگرشي  مخالف  حمايت  كه  معنا نيست  اين  به  من بينانه  خوش  تشخيص
  در بيشتر موارد، هزينه. آيد  جور درنمي  بسيار زياد چندان  با مخاطبان  فعال  مشاركت  الگوي  كه  است روشن. كند  مي  فراهم عمومي
. سازد رو مي  روبه ع با مان كم  نكند، دست  اگر غيرممكن  نگرشي  خالف هاي  پيام نفر را در تدوين  هزاران  كار درگيرساختن كالن
 را   اقناع  وسايل ترين  و اقتصادي ترين بينانه  واقع  انفعالي  پذيرش  سنتي ، الگوي  است  مورد خطاب  بزرگي  جمعيت  چنين  كه وقتي
  ويژه  به رشي نگ  خالف حمايت.  نباشد  بزرگ  اندازه  همان  به  آن  اقناعي  تأثيرگذاري  دامنه  است  ممكن كند، اگرچه  مي عرضه
  هاي  گروه  صورت  يا به  انفرادي  صورت ، به  عقايد عمومي  چند از رهبران  تني  متقاعدساختن  هدف  كه  است  جذاب هنگامي
  .كند  مي  توجيه  است  شده  صرف  آن  براي  را كه  و ابتكاري ، تالش  زمان  اقناعي  از موفقيت  باشد، زيرا فوايد حاصل كوچك

   چنين در واقع.  وجود ندارد  فعال  مشاركت  از راهبردهاي  در استفاده  چيز ذاتاً غيراخالقي  هيچ  كه  يادآور شدم از اين   پيش
 اگر   كه  دهند، فراگردي  سوق  بديل  مواضع  امتيازات  ارزيابي  را به شوندگان  اقناع  دارند كه  را هم  مضاعف  ارزش  اين راهبردهايي

   مورد استفاده هاي  روش  شد درباره  گفته  آنچه با وصف.  نمايند  اجتناب  از آن  است  شود، ممكن  آنها بسنده  ارتباطي ايه  حيله به
 ترديد  بدون.  وجود دارد  اخالقي  بروز اشكاالت  امكان  مخالف  نگرش  و تدوين  در تنظيم  شركت  به شوندگان  اقناع در برانگيختن
   اقناعي  منبع  فعال  مشاركت  شود، الگوي  رعايت  مسئوالنه  ترغيب اگر حكم.  بايد پرهيز كرد كار و اجبار كلي آش از فريبكاري
   كنترل  اعمال  خود را براي اندازهاي كوشند چشم  مي  عمومي  روابط  در حوزه گذارد كه  مي  در اختيار كارشناساني ارزشمندي

  . دهند  گسترش  محيط نمادين
  

  ... گفتم  مي طور كه نهما 
   درباره  سياسي ها و پيكارهاي  رسانه  بازرگاني تبليغات.   متعدد است هاي  پيام  به  متكي  اقناعي  پيكارهاي  اغلب قبالً تأكيد شد كه 

 با   كه  مسلسلي هاي  با پيام  مواجهه  از طريق  منفرد كه  اجبار اقناعي  ضرب  به  نه مخاطبان: كنند  مي  عرضه  عالي  دو نمونه  نكته اين
 را   احتمال  معموالً اين مردم. شوند  مي  ترغيب  خاص  نامزدهاي  به دادن  يا رأي  معين هاي  خريد فراورده اند به  شده  هماهنگ دقت
   و گوش  چشم  كه خواهند گفت آنها بگوييد،   را به  مطلب اين. گيرند  تمسخر مي  قرار دارند به  پيامي  بمباران  تأثير چنين  تحت كه

   مصونيت  ادعاي  به در پاسخ) 1970 ( بم. اند شود، بسته  مي ها پخش  از رسانه  كه  اقناعي  تكراري هاي  ترغيب  روي خود را به
 در رفتار   تأثيري  اقناعي يها اند، پيام  مدعي  را كه  مردمي  از همين  بسياري شود كه زند و يادآور مي  مي اي  پاافتاده  پيش  مثال اقناعي
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 را   آن  مشابه توانند نوع  مي  كه خرند درحالي  مي  آسپرين  از نوع  مسكن  قرص  كرد كه ها مشاهده  در داروخانه توان آنها ندارد، مي
  . كنند  كمتر خريداري  با قيمت  مؤثر است  اندازه  همان  به كه

 كاركرد  هاي  شيوه  تشخيص  به  تنها اخيراً شروع  اقناع ، پژوهشگران  پياپي  پيام بردهاي راه  به  گسترده  وابستگي  اين رغم  علي
   به  معطوف ويژه  به  پژوهشگران توجه.   آنها مؤثر است  اقناعي  در تأثيرگذاري اند كه  كرده  متغيرهايي  راهبردها و شناسايي اين

. كند  مي  استفاده  بعدي  پياپي هاي  دعوت  براي مخاطب»  ساختن آماده« منظور   به  آغازين هاي  از پيام  كه  تكرار است راهبردهاي
ها   پيام  اين رود كه  انتظار مي بار آورد، فقط  به  توجهي  قابل  اقناعي  ثمرات  آغازين هاي  پيام  كه  ديگر، نبايد انتظار داشت عبارت به

  . شوند  بعدي  اقناعي  پيام ستعد پذيرش م  قرار دهد كه  ذهني  را در قالبي مخاطبان
  ، ايون1975   و همكاران سيالديني (  است از رد   پس پذيرشيا     دربسته راهبرد برخورد با    رويكرد مسلسلي  چنين  نمونه

كند   مي  درخواستي ن در آغاز از مخاطبا  روش اين). 1979   و اونيل ، شناب1980،   و سيالديني ، موون1978   و بيزمن نون  اي چن
 را  تري  پائين  خيلي  تقاضاي  بعدي هاي ، پيام  اوليه  مخالفت بعد از اين. شود  نمي  واقع  و يقيناً مورد پذيرش  است  مسلماً افراطي كه

   تقاضاهاي ستعد پذيرش را م شوندگان ، اقناع  اوليه مالحظه  بي  درخواست  از قبول  امتناع  كه  است  اين  اصلي فرض. كنند  مي مطرح
.  گرديم  و دانشجو برمي  معلم  رابطه  آشناي  مثال ، به  ترتيب  اين به.  دارد  همخواني  اقناعي  با هدف  در واقع كند كه  مي تر بعدي ماليم
،   از راهبرد در بسته استفاده  براي.   اوست   حق C    اما اعتقاد دارد نمره  است   گرفته D    نمره  امتحان  كنيد دانشجو در يك فرض

 اظهار  درنگ  بي معلم.   است   در خور او بوده A    نمره كند كه  مي  شروع  ابتدايي  درخواست  را با اين  ارتباطي دانشجو مبادله
  بيش  « ûD    شايد نمره د كهرس  مي  نتيجه  اين  بيشتر به هاي  پيام ، اما بعد از مبادله  است  محال  درخواست  اين  برآوردن دارد كه مي

 دانشجو  درپي  پي  راهبرد پيام ترتيب   ارتقاء دهد و بدين C    را به  امتحان  نمره كند كه  مي  و قبول  است بوده»  گيرانه از حد سخت
   با اين  منطبق  تحقيق ، چنديننظر وجود دارد  اختالف  نتايج  توضيح  چگونگي  به  راجع ، اگرچه  بر اين عالوه. آيد  درمي  از آب موفق
   كنيد به  نگاه  بحث  از اين اي  خالصه  مطالعه براي. (آورد بار مي  به  اقناعي  ثمرات  راهبرد برخورد با در بسته دهد كه  مي  نشان نتيجه

   مثل  را در موردي ورد با در بسته راهبرد برخ  اقناعي  سودمندي  كه  مبحثي  مطالعه  براي چنين هم. 1984،  ديالرد، هانتر و برگون
  ).1986،   هاوس  الفت  كنيد به كند، نگاه  تأييد مي  فرضي  و دانشجو در مثال  معلم مبادله

 و فريزر،  ؛ فريدمن1979،   و دمپزي ؛ فاس1973،   بارون  مثال براي(دهد   مي  ارائهدر  پاميان را راهبرد    اقناع  ديگر سكه روي
   آن  قبول كند كه  مي  شروع  ماليمي  خيلي گر با درخواست اقناع:   است  كامالً برعكس شناسي جا روان در اين). 1981 ، ؛ ريتل1966

 غالباً در   روش اين. گذارد  مي  را در ميان  تندتري گر تقاضاهاي  كرد، اقناع  را اجابت  آن  مخاطب  كه  و بعد از اين  است تقريباً حتمي
  مثالً از وي(گيرد   مي  صورت  بالقوه  از مشتري  درخواست در ابتدا حداقل. شود  مي كار گرفته  به  فروش مول مع هاي شيوه
   بپذيرد و امثال  امتحان  يا براي  رايگان  را به  كند يا محصولي  فراورده  يك  امتيازهاي  شنيدن  را صرف اي  چند دقيقه خواهند كه مي
مثالً . (آورد  مي همراه  را با خود به  موافق  پاسخ  قوي  احتمال  به يابد كه  مي  تعميم هايي  پرسش  طرح  به  حتي  روش  اين گاهي). اينها
نظر از  صرف). »خواهيد؟  باشند، مي بهره  بي  مناسب  از آموزش خواهيد فرزندانتان  نمي شما كه«پرسد   مي  مرجع  كتاب  فروشنده يك

تر   سخت  دربرابر تقاضاي  اوليه  كوچك هاي  درخواست  به دادن  با تن شونده اقناع:   است  يكي  اصلي ، فرض پي پيا هاي  پيام جزئيات
  ).1984،   ديالرد و همكاران  كنيد به نگاه(دهد   مي  راهبرد را نشان  اقناعي  يكبار ديگر تأثيرگذاري تحقيق. شود تر مي  شكننده بعدي
   اقناعي هاي  تأثيرگذاري درباره    انتظارات نقض    به  موسوم اي نظريه) 1985 و ميلر،  برگون (  و برگون  من  تازگي  به
   فرض  بر اين  مبتني  نظريه اين. دهد  مي  را توضيح  پياپي هاي  از پيام  استفاده  ديگر از رويكردهاي  يكي  باز هم  كه  كرديم ريزي طرح
مثالً ( باشد   مخاطب  با انتظارات  منطبق  است ممكن:  دهد  دست  مورد انتظار را به گانه  سه  نتايج اين از   يكي  اقناعي  پيام  كه است

نحو   به  است ؛ ممكن)  نيست  سيگار كافي  كشيدن  جسمي بخش  زيان  تأثيرات  داليل كند كه  مي  استدالل  دخانيات  شركت نماينده
  كند كه  خود اظهارنظر مي كيشان  از هم  با مخاطبي  در مشورت  كاتوليك مثالً كشيشي(كند    را نقض  مخاطب  انتظارات نامطلوبي
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 در   كشيش مثالً همان( فراتر رود  شونده  اقناع  از انتظارات  مطلوب  طرزي  به  است ؛ يا ممكن)  است اي  كار شايسته  جنين سقط
 تأثير  ، احتماالً حداقل  انتظارات  نقض  اول دو نوع).  را اتخاذ كند  موضع ن هستند هما جنين  سقط  موافق  كه  با مخاطباني صحبت
 را   اقناعي  اثربخشي  سوم  نوع شود كه  مي بيني  پيش كه  آن و حال)  بگذارند  معكوس  تأثيري  است  ممكن حتي(گذارند   را مي اقناعي
  . دهد افزايش

 تأثير   است  شود ممكن  اگر مجزا درنظر گرفته  خاص  پيام يك.  كار بست ها به پيام از  اي  در رشته توان  را مي  تحليل  همين
 را ايجاد   مخاطب  انتظارات  يا نامطلوب  مطلوب  نقض  پيام  كه  واقعيت  اين دليل  باشد، اما به ها يا رفتارها داشته  بر نگرش اندكي
  مثالً در خالل.  پديد خواهد آورد  اقناعي  بعدي  توفيق  در راه رد و يا موانعي را هموار خواهد ك  موافقت كند، احتماالً يا راه مي

ها   شركت  ساالنه  گزارش  چاپ  از كنارگذاشتن كنندگان  از شركت  شد، يكي  تكميل  كتاب  در اين  آن  مباحثات  كه كنفرانسي
  بودن  تأييد برحق ضمن. خوانند  را نمي  آن  سهامداران  و اغلب استها زياد   گزارش  اين  تهيه  هزينه  آورد كه  كرد و دليل طرفداري

   از گزارش امسال «  كه  پيام كنند، اين  مي ها را دريافت  گزارش  مرتباً اين  سهامداران  كه  در جايي  كه  كردم  استدالل  ادعا، چنين اين
   نمايندگان  آينده  اقناعي هاي  را ايجاد خواهد كرد و كوشش ارات انتظ  نامطلوب  نقض  قوي  احتمال ، به»  نيست  خبري ساالنه
   بعد از ارتباطات  را به  ساالنه  گزارش  رهاكردن  درباره  بايد تصميم كم  دست بنابراين.  رو خواهد ساخت  روبه  را با دشواري شركت
  .  جديد است  سياست  اين يل از دال  سهامداران ساختن  مطلع  هدفش  كرد كه  موكول اي  مالحظه قابل

   است كافي. دهد  را نمي  پياپي  پيام  از راهبردهاي  با استفاده  مالزم هاي  پيچيدگي  كامل  كنكاش  فضا اجازه  محدويت  باز هم
   به  مربوط  تحقيقات بيشتر وانگهي. كنند  مي  راهبردها تكيه ، غالباً بر اين  هميشه ، اگرنه  عمومي  روابط  كارشناسان  كه بگوئيم

.   است  شده  انجام  آزمايشگاه  و منزوي  بسته ، در چهارديواري  نگرشي  خالف  حمايت ، همانند مسئله  پياپي  پيام راهبردهاي
   آزمودن  هدفش  را آغاز كنند كه  مشتركي  دريا بزنند و اقدام  به  بايد دل  عمومي  روابط  و كارشناسان  اقناعي پژوهشگران
   داللت  بخش  اين  عنوان  كه گونه همان.   است  اقناعي  روزانه  در دادوستد معامالت  راهبردهايي  چنين هاي  و محدوديت تأثيرگذاري

د و گذار  تأثير مي  بعدي  اقناعي هاي  مبادله  بر جريان  است  قبالً گفته كننده  اقناع  يك  كه ، آنچه  يقين  به  قريب  احتمال دارد، به
  هاي  ريشه  عمومي  و روابط  متقاعدسازي  تازه  دو نهال اگرچه. ماند  مي  راز باقي  در پرده  فراگرد مسلسل  اين  از جزئيات بسياري
،   كنيم  را بذرافشاني  پژوهش  زمين  و همكاري اگر با كوشش.  كنند  دارند اما هنوز بايد رشد علمي  و نيرومندي  عميق مبارك
  . باشد  درو آماده  براي  محصول  فرا رسد كه  روزي ت اس ممكن
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  نوشت پي
  

. كنم اند يا خير مقاومت مي فكه آيا ارتباط و اقناع متراد من در برابر ميل شديد كشيده شدن به بحث فرعي و مفصل درباره اين .1
. هاي ارتباطي تفاوت قائل شد ناع و ديگر هدفاق با اين كه بايد بين.  است كه به همه ارتباطات مفهومي اقناعي دادحيا مرجآمثالً 

براي مثال . ماند شود كه حتي اگر شخص راه دوم را انتخاب كند مسائل كنترل محيطي در صدر اهميت باقي مياست گفته كافي 
م تنيده  كارآيي در ه به طرزي ناگشودني با ديگر قلمروهاي كنترل يك سلسله وظايف فزاينده» مبادله اطالعات«هدف ارتباطي 

اين «. (گر را ارتقاء دهد تا اختيار ارتباط) سازد كه وظايف محوله را مؤثرتر انجام هيد اين اطالعات شما را قادر مي(شده است 
زمان و «(و پيوندهاي ارتباطي را تقويت كند ) »گري توانا، قابل اطمينان و اجتماعي هستم اطالعات نشان خواهد داد كه من ارتباط

  ).»مان ارزش قائل هستيم دهد كه براي ارتباط كنيم نشان مي  صرف مبادله اطالعات مينيرويي را كه
 زيرا چنانكه پژوهشگران مواجهه اين مشكل آزاردهنده خاصي است هنگامي كه هدف اقناعي تغيير نگرش يا رفتار يا هردو آنهاست،. 2

كنند تحت شرايط مواجهه  تأكيد مي) 1985 برايانت ؛ زيلمن و1967؛ سيرز و فريدمن، 1965مثل فريدمن و سيرز، (گزينشي 
جه يدر نت. نديكنند، پرهيز نما هايي كه از آن نظر حمايت مي كنند احتمال دارد از پيام داوطلبانه، افرادي كه با نظري مخالفت مي

  .يابد د كننده بسط ميهاي تأيي هاي رقيب نيست بلكه موضوع به جلب افراد براي توجه به پيام مسئله صرفاً نفي آثار پيام
اين عنوان مغشوش و غيردقيق است، زيرا اگر توجيه ناكافي بود، . اند شناسي توجيه ناكافي ناميده بعضي از نويسندگان اين موضوع را روان. 3

ود يك سلسله جمسئله مورد اختالف و. آن وقت بنا به تعريف، مخاطب بايد از دخالت در حمايت خالف نگرشي سرباز بزند
  .يابد تا رمزگذاري پيام گرايشي را ترغيب كند العاده كافي تا كم و بيش كافي ادامه مي جيه است كه از فوقتو
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    اجتماعي  در علوم  اصلي چهار نظريه
    عمومي  پژوهشگر روابط  آنها براي و ارزش

  
  

   مارسيا پراير ـ ميلر
   آيووا  ايالتي دانشگاه 
  

   چكيده 
  در اين. افتد  نمي  قطعاً در خال اتفاق  عمومي  روابط  درباره  و تجربي  نظري  بر دانش  مبتني  دستگاهي فراگرد ساختن 

   را تشكيل  سازماني هاي ها و نظريه  از پژوهش  بسياري هاي  چهارچوب  كه شناختي  جامعه  اصلي ر ديدگاه چها فصل
،   است  ارتباطات  سازماني  قالب  ذاتاً يك  عمومي  روابط  كه  مقدماتي  فرض  با اين نويسنده. شود  مي دهند بررسي مي

 ـ  ، تضاد و ساختي ، مبادله  نمادي  متقابل  كنش هاي  نظريه دهد كه ر مي قرا  را مورد بحث هايي  و فرضيه  تصورات برخي
  .كنند  پيشنهاد مي  عمومي  روابط  جديد درباره  نظريه  موجود و ساختن  نظريه  تقويت  را براي كاركردي

  
،  كاتليپ (  از نويسندگان  شماري  از سوي،  عمومي  روابط  رشد حوزه  اساس عنوان  باشد، به  داشته  نظري  پايه  كه  پژوهشي  نياز به

   اساس  اين ريزي  پي  براي  منطقي  نظري  سنت  يك  ارتباطات نظريه.   است  شده  گذارده  بحث به) 1985  ؛ دوزيه1985،  سنتر و بروم
  .دهد  مي  تشكيل اي  و واسطه فردي  ميان  را ارتباطات  كارورزان  از فعاليت اي  عمده  بخش  زيرا كه است

   كانون  آن  تاريخي و سابقه) 1985   و ديگران كاتليپ (  تعريف بنابراين.   است  سازماني  ذاتاً امري  عمومي  روابط  با وجود اين
  شگراني پژوه بنابراين.  آنها دارد  از هردوي  و يا متشكل ، بيروني  داخلي هاي  با گروه  سازمان  كه  است  بر روابطي  حوزه  اين توجه
   و پژوهش  نظريه  جديد هستند خواهند كوشيد مجموعه  نظريه  موجود و ساختن  عمومي  روابط  نظريه  تقويت  در پي نيز كه

  . كنند  را تكميل سازماني
  شناسي امعه ج  موجود درباره  بر متون مرور دقيقي.  دارد  اجتماعي  علوم هاي  از رشته  در تعدادي  معاصر ريشه  سازماني  نظريه

   نظريه به»   سازماني نظريه « دهد كه  مي  نشان سرعت  به  مروري  چنين درواقع. دهد  مي  نشان روشني  را به  واقعيت ها اين سازمان
.  دهد  ارائه  مورد مشاهده  سازماني هاي  پديده  جامعيت  را براي هايي بيني  و پيش  قادر باشد توضيحات كند كه  نمي  اشاره واحدي
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  هريك). 1971،  ؛ واالس1967  مرتون (  است  برد متوسط هاي  از نظريه  و گوناگون  پيچيده شدت  به  دسته  از يك  مركب  نظريه اين
 را   برد متوسط هاي نظريه) 1975 ( چمپيون.  دهد  را توضيح  سازماني هاي  از جنبه كوشد بعضي  مي  برد متوسط هاي  نظريه از اين

  .  آنها محدود است ها قابليت  سازمان  ابعاد مختلف  توضيح  زيرا براي ناميده»   جزئي هاي نظريه«
 و سنتر   كاتليپ ، از جمله چند مؤلف. كنند  مي  استفاده  از چند ديدگاه  روابط  تبيين  براي  گاه  عمومي  روابط پژوهشگران

.  شود  تكيه  مختلف  تحقيقي  سنت10 از   يا بيش10 دارد بر   امكان ي عموم  روابط  در پژوهش اند كه  كرده خاطرنشان) 1982(
 در   نيز ريشه برخي. شوند  مي  ناشي  اجتماعي شناسان  روان  ديگر از تحقيقات  هستند و بعضي شناسي  بر جامعه  مبتني بعضي
  . دارند  سياسي ، اقتصاد و علوم شناسي روان

  :اند  و نقد قرار داده  را مشتركاً مورد بررسي  سازماني هاي د نظريهتعد) 1983 (  د وِن  و ون  استلي
   زندگي  بديع هاي  از جنبه  پرده  پژوهشگران  كه طوري  شود به  بايد تشويق  نظري  تكثرگرايي  اين  طرف  از يك
   نظري شدن بخش  بخش رايي تكثرگ  ديگر اين اما از سوي.  خود را تندتر كنند  انتقادي  بردارند و تحقيقات سازماني
  )245  ص. ( داد  يكديگر تشخيص  را به  مختلف  فكري  مكاتب  ارتباط توان  مي  سختي كند و به  مي  را ترغيب افراطي

  
  ي نظر هاي  سنت  احتماالً با ابداع  كه پژوهشگراني. دهند  را مورد تأكيد قرار مي  مهمي  نكته  نويسندگان ، اين  ترتيب  اين  به
   از آن  مختلف  پژوهشي هاي  سنت  را بشناسند كه هايي  نظريه هاي كنند بايد ريشه  را بنا مي  عمومي  واحد روابط ، نظريه مختلف
 پيوند   فكري هاي  سرچشمه  آن  نوظهور را به هاي  جديد و نظريه  پژوهش توانند مدام  مي  كه  است  وقت تنها آن.   است برخاسته

  .زنند
  نظريه: دهند  مي  را ارائه  با برد متوسط  سازماني هاي  از نظريه  شمار زيادي ، ريشه شناسي  در جامعه  نظري ر چهارچوب چها

اند  ها كوشيده  چهارچوب  اين  با ابداع پژوهشگران.  كاركردي ـ   ساختي  تضاد و نظريه ، نظريه  مبادله ، نظريه  نمادي  متقابل كنش
 در   چهار ديدگاه  اين درواقع.  دهند  را توضيح  سازماني  و ميان  دروني هاي ها و شبكه ها، ساختار سازمان ازمانرفتار افراد در س

   متقابل هاي  كنش  انواع  در تمامي  بلكه  سازماني تنها در تحقيقات ، نه  برد متوسط هاي  نظريه  ساختن  براي  پژوهشگران  به دادن ياري
،   ترتيب  همين به. كنند  ياد مي  كالن هاي  نظريه عنوان  از آنها به  اغلب شناسان  جامعه اند كه  مؤثر بوده  چنان  و انساني اجتماعي

   اين  كمك اند به  شده ريزي  طرح  عمومي  روابط ، الگوها و پويايي  ماهيت بيني ، پيش  منظم  توضيح  براي  كه  برد متوسط هاي نظريه
  .شوند  مي  تقويت  نظري هاي چهارچوب
  هايي  نظريه  ترنر آنها را در مقوله بنابراين.   است ها ناميده ها يا ديدگاه گيري  را جهت  كالن چهار نظريه) 1982( ترنر 

 از  فردي  منحصر به  تركيب ها، براساس  فرانظريه  از اين هريك. اند  شده  توصيف  فرانظريه عنوان  به  نخست  در فصل گنجاند كه مي
 هر  در نتيجه.   است آورند بنا شده  وجود مي  را به  اجتماعي  روابط ها، چگونه  افراد و گروه  اينكه  به  راجع هايي ها و فرضيه قضيه
  يههر نظر. اند  مشاهده ها قابل  سازمان  و بيرون  در داخل  كه  است هايي  پديده  و تبيين  تشخيص  براي  مختلفي هاي  توانايي ديدگاه
  ها و فراگردهاي  سازمان  در برابر ابعاد مختلف  عمومي  روابط  پژوهشگران  حساسيت  ارتقاي  براي فردي  منحصر به هاي قابليت
گيرد،   مي  نشأت  از آن  كه  و پژوهشي  نظري  چهار ديدگاه  ميان ، تعامل  ترتيب  همين به. نمايد  مي  آنها ارائه  و ميان  درون ارتباطي

 كنند،  ها را معرفي  سازمان توانند اين  مي  عمومي  روابط  كارورزان  چگونه  كه ها و اين  كار سازمان تر نحوه  وسيع  درك تواند به مي
  . شود منتهي

 از هر  اي  فشرده بعد از ارائه.  شويم  آشنا مي  عمومي  آنها در روابط  و اهميت شناختي  جامعه  عمده  با چهار نظريه  فصل  در اين
 آنها   از طريق  نظري  هر ديدگاه  اصلي كانون)  الف(اند تا   شده  انتخاب  چندي هاي ها و قضيه ، فرضيه  آن  تاريخي هاي  و ريشه نظريه
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  بط روا  كه هايي  و سازمان  عمومي  روابط  منظم  مطالعه تواند به  نحو مي  چه  به  هر ديدگاه  شود كه روشن)  ب( آيد و  دست به
     . كند  كمك  آنهاست  در خدمت عمومي

  هاي  نظريه  اين  عمقي  شناخت  اما بايد يادآور شد كه  است  خارج  فصل  اين  از ظرفيت  كاري  چنين  به زدن  دست اگرچه
   حاصل  كالن هاي د در نظريهبر  ميان هاي  نظريه يابي  ريشه  و از طريق  كالن هاي  نظريه  دقيق  تحليل تواند از راه  مي شناختي جامعه
   امكان  اين  شده  نگاشته كاركردي ـ  ساختي ، تضاد و نظريه ، مبادله  نمادين  متقابل  كنش  نظريه  درباره  كه  آثاري  دقيق با تحليل. شود

   و فرضيه  قضيه45 حدود )1982(مثالً ترنر .  شود  كشيده  بيرون  هر ديدگاه  براي  و فرضيه  قضيه  شمار زيادي وجود دارد كه
   به  كه  نمادين  متقابل  كنش  نظريه  درباره  دو ديدگاه  مقايسه توانند براي  مي  كه  است  كرده  مطرح  اصلي  حوزه  را در پنج اساسي
 تضاد پيشنهاد  نظريه از   مرحله  هر نه  نيز براي  قضيه17ترنر مجموعاً .  شوند  دارند استفاده  شيكاگو و آيووا، شهرت هاي مكتب
   كرده  خود مشخص  ساختاري  كالن  نظريه  براي  فرعي  قاعده150 از   و بيش  قاعده34،   فرضيه21) 1979ــ80(بلو .   است كرده
  . است
  

    نمادي  متقابل  كنش نظريه 
   متقابل هاي  كنش  شناسايي  براي شناسان  جامعه  اوليه هاي  تالش  از برخي  در رفتارگرايي هايش  با ريشه  نمادين  متقابل  كنش نظريه 

، )1964 (  كولي ، چارلز هورتون)1934( ميد   هربرت جورج). 1982ترنر،  (  گرفت ، باليدن ها بر جامعه  كنش  و تأثير اين  مردم ميان
   هستند كه  متفكراني از جمله) 1954  پارتلند،  و مك كوهن ( و مانفورد كوهن) 1969( بلومر  ، هربرت)1978 ( توماس . آي. دبليو

  .اند  داشته اي  عمده  سهم  نظريه  اين در شكوفايي
. پندارند  مي  را چنين  آن  مردم  كه  است  چيزي  اجتماعي  واقعيت گذارد كه  مي  را براين  فرض  نمادين  متقابل  كنش  نظريه

 خود   ميان  متقابل هاي  كنش  به  كه  مردمي شود كه  مي  تعيين هايي با معني   اجتماعي  متقابل هاي  كنش هاي  معني  كه  آن توضيح
  هاي  در كنش  مردم  كه  است  تشخيص  اين  نمادين  متقابل  كنش  نظريه  مهم هاي  از توانايي يكي. كنند  مي مشغولند، آنها را وضع

  درواقع.  آورد دست وگو به  گفت  از طريق توان  نمادها را مي  آن هاي ني مع  كه كنند و اين  مي  خود از نمادها استفاده  ميان متقابل
  .وگو قرار دارند  گفت طور مستمر در وضعيت  به  اجتماعي هاي  پديده گذارد كه  مي  را بر اين  فرض  نمادين  متقابل  كنش نظريه

ها  سازمان.  باور دارند  آن  به  مردم  هستند كه  چيزهايي ها آن ن، سازما  بنگريم  كه  نمادين  متقابل  كنش پردازان  نظريه  از ديدگاه
  ).1983،  ؛ ويلسون1982؛ ترنر، 1981 و ترنر،  ؛ روزنبرگ1978 و ملتسر،  مانيس( هستند   اجتماعي  متقابل هاي  كنش محصول

   درباره  پژوهش  سنت درنتيجه. كنند مي   فرض  فرد را واحد تحليل  نمادين  متقابل  كنش  نظريه  در بيان  اصلي  نويسندگان
در . اند  را برقرار كرده  آن  اجتماعي شناسان  عمدتاً روان  كه  است ، سنتي  است  برخاسته  نمادين  متقابل  كنش  از نظريه ها كه سازمان

   كنش  ابتدا افراد و نحوه  كه  است تر آن  بزرگ هاي  گروه  فهم تر براي  آسان  راه كنند كه  تصور مي  چنين  اجتماعي شناسان  روان كل
،   كاري  چنين در انجام.  شوند ها، بررسي  سازمان ، مثل  اجتماعي ها يا ديگر ساختارهاي  گروه  شخصيت  خلق  آنها براي متقابل
: اند  دانسته  سازماني  درون فراگردهاي ابعاد و   جامع  درك  براي  مفيدي  را ديدگاه  نمادين  متقابل  كنش ، نظريه  اجتماعي شناسان روان
   فردي  بر رفتارهاي  تأثيري  چه  سازماني كنند و الگوها و ساختارهاي  رفتار مي ها چگونه  خود با سازمان  در ارتباط  مردم  كه اين

  .دارند
ابعاد )  ب( و   سازمان  داخل هاي  افراد يا گروه  نه  است  سازمان واحد تحليل)  الف (  كند كه  فرض  اما اگر پژوهشگري

ها و   قضيه توان  مي اند، آنگاه  جمعي وگوي  گفت  و حاصل  خودساخته هاي  هويت ، داراي  فردي  متقابل  كنش ها، نظير وجوه سازمان
 تنها در   نه  نمادين  متقابل ش كن  نظريه  طريق  اين به.  داد  انتقال  سازماني  سطح  به  فردي  را از سطح  نمادين  متقابل  كنش هاي فرضيه
 پژوهشگر  تواند به  با يكديگر مي ها در رابطه  ابعاد سازمان  در مطالعه  كه هايش  و سازمان  عمومي  افراد با روابط  رابطه بررسي
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   موجود انساني  كه  نمادين  متقابل  كنش پردازان  نظريه هاي ها و از فرضيه  فرضيه  از اين گيري با نتيجه.  رساند  ياري  عمومي روابط
 خواهد   در پي  كه هايي  كند، فرضيه  انتخاب  بديل  رفتارهاي  را برگزيند و از ميان هايش تواند فكر كند، هدف ، مي اختياردار است
  .شود آمد پيشنهاد مي
ها و   رفتارها، هدف كنند بين ها كار مي  سازمان  در اين  كه  هستند، كساني  انساني  متقابل  كنش ها محصول  سازمان  از آنجا كه

 و  دهي  شكل  با ديگر مشتريان ها و همچنين  را با سازمان  سازماني  متقابل هاي كنند تا كنش  مي  انتخاب  سازماني  بديل نمادهاي
.   خود است  خاص هاي  واقعيت ها خلق كار سازمان. كنند  ايفاء مي هايي  با يكديگر نقش ها در ارتباط سازمان.  كنند هدايت

  .آيند  الگو درمي صورت  به  هستند كه هايي  نقش  نتيجه  سازماني ساختارهاي
  تغيير سازماني.   است  در معاني  اختالفات  نتيجه  سازماني درگيري.  وگوست  از گفت  برآمده  فراگرد معاني  سازماني  ارتباط

.  باشند  شده  تعيين  از پيش  اينكه اند، نه  و وضعي  عقالني  سازماني رفتارهاي.  ستمر است م  حالتي ها به  واقعيت  دوباره  تعريف نتيجه
  .  است كنشي  پيش  و هم  واكنشي  هم  سازماني مديريت
 از   سازماني  ساختارها و فراگردهاي ها و حد و حدود برآمدن  شيوه  در اصل  نمادين  متقابل  كنش ، نظريه  ترتيب  اين  به

  توان  مي  اندازه  تا چه  خواهد داد كه  نشان پژوهش. دهد  مي ها را توضيح  واقعيت  و تعريف  يافتن  براي  و جمعي  فردي هاي الشت
  . كرد  استفاده  سازماني هاي  پديده بيني  و پيش  تبيين ، براي  نمادين  متقابل  كنش هاي  فرضيه از اين

 و  ، پول  وقت طور مرتب  به  عمومي  روابط هاي  سازمان كند كه  مي  مشاهده پژوهشگري:  ريمآو  مي  مثالي  مطلب  توضيح  براي
   شركت  و هويت  تجاري ، عالئم  و پيشبرد نام  توسعه هاي  در طرح  و توليداتش  سازمان  بازاريابي  را براي  زيادي  انساني منابع

 نمادها   اين  تبديل  چگونگي  به يافتن  راه  براي  نمادين  متقابل  كنش هشگر از نظريه پژو  است  ممكن وقت آن. كنند  مي گذاري سرمايه
  ها يا كنترل  با ديگر سازمان  در ارتباط  سازماني هاي  نقش  نمادها در تثبيت  از اين  استفاده  و نحوه  استراتژيك  انتخاب هاي  حكم به

  . كند ه استفاد  سازمان  و بيروني  دروني هاي محيط
 با   نماد سازماني هرچقدر كه: اند  پيشنهاد كرده اي  مطالعه  چنين  را براي هايي فرضيه) 1981(و استرايكر ) 1983 (  ويلسون

.   باشد، بيشتر است  شده  عرضه  تنهائي  نماد به  كه ، در صورتي  واقعيت  باشد انتظار از آن  داشته  بيشتري  پيوستگي  آن واقعيت
 كند   را منعكس شده  نهادينه ها و هنجارهاي  ارزش  اجرايي هاي  نقش  كه  اين  و احتمال  هويت تعهد بيشتر باشد، برجستگيهرقدر 

  . بيشتر است
  

    مبادله نظرية 
 و ريچارد )1974( هومنز   سي جورج) 1968، 1964( پيتر بال   مثل  مهمي پردازان  نظريه  كه  آن هاي  و شاخه  مبادله  نظريه هسته 

. خيزد  افراد برمي  ميان  اجتماعي هاي  از مبادله  اجتماعي  ساختارهاي  كه  است  اساسي  فرضيه اند اين  كرده مطرح) 1972 ( امرسون
 خود را  هاي هها و ستاند  داده  نسبت  هستند كه  آن در پي) ها يا سازمان(ها، افراد   در مبادله كند كه  مي  بيان  نظريه ، اين  براين عالوه
  ).1983،  ؛ ويلسون1982؛ ترنر، 1981،  امرسون( سازند  متوازن
 باشند   باور داشته كنند كه  مي  اقدام  آن  و حفظ  ايجاد روابط  به  وقتي  مردم كند كه  مي  فرض  ديدگاه ، اين طور اخص  به
 در  اش  تاريخي هاي ، ريشه  نمادين  متقابل  كنش ، مثل  مبادله نظرية. تر خواهد بود  بزرگ هايش  از هزينه  از آن  ناشي هاي پاداش

   پوزيتيويستي  را از الگوي  اقتصاد خرد دارد و عناصري  در نظريه ، ريشه  نمادين  متقابل  كنش  برخالف  نظريه اين.   است رفتارگرايي
  .گيرد كار مي به
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،   نمادين  متقابل  همانند كنش بنابراين). 1974هومنز، (اند   گرفته  واحد تحليل  عنوان  فرد را به  ديدگاه  اين  اصلي پردازان  نظريه
   مثال براي.   است ها متمركز شده  افراد در سازمان  رفتارهاي گيرد بر مطالعه  مي  نشأت  مبادله  از ديدگاه  كه  تحقيقاتي مجموعه
  .  است  شده  مشتق  مبادله از نظرية) 1983،  مودي(ها   در سازمان  انگيزه  درباره  برابري  نظرية مطالعات

   اساسي  گروه  سه اند، به  كرده ريزي  را پايه  مبادله  نظرية  مختلف هاي  صورت  را كه اي  چندگانه هاي فرضيه) 1981 (  امرسون
  هر رويداد ارزشمند داراي)  ب(بار آورد؛  آنها به   براي  سودمندي  نتايج كنند كه  مي  عمل اي  شيوه افراد به)  الف: (  است  كرده تقسيم
   منافع  به  است  مشروط  اجتماعي  متقابل  كنش منافع)  ج(يابد؛ و   مي  يا كاهش  رويداد افزايش  تحقق  ميزان  به  كه  متغير است ارزشي
  .شود  مي  دريافت  در مبادله  كه آنچه

   افراد براي هاي  انگيزه خيزد و به  برمي  تصورات از اين) 1964(و بال ) 1974(هومنز    بيان  برحسب  مبادله  نظريه هاي  فرضيه
 شود،   نيازها برآورده وقتي.  شويم  مي  مواجه  با تنبيه  ولي  داريم  انتظار پاداش شود كه  پيدا مي تضاد وقتي. پردازد ها مي  كنش انتخاب
  . پيدا شود  قدرت  نابرابري  در روابط  خواهد شد كه  واقع ر زمانيتغيي.   خواهد يافت  افزايش  پاداش نياز به

  ها، مثل  سازمان  سيماي  كنند كه  فرض  كنند و چنين  انتخاب  واحد تحليل عنوان  را به جا نيز سازمان  در اين  اگر پژوهشگران
   به توان  را مي  مبادله  نظرية هاي ها و قضيه  فرضيه ت صور اند، در آن  جمعي وگو و مذاكره  گفت  افراد، قابل  متقابل  كنش سيماي
ها   سازمان  تحليل  براي شناسان  جامعه اند كه  كرده  را خالصه تحقيقاتي) 1982 ( و هال) 1979 (  فرل زي.  داد  انتقال  سازماني سطح

 و ففر   از آلدريچ  دو نفر تحقيقاتي  اين هاي صهدر خال. اند  كرده  تكيه  مبادله ، بر نظريه  و سازماني ، گروهي  فردي در سطوح
ها از   نظريه اين. اند  قرار داده  را مورد آزمون  منبع  وابستگي  با برد متوسط هاي  نظريه شود كه  مي  ديده و ففر و ساالنيك) 1976(

  .اند  شده  مشتق  مبادله نظرية
  هاي  تصميم كنند درباره ها كار مي  در سازمان  كه گذارد، افرادي  مي  را بر اين  فرض  سازماني  سطح  به شده  منتقل  مبادله  نظريه

 را   سازماني  متقابل هاي ، كنش  منابع  و مبادله  در قدرت  برابري  حفظ  آنها براي  جايگزين  سازماني هاي  رفتارها و هدف  به مربوط
 در   تعادل  حفظ  نياز به  حاصل  سازماني هاي ساخت. كنند  مي  و هدايت زيري  قالب طور جمعي  ديگر به هاي ها و حوزه با سازمان

تضاد .  باشند  نداشته  تعادل  حالت  روابط شود كه  مي  حادث  زماني  آن  در برقراري  يا ناكامي  سازماني  ارتباط برقراري.  هاست مبادله
تغيير .  كند  خودداري  توازن  اعاده  براي  از اقدام  نباشند و سازمان وازنها مت ها و ستانده  داده دهد كه  مي  روي  زماني سازماني
   و هم  واكنشي ها هم  مذاكره  در اين  سازماني مديريت. شود  مي ها ناشي ها و ستانده  بر سر داده  دائمي  از مذاكره سازماني

  .  است كنشي پيش
   به  متعدد مربوط  نكات كنند، شناخت  مي ها را تحليل  در سازمان مي عمو  ابعاد كاركرد روابط  پژوهشگران  كه  هنگامي

  ها در فراگردهاي  سازمان هاي  انگيزه  مطالعه  به  كمك  براي توان  را مي  مبادله نظريه.  پذير است ها امكان ها و يا مبادله مذاكره
   اين  تعاريف  كه  است متذكر شده) 1982( ترنر  اگرچه.  ار گرفتك  به  و ارتباطاتشان گيري ، تصميم شدن ، اجتماعي  دروني هماهنگي

،   ساخت كننده  تعيين  سازماني هاي  مبادله  ميزان  تا چه  اينكه ، مطالعه  است  ضعيف  ساختي  و پيچيدگي  اجتماعي  از ساخت نظريه
  . سودمند خواهد بود  است  عملكرد سازماني  يا سطح زمينه

 خود را در  هاي  نقش  مراتب  سلسله  تفاوت  عمومي  روابط  كارورزان  اگرچه دريافتند كه) 1984 (  و هلوِگ ه، دوزي  ساليوان
   باالتر و ايفاي اي  مرتبه  به  صعود كارورزان  به  ضرورتاً منتهي اي  حرفه تر تجربه  طوالني هاي كنند اما سال  مي ها درك سازمان
   بررسي  را به تواند پژوهشگران  مي  عمومي  روابط  كارمندان  به دهي  در پاداش  كوتاهي  سازماني  داليلكندوكاو.  بهتر نشد هاي نقش
 را در   مورد استفاده هاي  پايه  روابطي  چنين مطالعه.  بكشاند  و كارورزان كننده  استخدام هاي  سازمان  ميان  بر مذاكره  مبتني روابط
   به  هريك  و چگونه  است  وابسته  ديگري ها به  در مذاكره  كسي كنند، چه  مي ها شركت  در كنش  كساني چه  ، اينكه  متقابل هاي كنش

  . خواهد كرد كند، تعيين  پيدا مي  دست  در روابط برابري
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  : شود تواند موارد زير را شامل مي) 1983،  ؛ ويلسون1981،  امرسون (  مبادله  نظرية هاي  فرضيه
   سلسله  پائين هاي  و در رده  كم هاي  را با حقوق  بسيار كارآزموده  قادرند كارورزان  دريابند كه كننده  استخدام هاي سازمان  هرچه. 1 

  . دهند  ادامه  نازل هاي  حقوق  پرداخت  به  وجود دارد كه  بيشتري  خود نگهدارند، احتمال  اداري مراتب
   حاضرند بدون  كارورزان  كه  از اين  باشند حاكي  كرده  دريافت  بيشتري هاي  درخواست ندهكن  استخدام هاي  سازمان هرقدر كه. 2 

 و   نازل هاي  حقوق  افراد مجرب  به  همچنان  كه  اين  شوند، احتمال ها استخدام  سازمان  بيشتر در آن  پاداش داشت چشم
  . د كنند بيشتر است خود پيشنها  اداري  مراتب  در سلسله تري  پائين هاي مقام

 دهند   ادامه  اقدامات  اينگونه  به  كه  اين  شود، احتمال  حاصل  سود بيشتري كننده  استخدام هاي  سازمان  از اقدامات هرقدر كه. 3 
  . بيشتر است

ها در برابر   سازمان  اين  بيشتر باشد، قدرت  شغل  تصدي  براي كننده  استخدام هاي  سازمان  به  كارورزان  وابستگي هرچه. 4 
  . كنند  باالتري  حقوق  خود تقاضاي  و دانش  مهارت  درازاي  دارند كه  كمتر قدرت  و كارورزان  بيشتر است كارورزان

  
   تضاد نظريه 
   تضاد چنين  مبنا در نظريه براين.   است  اجتماعي  تغيير دوسويه  و محصول  تضاد اساس گذارد كه  مي  را براين  تضاد فرض نظريه 

 افراد يا   توافق كنند، محصول  مي  مطرح  مبادله  و نظريه  نمادين  متقابل  كنش  نظريه طور كه ها، آن  سازمان شود كه تصور مي
 تضاد از  نظريه.  هستند گران  كنش  تضاد ميان  محصول پردازند بلكه  مي  متقابل  كنش  با يكديگر به  نيستند كه هايي سازمان
.   است  گرفته نشأت) 1956(كوزر . اي. ، ال)1959 (  دارندورف ، رالف)1955 (  زيمل ، گئورگ)1969 (  ماركس  كارل هاي نوشته
   رويكرد جبري  را به  آن  كه  نياورد، واقعيتي دست  به  نيرومندي  در امريكا پيروان  جاري  قرن  اول  نيمه  تضاد در طول  نظريه اگرچه
 در   و بينشي  بصيرت  پژوهشگران  به  ديدگاه  اين  وجود دارد كه  اعتقاد بالنده ، اما اين)1982ترنر، (دهند   مي نسبت   ماركس و قطبي

  . هستند  ديگر فاقد آن هاي  ديدگاه كند كه ها اعطا مي مورد پديده
،   آن  و مكاني  زماني  ويژه هاي و جنبه»  تبليغاتي  تعليمات« جدا از   ماركسيستي  نظريه دارند كه  اظهار مي  و كان  كاتس  مثال  براي

   اجتماعي  روابط  سمت ، به  فردي هاي  بر ويژگي  اجتماعي شناختي  فراتر از تأكيد روان  حركتي  براي  منظم هاي  تالش  از اولين يكي
   از ديدگاهي  نيز حاكي  واحد تحليل عنوان د به بر فراگرد تولي تأكيد ماركس.  بود  اجتماعي  ساخت كننده  تعيين  نيروهاي عنوان به

  .دارند  مي  عرضه كاركردي ـ  ، ساختي ، مبادله  نمادين  متقابل  كنش هاي  نظريه  كه  با آنچه  كامالً متفاوت است
  هاي ها و ارزش  هدف ، چرا كه  است  متقابل هاي  از كنش ناپذيري  اجتناب  تضاد بخش  كه  است  براين  تضاد فرض  در نظريه
 قرار   را براين  فرض  نظريه  كه  معناست  بدان ، اين  اجتماعي هاي  پديده ديالكتيك:  هستند ها ناسازگار و متناقض افراد و سازمان

 هر  پردازند و جهت  مي  كشاكش  به  ضدها با هم اين.  وجود دارد  منفي  جنبه  و يك  مثبت  جنبه  يك  در هر واقعيتي دهد كه مي
   هميشه گذارد كه  مي  را براين  تضاد فرض  نظريه  ترتيب  اين به. دهند  تأثير قرار مي  را تحت  واقعيت  با آن  مرتبط  متقابل كنش

،   است  تصور مبتني  مذكور براين  ديدگاه  از اين گذشته.  خواهند بود  كمياب  هميشه  و منابع  موجود است  در قدرت هايي تفاوت
  .كنند  مي  جدال  منابع  اين پردازند بر سر توزيع  مي  متقابل  كنش  به  كه يافراد

. شود  مي  تضاد ديده  و ارزش  ماهيت  به  مربوط  در فرضيات  چندي  اساسي نظرهاي  اختالف  گسترده  نظريه  اين  در درون
) 1955 (  زيمل  آنكه ، حال انگاشت  مي  ضروري  اندازه همان   به  تغييري  ضروري تضاد را مقدمه) 1978،   باوم ؛ اَپل1969 ( ماركس

   اين هاي ها، فرضيه  تفاوت  اين رغم علي.  بيشتر باشد  انسجام  سوي  به تواند گامي  اما مي  است  ضروري كرد تضاد امري تصور مي
 و   تضاد و روابط هاي  تضاد، ريشه هاي  جلوه  متوجهها عمدتاً  قضيه اين.  هستند شوند مشابه  مي  مشتق  اوليه  از تصورات  كه نظريه

  .  است  كمياب  با منابع  در ارتباط  قدرت مبادالت
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 را   و تضاد كاركردي  تضاد ديالكتيكي  الگوهاي  اصلي  تضاد دو مضمون ، نظريه  پيچيده هاي  سازمان  موجود درباره  در پژوهش
 در فراگرد   و خود سازمان  است  سازمان  تضاد در ذات  كه  است  اين  ديالكتيكي گوي ال فرض.   است  كرده حفظ) 1979  فرل زي(

كند و   تأكيد مي  خاص  منافع هاي  گروه هاي ها و ارزش  هدف  تضاد براي  بر سودمندي  كاركردي الگوي.  تضاد قرار دارد رشد آن
  . كند  را حفظ  سازمان  آن كوشد با كاهش مي

 قرار   صنعتي هاي  مدير و كارگر در سازمان كند بر ابعاد رابطه  مي  تضاد استفاده  از نظريه  كه  تحقيق ترين مول مع  شايد كانون
 را   آن توان  مي اي  نحو شايسته  به  نخواهد بود كه  شود، تنها بعدي  تبيين اي طور گسترده  به  نظريه ، اگر اين با وجود اين.  باشد داشته

 تضاد در  هاي   سرچشمه  بررسي  پژوهشگر را به  است  تضاد ممكن  نظريه  كه  است  عقيده براين) 1979 ( فرل ـ  زي.  داد توضيح
  .ها  سازمان  و ميان  سازمان  يك هاي  واحدها يا بخش  افراد، ميان  افراد و ميان تضاد دروني:  بكشاند  از سازمان هر سطحي
   از آن اي  يا هر جنبه  سازمان مطالعه.   است  آن  از تضاد باطني  صرفاً بازتابي  از سازمان اي ه هر جنب  كه  است  تضاد برآن  نظريه

   وقوع  و چگونگي  موقعيت  به  تضاد و توجه ها به  اختالف  اين  منجرشدن ، چگونگي  در سازمان  ذاتي هاي  اختالف  به  توجه همان
،  فورمن (  است  شده  بيان  فرانكفورت  در مكتب  كه ، چنان  انتقادي  و نظريه اركسيستي تضاد م نظريه.   است  از آن تغيير حاصل

   تاريخي  در ايجاد تضاد دارند، بر تحليل  تاريخي هاي ها و ارزش  هدف  كه  نقشي كردن  مشخص ، هردو، براي)1980 ( اسنيسك
  .ورزند تأكيد مي

) 1984 (  و همكارانش  ساليوان  مورد عالقه  سازماني  مراتب  سلسله  نقش  با مسئله كهكند   مي  را مطرح  تضاد متغيرهايي  ديدگاه
كند نابرابر هستند،   عطا مي  آنان  به  سازمان  كه  و قدرتي  در حقوق  عمومي  روابط  چرا كارورزان  كه  اين  تبيين براي.   است متفاوت
.  قرار دهند  را مورد بررسي  و سازمان  مقرر كارورزان  منافع  تفاوت هشگران پژو كند كه  پيشنهاد مي  تضاد كاركردي ديدگاه

 خود را با   رابطه دارد كه  نمي  را برآن  نابرابر، كارورزان هاي آيا پاداش:  كند  را نيز مطالعه تواند تضاد كارورزان پژوهشگر مي
  وجو كنند؟  جست ر برابر آن را د تري  بزرگ  قدرت  يا موضع  تغيير دهند و جايگاه سازمان

 در   كارورزان چگونه:  كنند  تضاد توجه  منجر به  دروني هاي  اختالف  به  پژوهشگران كند كه  پيشنهاد مي  ديالكتيكي  الگوي
شوند و   مي د آگاه كار خود دارن  حاصل  درباره گيري  تصميم  براي  كه  و قدرتي  در اختيار آنها است  كه  منابعي ها از نابرابري سازمان
  .كنند  موجود فشار وارد مي  قدرت  بر گروه  يا جمعي طور فردي  ايجاد تغيير به  براي  چگونه سپس
  

    ـ كاركردي  ساختي نظريه 
   عنوان  به  و گاهي  و كاركردگرايي گرايي  ساخت ، يعني  متفاوت  نظري  دو چهارچوب عنوان  به  گاه  ـ كاركردي  ساختي نظريه 

   علمي گرايي  اثبات  دقيقاً در الگوي ، كه  ديدگاه اين). 1983،  ؛ ويلسون1982ترنر،  (  است شمار آمده  دو به  از اين  مشتركي ديدگاه
و ) 1968 (  مرتون ، رابرت)1948( پارسونز  تالكوت.  است) 1968( وبر  و ماكس) 1947 (  دوركيم هاي  نوشته  دارد، نتيجه ريشه

   نظر است  براين كاركردي ـ  ساختي ديدگاه. اند  كرده  ارائه كاركردگرايي ـ  گرايي  از ساخت  متفاوتي هاي بندي جمع) 1977(پيتر بال 
 ساختارها قرار   اين  در خدمت آيند كه  پديد مي  و كاركردهايي  اجتماعي هاي  ساخت  متقابل  كنش  در نتيجه  اجتماعي هاي  پديده كه

  .دارند
 در نظر   اجتماعي  متقابل هاي  كنش  نمادهاي ها را در حكم  سازمان  كه  اين جاي  به كاركردي ـ  ساختي ، ديدگاه  ترتيب ين ا  به

 تبلور  عنوان  آنها به  هستند و يا به  متعادل  روابط  در پي گران  در آنها كنش  بداند كه  اجتماعي هاي  مبادله آورد يا آنها را محصول
   هر قسمت  كه كند، همچنان  مي تر فرض  بزرگ  نظام  از يك  را بخشي ها و روابط  كند، وجود سازمان  نگاه  قدرت يها ائتالف
  شوند، از قبيل ها پديدار مي  سازمان  در اين  كه فراگردهايي.   است وجود آمده  به  آن  كل  به  خدمت  براي  انسان  بدن مجزاي
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شوند تا   سازگار مي گذارند و با هم  بر يكديگر تأثير مي  كه  است  سازمان  نظام  مختلف هاي  بخش  نتيجة، ، تضاد، يا ارتباط همكاري
  . كنند  را حفظ  اجتماعي كل

  تر از جمع ــ بزرگ   پيچيده هاي  سازمان مثل  ــ  آن  و ساخت  جامعه  كه  است  براين  فرض  ـ كاركردي  ساختي  در نظريه
   كه ، در جايي بنابراين.   بيشتر است  جداگانه هاي  هويت  از افراد در مقام اي  از توده  اجتماعي هاي  پديده يعني. تند خود هس اجزاي
 را   آن كند تا اجزاي  مي  را مطالعه  كل كاركردي ـ   ساختي كند، ديدگاه  مي ، فرد را بررسي  كل  شناخت  براي  نمادين  متقابل كنش

  .بشناسد
 نوعاً تفسير   كه طور است ، آن  و مبادله  نمادين  متقابل  كنش هاي  ديدگاه  نقيض كاركردي ـ  ساختي ، ديدگاه  ترتيب ين ا  به

   است  آن تر در خدمت  بزرگ  فرد در ساختاري  كه  مقاصدي  به  نسبت  فردي هاي ها و هدف  فرد و ارزش  ديدگاه در اين. شوند مي
  ).1983،  ويلسون( دارند   ثانوي اهميت

  تر تعيين  بزرگ  اجتماعي  را نظم گران  كنش  اجتماعي  متقابل هاي  كنش  كه  است  بر اين  فرض كاركردي ـ   ساختي  در نظريه
رند و  بگذا  خود قواعدي  متقابل هاي  كنش  افراد براي  كه  اين كنند، نه  مي  خدمت  نظم  آن  نگهداري  به  متقابل هاي كند و كنش مي

دارد اگر  اظهار مي) 1983 ( ويلسون.  كنند تا با مقاصد آنها همساز شود ريزي  دهند و قالب  را شكل  اجتماعي  خود نظم با عمل
   اجتماعي  ساختارهاي  كاركردي  از نظر ديدگاه  صورت  در آن  درنظر آوريم  را جداگانه  و كاركردگرايي گرايي  ساخت هاي ديدگاه

 كاركردها را   ساختاري شوند، اما ديدگاه دهند پديدار مي  مي  انجام  كه هايي  خدمت ــ در نتيجه  سازماني  ساختارهاي از قبيل ــ
  ، نظام  پيچيده هاي ، سازمان  كنيم  نگاه كاركردي ـ   ساختي اگر از ديدگاه. گيرد  موجود درنظر مي  ساختارهاي  طبيعي  نتيجه عنوان به

   ساختارها را تعيين شده  ارائه  كاركردهاي اين. دهند  مي  ارائه  كه  است  كاركردهايي  نتيجه  سازماني ساختارهاي. شوند  مي تلقي
  .كنند مي

.   است  بوده  پيچيده هاي  سازمان  مطالعه  براي  مهمي شناختي  جامعه ها ديدگاه  فرضيه  همين  دليل  به كاركردي ـ  ساختي  ديدگاه
  در اوائل. شود  مي  استفاده ، كم  جمعي  ارتباطات ويژه ها، به  در سازمان  ارتباطات  در مطالعه  ديدگاه  اين  كه  است  جالب با وجود اين

آنها اظهار .  يادآور شدند  جمعي  ارتباط  را در پژوهش  ساختاري ، نبود متغيرهاي)1973 ( ، تيكنور، دونوهو و اولين1970  دهه
 سود   ساختاري  متغيرهاي  به  نيز از توجه  عمومي  روابط پژوهش.  سود خواهد برد  چهارچوب  از اين  ارتباطي  پژوهش داشتند كه

  ).1976،   و هيكسون گرونيگ(برد  مي
  را در  ساختاري  كاركردگرايي  است  كنند ممكن ها مطالعه  را در سازمان  آن  و نقش  عمومي خواهند روابط  مي  كه  پژوهشگراني

 ساختار ايفا   در آن  جايگاهشان واسطه  به  عمومي  و روابط  ارتباطات  كه ها و نقشي  سازمان اي  پايه  ساختارهاي  و شناخت كاوش
  .كنند، مفيد بيابند مي

  رتباطيها ا  در سازمان  عمومي  روابط  كارورزان مراتبي  سلسله هاي  چرا نقش  كه  پرسش  اين توانند درخصوص  مي  پژوهشگران
   روابط  و خدمات  كارورزان هاي  نقش  ميان ، روابط)1984،   و همكاران سوليوان(ها ندارد   آنها در شركت  اشتغال  يا مدت با تجربه
   شامل  را هم  كارورزان كه(ها   شبكه  ميان  كرد روابط  بايد تالش  پژوهش در اين.  قرار دهند ها را مورد پژوهش  در سازمان عمومي

.  دارد بازشناخت  مي  كارورز دريافت  را كه هايي  و پاداش  در ساختار سازمان  عمومي  كاركرد روابط ، جايگاه در سازمان) شود مي
  : را دربرگيرد  قبيل  از اين  مواردي  است برد ممكن  مي  را پيش  تحليلي  چنين  كه هايي فرضيه
  .  آنها بيشتر است هاي  باشند، پاداش  يافته  بيشتري ارچگي يكپ  سازماني  با شبكه  كارورزان هرچه. 1 
  .  بيشتر است  كارورزان هاي  باالتر باشد، پاداش  در ساختار سازماني  عمومي  روابط  موقعيت هرچه. 2 
  .ها بيشتر خواهد بود  باالتر باشد، پاداش  كارورزان  براي  الزم اي  حرفه هاي  ويژگي هرچه. 3 

    بعدي هاي  پژوهش  براي هايي  و توصيه ب مطل خالصه 
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   منتهي  است فراگردها ممكن. كنند  پيدا مي  تقابل  با هم  مختلفي هاي  شيوه ، ساختارها و فراگردها به  اجتماعي  متقابل در هر كنش 
   كارورزان  كه هنگامي. كنند  مي گردها طي فرا  اثر بگذارند كه توانند بر مسيري  استقرار، مي  هنگام  ساختار شوند؛ ساختارها نيز به به

   فراگردهاي گاهي. شوند  مي  ساختارها و فراگردها مطرح ها ايفا كنند، اين  خود را در سازمان هاي خواهند نقش  مي  عمومي روابط
  . نيستند  تأثيرگذارند و گاهي ارتباطي

پردازند   مي  و كاربردي  بنيادي  پژوهش  به  آن  مشكالت حل  راه تن و ياف  عمومي  روابط  دانش  به  كمك  براي  كه  پژوهشگراني
   دهد چرا و چگونه  توضيح  هستند كه هايي  راه آيد در پي  مي  پيش  كه  متفاوتي هاي  وضعيت  براي  پاسخ  يافتن وجوي در جست

  ، نظريه  نمادين  متقابل ، كنش  كالن شناختي  جامعه هاي نظريه.  دارد  متفاوتي  تأثيرات  عمومي  روابط  فراگردها و ساختارهاي تعامل
   را به  مساعدت ها اين  از نظريه هركدام.  مدد رسانند  توضيحات  اين توانند به  مي كاركردي ـ  ساختي  تضاد و نظريه ، نظريه مبادله
  .دهند  مي  انجام  متفاوتي هاي گونه

   براي  مطالعات  با طراحي  و چه  عمومي  روابط  موجود درباره  با مرور پژوهش چه   عمومي  روابط  و كارورزان  پژوهشگران
آيا .  كند  فراهم  موردبحث  موضوع  را درباره  بصيرت تواند بيشترين  مي  ديدگاه  كدام  كنند كه  جديد بايد معلوم هاي  پرسش  به پاسخ
 باشد   الزم ها قرار دارند كه  كنش  در پشت هايي  قرار گيرد، آيا انگيزه وافق و ت  بايد مورد بحث  وجود دارد كه  و مقاصدي مفاهيم

   آن  درباره  ساختارها و كاركردها وجود دارد كه  ميان  شوند، يا روابطي  بايد مشخص  كه  تضادي هاي  شوند، يا ريشه بازشناخته
   تبيين  اصلي  با تحقيق  متفاوت  ديدگاهي  است دهد، ممكن  نمي ه ارائ  كافي  موجود ظاهراً تبيين  پژوهش نظر باشد؟ وقتي اختالف
  هاي ها و فرضيه  در قضيه  است  ممكن  تناقض  اين  بيايد، داليل نظر متناقض  موجود به  پژوهش هاي اگر يافته.  كند  عرضه تري جامع

  . باشد  نشده  بيان  با دقت  اگر ديدگاه ، حتي  شده  آنها مطرح  در قالب  پرسش  باشد كه  نهفته اي  نظري هاي چهارچوب
   مطالعه  براي  موجود در آمادگي  پژوهش  دقيق  مطالعه  آن  موازات  و به شناختي  جامعه  چهار فرانظريه  اين  دقيق  مطالعة

 برقرار   رابطه  آن  نظري هاي شه و ري  فعلي  برد متوسط هاي  نظريه كند تا بين  مي  كمك  پژوهشگران  به  عمومي  روابط هاي پديده
  بيني  و پيش  را تبيين  عمومي  روابط هاي توانند پديده  بهتر مي  كه  است  جديدي هاي  نظريه  پيدايش  شروع  نقطه  آگاهي اين. كنند

  .نمايند  مي  كمك  عمومي  روابط  واحد براي اي  نظريه  توسعه  به  پژوهشگران كه  اين كنند، ضمن
  

   سگزاريسپا 
   اين  در نگارش  ايووا كه  ايالتي  دانشگاه شناسي  و مردم شناسي  جامعه  از بخش  پاجيت  و دكتر استيون  از دكتر موتوكو لي نويسنده 

  .كند  مي  قدرداني  فراوان  كردند با سپاس  همكاري فصل
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  ، ، روشنفكري  سنتي هاي نظريه
    ساالنه  گزارش  درباره و تفسيري

  
  

   اسميلوويتز  مايكل
    كارولينا ـ شارلوت  نورث دانشگاه 
  
    پيرسون رون 
    وينسنت  سن  ماونت دانشگاه 
  

   چكيده 
   مجموعه  و كارورزان پژوهشگران.  هاست  سازمان  براي  مهمي  ارتباطي ، فعاليت شركت   ساالنه  و انتشار گزارش تهيه 

   فراهم  از آن  استفاده  براي  و نيز رهنمودهايي  ساالنه  گزارش  ارتباطي  بهتر نقش  توضيح  براي  از منابع اي گسترده
 و   منظم  منابع  موجود در اين ها و رهنمودهاي  نظريه  آن  از طريق آورد كه  مي  فراهم  چهارچوبي  فصل اين. اند كرده

   به  مربوط هاي  فرضيه  چگونه دهد كه  مي  نشان اي  فرانظريه  از تحليل  فرايندي  از طريق  فصل اين. شوند  مي تركيب
 متمايز   ساالنه يسينو  گزارش  را در مطالعه  ديدگاه ، سه  زبان  و ماهيت  ذيربط ، مخاطبان  موردنظر در گزارش هدف
  .سازد مي

  
 و   سازمان  از مديريت ، تصويرهايي  پيچيده ، با نمودارهايي  و برق ظاهر و پرزرق  خوش  است  سندي  ساالنه  گزارش امروزه

 از   مهمي ها بخش رش گزا  و انتشار اين تهيه.   است  شده  انتخاب  دقت  به  كلماتش  كه  سازمان  بلندپايه هاي  يا مقام  از مقام پيامي
كنند   مي ها دالر هزينه ، ميليون  ساالنه  گزارش  ميليون50 از   بيش  تهيه  براي  عمومي  شركت25000 از  بيش.   است  شركت ارتباطات

 3/4 حدود 1987   در سال  امريكايي هاي  شركت  ساالنه هاي  گزارش  تهيه  هزينه  ارزيابي  يك براساس). 1983،   و واسرمن روچتي(
  ).1987،  بايرن (  است ميليارد دالر بوده
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   قابل اي  تا مجموعه  است  داشته  را برآن  و كارورزان شود، پژوهشگران ها مي  شركت  ساالنه  گزارش  صرف  كه  عظيمي  منابع
 و مĤخذ ديگر نيز   منابع  مجموعه  درباره  كه گونه همان.  كنند  و انتشار آنها تدوين  نظري  تبيين  و مĤخذ را براي  از مراجع توجه

.   دشوار است  شده  مطرح  ساالنه  فراگرد گزارش  درباره  كه  مختلفي  و تجويزي  نظري  و نقد ادعاهاي ، تركيب تدوين.  دارد مصداق
.  وجود دارد  معيني  بنيادين ري نظ  چهارچوب ندرت  به  از منابع  در هر دسته  كه  است  علت  اين  به اي  تا اندازه  مشكالت اين

  هاي  تأثير ديدگاه ، تحت  رهنمودي  و چه  توصيفي ، چه دهند رشد نظريه  مي  نشان  كتاب  در اين  و دوم  اول هاي  فصل طور كه همان
  .كنند  مي  دخالت  مورد عالقه هاي  در پديده  كه هايي ، ديدگاه  است  آن  پرورندگان اي فرانظريه

 در   مورد استفاده نظرگاه:   است كار برده به) 1978( فيشر   كه  شده  استفاده  معنايي  همان  به  فصل  در اين  ديدگاه الح از اصط
   و تفسير با هم دهد، مشاهده  مي  نشان خوبي  به  ادراكي هاي  تمرين  كه گونه همان.  يا رويداد  موضوع  يا تفسير يك فراگرد مشاهده

  بريم كار مي  به  پديده  آزمودن  هنگام  ما كه  ادراكي  از گرايش  اشياء يا رويدادها، جداي برخي»  واقعيت« ما از  استنباط.  هستند مرتبط
  .كند رشد مي

  حت تفكر آنها را ت  كه  ادراكي هاي كنند از گرايش  مي  مطرح پردازان  نظريه  كه ادعاهايي.  ندارد  تفاوتي  جهت  از اين  رشد نظريه
   و درنهايت  تحليل  خواهند كرد، چگونگي  مشاهده  را كه  آنها آنچه  ديدگاه  كه  معناست  بدان اين. شود  مي دهد ناشي تأثير قرار مي

   كرده  اصطالح  مرتبط گيري  را تصميم  نظري هاي  ديدگاه  ويژگي اين) 1978(فيشر . كند  مي  آنها را، تعيين گيري  نتيجه چگونگي
  . است

 بر   مختلف پردازان  نظريه هاي  ديدگاه  تأثيرگذاري  نحوة  آزمودن  براي  مبنايي  با در اختيارداشتن  بكوشيم  كه  است  سودمند آن
 خود  هاي  در مورد ديدگاه پردازان نظريه.   آوريم عمل  به  و عاقالنه  صحيح برداري  و مĤخذ بهره  مراجع ، از مجموعه تحقيقاتشان

 تأثير   از چگونگي طور ضمني  به  فقط پردازان  از نظريه  شود بسياري  اگر گفته  نيست  غيرمنصفانه حتي.  دارند صراحتكمتر 
   نظرگاه  شناخت  تحليلي با چنين. شود  مي ها راجع  نظريه  تحليل  به  فرانظري تحليل.  هستند  كار خود آگاه  به هايشان ديدگاه

   تحليل  اين با نتايج. گردد پذير مي  امكان  نظريه  بر خلق  فرانظري هاي  فرضيه  اين  تأثيرگذاري ي چگونگ پژوهشگر و توصيف
  . مهيا شد  مختلف  نظري هاي  داعيه تر و ارزيابي  انتقادي  درك  براي توان مي

 و   نظريه  آن  از طريق كه   است  چهارچوبي كردن  فراهم هدف. شود  مي  تشريح  فرانظري  كاربرد تحليل  فصل  در اين
 وجود   فرانظري  تحليل  در اين  مرحله سه.  شود  و منسجم  مدون  ساالنه نويسي  گزارش  به  مربوط  موجود در منابع رهنمودهاي

  :دارد
  . و مĤخذ موجود  مراجع بازبيني. 1 
  .كنند  متمايز مي  و دقيقي  نحو شايسته  به  ساالنه نويسي  گزارش  را در مطالعه  مختلف  رويكردهاي  كه هايي  ويژگي تعيين. 2 
شود   مي ها و رهنمودهايي  تبيين  باعث  مختلف پردازان  نظريه هاي  ديدگاه دهد چگونه  مي  نشان  كه بندي  طبقه  طرح  يك تهيه. 3 

  .گردد ها پيشنهاد مي  شركت  ساالنه  گزارش  تهيه  درباره كه
  .  است  شده  خالصه5ـ1  كل فراگرد در ش  اين  نتيجه
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  هاي متمايز پرسش

    هدف مورد نظر  مخاطبان ذيربط  ماهيت زبان  
  

  سنتي
زبان داراي آثار 
معين و قابل 

  بيني است  پيش

گذاران و  سرمايه
  جامعه مالي

براي تقويت درك 
مطلوب از وضعيت 

  مالي شركت 

  

  
  بيني روشن

زبان قادر است 
واقعيت را منعكس 

  كند

گذار  هاي قانون وهگر
  و منافع عمومي

براي نشان دادن 
مسئوليت اجتماعي 

  و اخالقي شركت
  
  

ضيه
فر

 
ي 
ها

ري
نظ

  

  
  تفسير 

زبان واقعيت را 
سازد و تجربه  مي

  كند ذهني را بيان مي

مديريت و كاركنان 
  شركت

براي اينكه شركت 
شناختي از عملكرد 
  خود به دست آورد

  

  
  ها  شركت  ساالنه  گزارش  و مĤخذ تهيه  منابع  سازماندهي  براي بندي  طبقه شبكه.   5ـ1  شكل

  
ها عبارتند   پرسش اين. دهد  مي اند توضيح  دانسته  مناسب  مختلف پردازان  نظريه  را كه  آنچه  جدول  باالي  پرسش  سه  به پاسخ

   ساالنه  گزارش  براي  مخاطباني  نوع پرداز چه  نظريه عقيده  به)  ب(داند؟   مي  ساالنه  گزارش  چيز را هدف پرداز چه نظريه)  الف: (از
؟ با   چيست  زبان  ماهيت پرداز درباره  نظريه شناختي  و معرفت شناختي  هستي هاي فرضيه)  ج( برخوردارند؟   خاص از اهميت

   نمايندگان عنوان  به  تناسب  به  گروه  سه  فصل در اين. شود  مي  تقسيم  گروه  سه  و مĤخذ به  منابع  پرسش  سه  از اين استفاده
  .شوند  مي  و معرفي  توصيف  ساالنه  گزارش  تهيه  به  راجع پردازي  در نظريه  و تفسيري داوري  از پيش  عاري  سنتي هاي ديدگاه
  

    سنتي ديدگاه 
   براي  سهام  كه هايي شركت.   است  بهادار و مبادله ق اورا  كميسيون  ضروري هاي نامه  آئين  اجراي  ساالنه هاي  گزارش  وظيفه اولين 

   اين  تنها اجراي  ساالنه  گزارش  يك اما اگر منظور از تهيه.  دهند  ارائه  روشني  مالي كنند موظفند اطالعات  مي دادوستد عرضه
. كرد  مي  را آماده  آن  سادگي ابدار به حس  كه گرفت  خود مي  را به  گزارشي  صورت راحتي  سند به  اين وقت  بود، آن مقررات
 از   بيش ها چيزي  گزارش  منظور از تهيه  كه  است  از آن ، حاكي  مورد انتظار اسناد نهايي  ويژگي  صورت ، به  نموداري پيچيدگي
  .  است  حسابرسي اهداف

  هاي يژگيو   ارتقاء درك  براي  مهمي  ارتباطي را تالش   ساالنه  ناميد گزارش   سنتي ديدگاه را    آن توان  مي  كه  ديدگاه  اولين
 بسيار زياد   احتمال  به كند كه  مي  توجه  مخاطباني  در رهنمود، به  و هم  در پژوهش ، هم  ديدگاهي چنين. كند  مي  تلقي  شركت مالي

  سهامداران)  الف: (اند  دانسته  را چهار دسته بان مخاط  نوع اين) 1984 (  و هانت گرونيگ. گذارند  تأثير مي  شركت  مالي بر وضعيت
  .  مالي هاي رسانه) د(،   مالي جامعه)  ج(،   آتي سهامداران)  ب(،  كنوني
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 فراتر از اجبار   يابند كه  دست هايي  هدف كوشند به  مي  ساالنه ها با انتشار گزارش  سازمان كند كه  مي  تصديق  سنتي  ديدگاه
   و هانت گرونيگ. اند  كرده  مشخص  خويش ها را در تحليل  هدف نيز اين) 1984 (  و هانت گرونيگ.   است دهي ش در گزار قانوني

  :اند  داده  مورد نشان  را در اين  هدف  پنج ، حداقل  است  رسانده  انجام به) 1979 ( گراث  مك  كه  تحقيقي با تشريح
   باز  ارتباطي  مجاري  به يافتن دست. 1 
    مالي گران  مستمر با تحليل  روابط برقراري. 2 
  . برآورد شود  شايعه  و نه  شايستگي  برمبناي گذاري  سرمايه  ارزش  كه نحوي  بازاربه آگاهي تأمين. 3 
  . شود  اعتماد تلقي  قابل  شركت  كه طوري  اعتبار به تثبيت. 4 
  .  حصول  و سود قابل ام سه  مطلوب هاي  قيمت  بلندمدت هاي  هدف  به رسيدن. 5 

  ، ريختن  درست  اطالعات  از انتخاب  فراگردي  از طريق نهد كه  مي  را براين  فرض  مالي دهي  گزارش  به  راجع  عقايد سنتي
  براينبنا.   يافت ها دست  هدف  اين  به توان  مي  ارتباطات  براي  مجاري ترين  مناسب  و انتخاب  قالب ترين  در مناسب اطالعات
رو   فراگرد از آن اين. كند  مي  توجه  تأثيرگذاري و به) 1978فيشر،  (  است  مكانيكي  ديدگاهي  ساالنه هاي  گزارش  براي  سنتي ديدگاه

  اطبان مخ  خاص هاي  ويژگي  تحليل به.   است  قرار گرفته  ارتباطي  و آثار مجراهاي  در پيام  اتكاء ارتباطات  نقطه  كه  است مكانيكي
 تأثيرگذار  هاي  پيام  و آرماني  رسمي هاي  با ويژگي  كه  از توليد اسنادي  مخاطبان هاي ، ويژگي در عوض.   است  شده  كمي توجه

ها  شركت«: گويد  مي  كه  است نمايان) 1979 (  مارستون  بر آثار در داعيه  مبتني گيري  جهت نياز به.  دارد  كمتري  كند اهميت مطابقت
   سهام  آتي  انتشارهاي  براي  بهبود بخشند و بازاري  يا تملك  خود را در ادغام  خود نياز دارند تا مواضع  امنيت  براي  بازار فعالي به

  ).73  ص(»  دهند  را گسترش  مالكيت ايجاد كنند و پايه
.   است  باقي ، همچنان»  تزريقي سوزن «  ارتباطي ايه  با نظريه  اوليه هاي  كشاكش رغم ها، علي  پيام  رسمي هاي  تأكيد بر ويژگي

باوئر، ( دارند  واسطه  و بي بيني  پيش ها تأثير قابل  بنابر آنها پيام كردند كه  مي هايي فرض  پيش  نارسايي  به ها اشاره  كشاكش اين
  ).1982 و ويالرد،   كاكس  كنيد به ؛ نيز نگاه1971

 بر   ساالنه  در مورد تأثير گزارش پردازي  و نظريه  در پژوهش  روشني  به  سنتي  بر تأثير ديدگاه  مبتني گيري ، جهت  مثال  براي
   مطالعات اما اين). 1981؛ ورچيا، 1986،  ؛ فاستر، جنكينز و ويكري1977،  ؛ فيندلي1974چمبرز، (شود   مي  ديده  سهام قيمت
   كه  است  از آن  حاكي  مطالعات  در اين  تأئيدنشده هاي  فرضيه خيل. اند  كرده مل آثار ع  فرضيه اعتباري  بي  بيشتر در جهت درواقع
هينز .   است  اندك  باشد، تأثيرش  در بازار داشته  شركت  يك  پيشنهادي  سهام  واقعي  بر ارزش  اگر اصوالً تأثيري  ساالنه گزارش

اند، زيرا   بوده مدت  كوتاه  احتماالً خيلي  قبلي مطالعات.   است  نموده ريح را تش شده بيني  پيش  روابط  مشاهده  عدم داليل) 1982(
   دارد معامالت  احتمال  كه  اطالعاتي همچنين. كنند  نمي  آنها ارزيابي  بعد از دريافت  را تا مدتي  ساالنه هاي  گزارش گذاران سرمايه
  گيرد كه  مي هينز نتيجه.  دارند  بيشتري  سرعت  ساالنه  از گزارش يابد كه  انتشار مي  منابعي  اندازد از طريق  حركت  را به سهام

  .  نيست  سود شركت  مقدماتي  از تأييد گزارش  بيش ، معموالً چيزي  است  شده  گنجانده  در گزارش ، كه  حسابرسي گزارش
 تصور   براين  همچنان ، اما پژوهشگران  است وده بازار دشوار ب هاي  بر قيمت  ساالنه  گزارش  مستقيم  اثرهاي  تشخيص  اگرچه

 آيا   كه  اين  دانستن براي) 1985 ( بل. گذارد  تأثير مي  مالي  افراد جامعه  حتماً بر درك  گزارش  اطالعاتي  قالب اند كه  مانده باقي
 يا   بيشتر است  كمي  تأثير اطالعات  آن هام رشد س  و امكان  عملكرد شركت  ارزيابي  براي  ساالنه هاي  از گزارش  استفاده هنگام
   قالب  نوع  به ، نسبت  كار شركت  نوع  به  بسته  مالي گران  تحليل  كه  گرفت  نتيجه بِل.  كرد  استفاده تجربي  شبه  طرح  از يك كيفي

  .دهند  مي  نشان  متفاوت  واكنش اطالعاتي
،  ويژه به.  را تغيير دهد  واقعيت  درك  قادر است  زبان گذارد كه  مي  را براين  فرض  سنتي  ديدگاه  و رهنمودهاي ، پژوهش  نظريه

   را عرضه  عملكرد شركت  داليل  كه  رئيس  و پيام  مالي  اطالعات  مناسب  و سازماندهي  انتخاب اند كه  مدعي  سنتي هاي ديدگاه
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   يك از ديدگاه.  كنند  را زيادتر ارزيابي  شركت  پيشنهادي  سهام  ارزش ربوط م  مالي  در بازارهاي شود كه  مي  اين كنند منجر به مي
   هدف  كه هايي  و ساختار پيام  بر شكل  ديدگاه اين. گيرد  را دربرمي  و تبليغ  اقناع  كاركردهاي  ساالنه  گزارش هاي گرا هدف سنت

  عنوان ، به  است  مالي  از مخاطبان  كوچكي  گروه محدود بر روي   رفتاري هاي  تأثيرگذاري  به يافتن  و دست  شهرت آنها كسب
  .كند  مي  تأكيد زيادي  عملي رهنمودهاي

  
   بينانه  روشن ديدگاه 
 يافتند   و اجتماعي  اخالقي دار مسئوليت  خود را بيشتر عهده  گرديد كه  سبب  بزرگ هاي  وارد بر سازمان ، فشارهاي1960   دهه طي 
   گسترش  و قانوني  مالي  محدودكننده عوامل.  داد  محدود توسعه  فراتر از محيطي  را به  سنتي  فشارها ديدگاه اين). 1985بوشهولز، (

  تر توان» بينانه روشن «  ديدگاه اين.  شدند  شامل  عمومي  منافع گذار و حامي  قانون هاي  گروه  را نيز مثل يافتند و مخاطباني
  .پذيرد ها مي  گروه  با انواع  مقاصد همگون  به  رسيدن را براي   ساالنه هاي گزارش

آنها . رود  فراتر مي  مالي  عالئق  از حيطه اند كه  ذكر كرده  وظايفي  ساالنه هاي در گزارش) 1975 (  و نولتون  هيل  شركت  مديران
 خود   معرفي  براي  تالش  كه طوري  وكار به اعتبار كسب  تحكيم)  الف: (ها سودمندند  هدف  اين  براي  ساالنه هاي گويند گزارش مي

 ) ج(كند،   مي  را ايجاب تر اجتماعي  گسترده هاي  مشاركت  كه  بازرگاني  ارتباطي هاي فعاليت)  ب( شود،   مواجه  عمومي با پذيرش
  .  آن  صنعت ا حتي و ي  تأثيرگذار بر شركت  وحقوقي  قانوني  وكار در مورد اقدامات  كسب  موقعيت تشريح

  :  دارند كه عقيده) 1985 ( ، سنتر و بروم  كاتليپ
.  دهند  انجام  شركت  جاري  مالي  نتايج  و مقايسه كردن  از منعكس  بيش ها كاري  گزارش كند كه  مي ها ايجاب گرايش
   مديريت  موضع برخي... دهند  مي ن بر اقتصاد را نشا  شركت ، يا تأثير آن  شركت  يك المللي  بين ها دامنه  گزارش بعضي

.   است  خود آن  فوري ، فراتر از بقاي  در جامعه  مدرن  شركت تأكيد بر نقش. كنند  مي  را نقل  عمومي در مورد مسائل
  )493  ص(

  
 قرار  رد استفاده مو  گوناگون هاي ها و هدف  گروه  براي  اغلب  ساالنه هاي  گزارش اند كه  كرده  خاطرنشان  نويسندگان  اين

   محلي  و مقامات ، دانشجويان  قرارداد با مشتريان ، پيشنهادهاي  بازرگاني هاي ها، انجمن ، كتابخانه فروشندگان:  گيرند، از جمله مي
  . ودولتي

؛ 1984،   و فيلپس هيث( دارد   ارتباط  ساالنه هاي  گزارش بودن  با خواندني  مختلف هاي  با گروه  ارتباط  برقراري  به  تمايل
   وسيله  ساالنه  اگر گزارش  كه  است  اين  مطالعات  در اين  مقدماتي اصل). 1964،  ؛ ساپر و دولفين1981؛ مينز، 1984هاسكينز، 
از    و خالي  دارند، بايد واضح  مختلفي هاي  و عالقه  آگاهي  اطالعاتي هاي  پيشينه  كه  است هايي  گروه  براي  مؤثري ارتباطي

.   است  داشته ، تأثير كمي  بهبود خوانايي  رهنمود براي  اين رسد كه نظر مي  به با وجود اين.  باشد  گروه  يك  خاص اصطالحات
  .  است  بهتر نشده  ساالنه هاي  گزارش  خوانايي هاي  شاخص  معتقدند كه  و فيلپس هاسكينز، هيث
 را با   اصل ، اين)1984 (  و نولتون  هيل شركت.   است  بسيار ضروري  شفافيت بينانه  روشن  ديدگاه  و رهنمودهاي  در نظريه
   اطالعات ، لزوم  ونولتون  هيل ، شركت  از اين گذشته. كند  مي بيان»   هست  كه گونه  آن  مطلب گفتن «  شيوه  به  مديريت تأكيد بر الزام

 نيز   تجاري  ارتباط  روش درباره) 1985 (  و كالندورف كالندورف. داند  مي حياتي   امري  ساالنه  اعتبار گزارش  را براي  ودقيق روشن
  .  است  كارورزان ساز براي  رهنمون  و اندرزي  تحقيق  براي  مهمي  ارزش  متن بودن  واضح دهد كه  مي نشان

 را   مخاطب  سنتي  ديدگاه  كه  است  اين در تفاوت.   تأثيرهاست  به  خاص  توجه بينانه  و روشن  سنتي  هردو ديدگاه  ويژگي
  ، تعداد مخاطبان بينانه  روشن  در ديدگاه  كه گيرد، درحالي  درنظر مي  بازار سازمان  و ارزش  عملكرد مالي مند به انحصاراً عالقه
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  نتيجه) 1963( خود   در تحقيق يجيمثالً لنتز و شير.  تر است بين  نكته  عملكرد سازماني هاي  جنبه تر و در تمام تر و متنوع گسترده
 دو  اين. گيرند كار مي  به  غيراقتصادي  رفتارهاي  گزارش  براي اي  وسيله  عنوان  به  را در واقع  ساالنه ها گزارش  سازمان گيرند كه مي

   بيشتري  اجتماعي ا منافع دارند ي  غيراقتصادي  رفتارهاي  گزارش  به  بيشتري  گرايش  كه هايي دهند شركت  مي پژوهشگر نشان
  .اند  منظم آورند و يا خيلي  مي دست به

  آنها در اين. اند  كرده  را مطرح  ديگري  ديدگاه  و اخالقي  اجتماعي  مسئوليت  گزارش در خصوص) 1978( و هاير   بومن
   گرفتند كه  دو نتيجه اين. اند  كرده يسه مقا  يافته  اختصاص  جمعي  مسئوليت  به  كه  بحثي  را با ميزان ، خودسودآوري بررسي

  . يافت  مي  اختصاص  سازمان  غيراقتصادي هاي  كوشش  توصيف  به كرد كه  پيدا مي  افزايش  بحثي  با ميزان  همگام  تا حدي سودآوري
  رگزيدهب   ساالنه  گزارش  براي  كه اني، زب  بنگريم  كه بينانه  روشن از ديدگاه.   است  كرده  كار را روشن  عملي  نتايج  مطالعات  اين

:  دهد  انجام  ارسطوئي  منطق  كار را با ظرافت  متقاعد سازد و اين  شركت  اخالقي هاي  خصلت  را درباره شود بايد ديگران مي
   وجه  بهترين  به  سازمان گونه چ  دهد كه  را بازنمايد و نشان  سازمان  اخالقي  كند، فضايل  معرفي  هشيار و آگاه اي  را مؤسسه سازمان
   سود بايد به  دهند كه  را كاهش  اتهام  كنند و اين  استفاده  از فرصت  ساالنه ها بايد در گزارش شركت.  را درنظر دارد  عموم منافع
   شريف ر خود را سازماني بيشت دهد كه  مي  اجازه  شركت  به  راهبردهايي  چنين  كه  است  براين عقيده.  عايد شود  ديگران هزينه
  . خدمتگزار خود  كند تا شركتي معرفي
  

    تفسيري ديدگاه 
.   است  شده  و مĤخذ معرفي ، در مراجع  كمتر از همه  كه  است  آنها و نيز ديدگاهي  جديدترين  تفسيري ، ديدگاه  ديدگاه  سه از اين 

   كه  است ، بهتر يا بدتر، رويكردي  تفسيري ديدگاه.   است  قبلي از ديدگاه بهتر   پس  است  جديدتر از همه  چون نبايد تصور كرد كه
   دو ديدگاه  صراحت دليل به. ورزد  تأكيد مي  از كاربرد زبان  متفاوتي هاي  جنبه  به  صراحت  به  متفاوتش  فرانظري هاي  فرضيه  دليل به

   به  تفسيري  ديدگاه  چگونه  كه  دريافت توان تر مي ، آسان  زبان شناختي  و هستي شناختي  معرفت هاي  در مورد فرضيه قبلي
  .شود  مي  منتهي  ساالنه دهي  از گزارش  متفاوتي هاي گيري نتيجه

   ـ ساختاري  سيستمي  نظرگاه  عنوان تحت) 1983 (  د ون  و ون  استلي  كه  آنچه  به  است  منطبق بينانه  و روشن  سنتي هاي  ديدگاه
   و رفتار با وجوه  است  عيني  امري  جهان شود كه  مي  فرض  ـ ساختاري  سيستمي  ديدگاه شناسي در هستي. اند  كرده فتوصي

  با پذيرش.   است  تطبيق كند قابل  مي  فراهم  محيط  كه ، با امكاناتي  وضعيت ، در بهترين  انساني انتخاب.   است  مقيد شده ساختاري
  هاي  انتخاب  باشد، امكان  شده  هدايت  درستي  به  كه ، در صورتي  ساالنه هاي  گزارش  تهيه  ادعا كرد كه وانت ها مي  فرضيه اين

توانند   مي گران  كرد، ارتباط  تعريف طور واضح و به»  شناخت« را   جهان اگر بتوان. كند  مي  را فراهم  از زبان  استفاده عقالني
   از ماهيت  باورهايي  در حكم معني.  كنند  ساختارها طراحي  آن  خود را برمبناي هاي  و پيام  را كشف  جهان  اين  مناسب ساختارهاي

   بهترين  قادرند به كند كه  مي  را روشن هايي  شيوه  عام  مشترك  اعتقادات تشخيص.  دارند  توافق  در مورد آن  همگان  كه  است جهان
   و همراهي  مثبت هاي  تأكيد بر ويژگي  مثل  اقداماتي  اعتقاد وجود دارد كه اين.  بخشند  را تحقق گران  و مقاصد ارتباط  نيات وجه

  .  است  اساسي  امري  شركت  منافع  تحقق  براي  ديگران  در متقاعدساختن  مخاطبان با عالئق
 از  گيري كوشند با بهره  مي  هستند كه شوند آنهايي ي م  فهميده  وجه  بهترين  به  كه اي  ساالنه هاي  گزارش  سنتي  از نظر ديدگاه

   قوي  ابزاري ، زبان  سنتي  باور ديدگاه ، به  راه در اين.  تأثير بگذارند  مربوط  مالي هاي  گروه  بر ادراك  يا شفاهي  رياضي نمادهاي
 و   بگويند، روشن  سخن  استعاره  به  كه  از اين يش ب  وارقام كلمات.  دارد  زيادي  و عاطفي  شناختي  تأثيرگذاري  ظرفيت  كه است
   مدبرانه  استفاده ، در نتيجه  است  و وضوح تر از روشني  الزم  ايهام شود كه  تصور مي  اغلب ، چون با وجود اين. زنند  مي  حرف دقيق

  .كند  پيدا مي ها ضرورت از نماد در گزارش
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  در رويكرد اول.  پذير است  امكان  آن  انتخاب  كه  است  راهبردهايي از جمله»  ن سرخرم وعده«و »  بازارگرمي« دو رويكرد 
،   كنيم  موردنظر را مجاب  مخاطبان  كه  است  اين  هدف در دومي.   است  مخاطبان  در ذهن  موفقيت نمايي  بزرگ  نمادها براي انتخاب

  هاي  لفاظي  به  آميخته  راهبردهاي انتخاب. بندد اعتماد كنند كار مي  به  شركت  كه هايي  شيوه ، به  شركت  عملكرد ضعيف رغم علي
  مثالً وقتي.  خواهند داد  را نشان  واكنش ترين  مطلوب  مخاطبانش  چگونه  كه  است  شركت بيني  پيش  اين  به  بيشتر متكي خاص

مخصوصاً  (  گزارش  آن  از مخاطبان  بعضي   حداقل  كه  است  تشخيص  از اين  امر ناشي كند اين  مي  تبليغ  كارآيي  براي گزارشي
 دارد   بيشتري  موردنظر اهميت  در نظر مخاطبان  و ارزش  خدمت  تصور شود كه وقتي. نهند  مي  را ارج كارآيي)   و مديريت مالكان

   كارآيي  معيارهاي عنوان  به  محصول  مرغوبيت و  خدمت ، معيارهاي)كند  پيدا مي  مصداق  غيرتوليدي هاي  در شركت  كه نظير آنچه(
   كنترل  شد، شركت  تأمين  قانوني  مقتضيات  حداقل  وقتي  كه  است  ممكن  جهت  راهبردها از اين  اين ساختن عملي. شود  مي معرفي
  . خواهد داشت» ها واقعيت «  بر ارائه كاملي

   براي  اعتقاد دارد كه كند و بنابراين  تأكيد مي تري  متنوع هاي  گروه ، بر منافع نه ساال هاي  گزارش بينانة  روشن  در برابر، نظرگاه
، مفيد و   روشن  اطالعات  كه  است شود، الزم  بيشتر مي اي نحو فزاينده  آنها به  تنوع  كه  مخاطباني  تأثير بيشتر بر گروه  به يابي دست

   اما معرفت  است  سنتي  ديدگاه  با فرضيات  مشابه شناختي  هستي  فرضيات  داراي انهبين  روشن ديدگاه.  كرد  فراهم واقعاً دقيق
 معتقد  بينانه  روشن ديدگاه. سازد  مي  را منعكس  واقعيت طور دقيق  به  زبان  چگونه  كند كه كوشد مشخص  مي  ديدگاه  اين شناختي
  طور شفاف  را به  شركت  و اجتماعي  مالي توانند وضعيت  شوند مي  بيان يدرست گويند و اگر به  مي خود سخن» ها واقعيت «  كه است
 اشياء   به  اشاره  براي  وجه  بهترين تواند به  مي طرف  بي  زبان  يك  چگونه سازد كه  مي  معلوم  ديدگاه  اين  پژوهشي وظيفه.  دهند نشان

  . قرار گيرد  مورد استفاده  واقعي در جهان
؛ 1982؛ ديتز، 1979،   و مورگان بارل (  است  شده  واقع  ديگر، مورد توجه ، در جاي طور مفصل  به  تفسيري ديدگاه  هاي  ويژگي

.  دهد  نشان بينانه  و روشن  سنتي هاي  را با ديدگاه  ديدگاه  اين  تا تقابل  است  شده جا خالصه رو در اين و از آن) 1983،  پاتنام
   مشتركي  از نمادهاي  و برخاسته  سراسر ذهني  امري گويد تجربه  مي  كه  است  آن  موضع  اين  تفسيري گاه ديد  تمايز يك ترين مهم
  كه  اين جاي ، به  تفسيري ديدگاه. كنند  مي  و مبادله ، گزينش  خود و ديگران  تفسير اعمال ، هنگام  افراد آنها را فعاالنه  كه است

   از نمادها براي  در آن  كه امري) 1979،  ويك(كند   مي  تلقي  و وضعي  ذهني  را امري ببيند، آنپذير   و كشف  را عيني واقعيت
  ).1983،  اسميرسيچ(شود   مي  استفاده  دوطرف وگو و توافق  بر گفت  مبتني تفاهمات

  نود  و ون  استلي  كه هايي  فرضيه جاي  به بينانه  و روشن  سنتي  دو ديدگاه شناختي  و معرفت شناختي  هستي  فرضيات  گذاشتن
 را   تفسيري  ديدگاه  فرانظري كند تا مبناي  مي اند، كمك  كرده توصيف»   استراتژيك  انتخاب ديدگاه «  عنوان آنها را تحت) 1983(

   به  آن  ميان افراد و روابط«   در آن اند كه  كرده  توصيف  را ديدگاهي  استراتژيك  انتخاب  ديدگاه دون   و ون استلي.  آشكار نمائيم
  ).247  ص(» اند  سازگار شده  و با جامعه ، سازماندهي  قدرت ها و مقاصد صاحبان  انتخاب  به منظور خدمت

  از نگاه.  ديگر دارد  با دو ديدگاه  متفاوتي شناختي  معرفت  موضع  ساالنه  تحقيقي  گزارش  براي  زبان  از لحاظ  رويكرد تفسيري
 يا   مالي  مشترك  واقعيت  قادر نيست زبان.   ساالنه دهي  تا از گزارش  بگوئيم سخن»  تفسير ساالنه« از   كه تر است  شايسته ديدگاه  اين

  ف هد وقت ، آن  است  و نيت  ناگزير متأثر از انگيزه  كاربرد زبان  باشد كه اگر اعتقاد براين.  كند  منعكس  آينه طرفي  را با بي اجتماعي
   عقاليي هاي  انتخاب بينانه  و روشن  سنتي هاي  از نظر ديدگاه  كه آنچه.  نخواهد بود  بيش توهمي»   هست  كه گونه  آن  مطلب گفتن«

  .  است  و بالغي  راهبردي  امري  تفسيري ، از ديدگاه  شده  تلقي زبان
شايد .   بسيار است  ساالنه  گزارش  بالغي  وظايف رسد كه  مي تيجه ن  اين كند به  مي  استفاده  تفسيري  از ديدگاه  كه  پژوهشگري

   مشروع  حق  مديران  از جانب  قدرت  مواضع ها را متقاعد كند ادعاي  شركت  صاحبان  كه  است  اين  گزارش  وظيفه ترين مهم
 دهند   نشان  برحق  و خردگرايي  كارآيي ا در لواي ر ها نيستند، ناگزيرند مواضعشان  شركت  ديگر مالك  مديران جا كه از آن.  آنهاست
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   دارد دستاوردهاي  وظيفه ، گزارش  صورت در اين.  كنند  معرفي  صالحيت  صاحب گيري و خود را در تصميم) 1977كانتر، (
 مورد تفسير قرار   آن  قابليت ايه  نشانه عنوان  به  كند كه  را عرضه  دهد و مطالبي  شرح  تفصيل  به  را در اتخاذ تدابير صحيح مديريت

  هاي  ايجاد و حفظ نظام  متضمن  خطير اجرايي فعاليت « كرد كه  مي  بيان  استداللي  را با چنين  مطلب  همين مشابه) 1981(ففر . گيرد
   بر سر منابع ها در رقابت كار آن  نحوه اعتنا به  را بي كنندگان  مشاركت  مثبت ، تعهد و نقش  استمرار متابعت  كه  است اعتمادي
  ).1  ص(»  كند تضمين

   و عيني  ملموس هاي  مقياس  براساس  كارآيي  ارزيابي  جا كه از آن. كند  مي  را دنبال  نخستين  وظيفه  بالغي  وظيفه  دومين
 يا   فني  پيشرفت شود كه ي كمتر م  هنگامي ويژه  اينها به اهميت.  ندارد  زيادي  و سود اهميت  فروش ، ارقام عملكرد نيست

   را با اين  اخيرش  موتورز عملكرد ضعيف مثالً جنرال. شوند  مي  تلقي  نقيض هاي  ارزش  در حكم  واجتماعي  اخالقي هاي مسئوليت
 بهتر  يج نتا  كسب ، خود را آماده جويي  مجدد، تجديد ساختار و صرفه  طراحي  از طريق  درصدد است كند كه  مي  توجيه استدالل

  .كند
 از  شركت. شود  مي  زاده  بالغي  از فراگردهاي ها و اعتقادها كه  از نگرش  است اي  پيچيده  مجموعه  كارآيي  ارزيابي  در كل

 را كارآمد   شركت  شكل  بهترين  به  آورد كه  فراهم  خود را استوار سازد و معياري كوشد وضع  مي هايش پردازي رهگذر سخن
   مختلف  حاميان ، زيرا كه  است  ذهني  معياري  سود خالص  ضروري  ميزان سازد كه  مي خاطرنشان) 1984 ( مثالً كيلي. د كن معرفي
   را براساس ، اطالعات  افراد سازمان  كه  گزينه  را در برابر اين طرفي  بي هاي  نظريه كيلي.  از سود دارند  متفاوتي  انتظارهاي شركت
  .داند كنند، مردود مي  مي ش خود گزين منافع

 بر   اصوالً مبتني  گزارش  كه  دانست  برداشت  با اين  را متعارض  مالي  بر اطالعات  ساالنه هاي  اتكاء گزارش توان  نمي  حتي
 بيشتر  ت اطالعا ترين  كمي  حتي  آن  برحسب  كه  است  كرده  عرضه اي  متقاعدكننده شرح) 1985 ( اُليري.   است پردازي سخن

   حسابداري هاي  نظريه  از جمله  علمي هاي  نظريه  تمامي شود كه  يادآور مي اُليري. ها  واقعيت  عين كننده  هستند تا منعكس تفسيري
،  طعيت ق  حد از عدم  اين  كه  است  روشنفكرانه  صداقتي  خواهان  رو، اُليري از اين.  قرار دارند  نفوذ واقعيت  در حوزه طور نسبي به

  .، بپذيرد  است  ساالنه  گزارش ها در يك  داده ترين  خالص  حتي  مشخصه  و تفسير را كه ابهام
 از   ندارد با استفاده  كار سازمان  بر نتايج  واقعي  كنترل  چون  مديريت كنند كه  مي  استدالل چنين) 1984 (  و ميندل  ساالنيك

   خاطرنشان  و ميندل ساالنيك.  را ايجاد كند  كنترل كوشد توهم آورد مي  مي  شركت ه ساالن هاي  گزارش  در صفحات  كه صفاتي
 را   منفي  نتايج  راهبرد مسئوليت عنوان ها به  شركت گاهي.  باشد  و زيركانه تواند بسيار ظريف  مي ويژه  راهبرد به  اين كنند كه مي
 در   را كه صفاتي) 1983( و ويتز  بتمن.  دارند  را در دست  آن كنترل آگاهند و   از مشكالت پذيرند تا وانمود كنند كه مي

   و خارج  بيروني  عوامل  به  مطلوب  بيشتر از نتايج  نامطلوب  نتايج  شدند كه  كردند و متوجه  مطالعه  است  آمده  ساالنه هاي گزارش
اند،   داده  انجام  ساالنه هاي  گزارش درباره) 1984 ( سون  و تني اينگرام فريزير،   كه  محتوايي از تحليل. اند  شده  داده  نسبت از كنترل

  هايي  انگيزه  آنها را به توان  مي اند كه  كرده  را شناسايي هايي  موضوع  با موفقيت  نويسندگان اين.   است  آمده دست  به  مشابهي نتايج
 را   ساالنه  گزارش  تهيه  كه  نظر است  اين دهنده  نشان  قبيل  از اين عاتيمطال.  كرد  مرتبط  عملكرد مديريت  نادرست  نمايش براي
  .اند  شده  پيچيده پردازانه  سخن  راهبردهاي  در لفافه  كرد كه  تلقي  تفسيري هاي  كنش  در حكم توان مي

   برعهده  كه  گوناگوني ، تكاليف است   سازمان  براي سازي  معني  دوره  گزارش سازي  فراگرد آماده  كه  بدهيم  تشخيص  وقتي
   گزارش  دارد، نقش  اهميت  بيروني هاي  گروه  براي  عملكرد قانوني  كه اندازه  همان به. شود  بيشتر مي  قرار دارد حتي  ساالنه گزارش
   كه  از سال ، در زماني  ساالنه ش گزار  تهيه  خواهد بود كه  معني  بدان اين.   است  نيز مهم  در گذشته  و عملكرد قانوني ساالنه

  .  است  خصوصي  و هم  عمومي  هم كند، امري  مي  شركت  گذشته  سال  اقدامات  در قبال سازي  معني  براي  جمعي  با تالشي مديريت
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   كه  است اين   ويك  عمده فرضيه.   است  ساالنه هاي  گزارش  تفسيري  با ديدگاه متناسب) 1979 (  ويك  سازماندهي  الگوي
. گذارند  مي  نمايش  را به ، محيطي  ابهام  كاهش  براي  با كوشش دهند، بلكه  نمي  نشان  واكنش  عيني  دنياي ها صرفاً به  سازمان اعضاي
  هاي در تالش   باور برسند كه  اين  به  كه كنند تا جايي  مي  را آزمايش  مختلف  گزينشي  فراگردهاي  افراد سازمان  معتقد است ويك

 از   بخشي صورت شوند و به  مي نظر آيند حفظ  مفيد به  كه  گزينشي  از فراگردهاي  دسته آن. اند  شده  موفق  ابهام  كاهش خود براي
  .آيند  درمي  سازمان آگاهي

 فراگرد   دليل  اين به. كند ي م  مبهم  را خيلي  عملكرد سازماني ، ارزيابي  معيار دقيق  يك  قبالً ذكر شد، فقدان طور كه  همان
  ، مفهوم  تحليل  نوع اين. آيد نظر مي  به  متناسب  است  پيشنهاد كرده  ويك  كه  تحليلي  با نوع نحو بسيار مطلوبي  به  ساالنه دهي گزارش
  ،  افراد سازمان  مشاركت  و نوع  ميزان  كه با اين.  را از خود فرا گيرد  تصور سازمان دهد كه  مي  گسترش  را تا جايي مخاطب
،   نهايي ، متن  است شود، متفاوت  مي  انجام سازماني  برون  بنگاه  يك  از سوي  كه  تا آنهايي  گرفته  كامالً داخلي هاي سازي  از آماده

  .كند  مي  ارائه  فشرده  صورت  را به  سازمان  معناسازي  فرايندهاي نتيجه
  رسد ارزش  نظر مي  به  كه  است ، پژوهشي  بازشناخت  تفسيري  ديدگاهي  را در قالب  آن هاي  ويژگي  بتوان  كه  پژوهشي

   تفسيري  تحليل  اندازه  تا چه دهد كه  مي نشان) 1976 (  بومن مطالعه.  باشد  داشته  ساالنه هاي  گزارش  تهيه  براي  اندكي رهنمودي
   به  مربوط  مالحظات  براي  است  ممكن  كه كند، اطالعاتي  مي  عيان  سازمان  فرهنگ  به  را راجع  زيادي ، مطالب  ساالنه هاي گزارش
   ساالنه هاي  گزارش  بررسي  چگونه دهد كه  مي نشان) 1984؛ 1978 (  ديگر بومن  دو مطالعه همچنين. ها سودمند باشد  شركت ادغام
   و رفتارهاي  از خطرپذيري  آن هاي  و دريافت ، مخصوصاً از نظر درك  سازمان سازي  معني  تفسير فراگردهاي  براي توان را مي
  . قرار داد ، مورد استفاده  با محيط مقابله

) 1979 (  ويك  كه چه  از آن  بسيار خوبي هاي  دارند مثال  دخالت  ساالنه  گزارش  در تهيه  كه  متقابلي هاي  كنش  بررسي
   خود، با خود سخن هاي  كنش  فهميدن ها براي  سازمان  نظر ويك طبق. كنند  مي ، فراهم  است خوانده» نگر  گذشته سازي معني«

درآمد   پيش  است  ممكن  است  در ميان  ساالنه هاي  و انتشار گزارش  تهيه  درباره كه»  سخني« دهد  تواند نشان  مي تحقيق. گويند مي
  .د باش  سازمان  اساسي گيري  تصميم  براي بسيار مهمي

  
   گيري نتيجه 
   تحليل  چگونه  دهيم  نشان  بود كه  قصد اين  فصل در اين.   است فايده  دارد بي  برتري ها بر ديگران  از ديدگاه  يكي  كه  موضع اين 

 بر   ديدگاه  يك م بگوئي  كه  اين ، نه  بشناسيم  نظري ها و رهنمودهاي  را بر تبيين  نظري هاي كند تا تأثير ديدگاه  مي  كمك فرانظري
  هاي  و ارتباط  كند داليل  كمك  عمومي  روابط  پژوهشگران تواند به  مي  فصل  اين رويكرد فرانظري.  دارد  برتري ديگري
   عمومي  روابط هاي  ديگر جنبه  به  باشند و چه  ساالنه  گزارش  تهيه مند به  عالقه چه( نمايند   خود را درك  نظري هاي گزينش

  ). باشند  داشته ها عنايت مانساز
 و  پژوهشگران. شوند  مي  با آنها مشخص  ديدگاه  سه  كه  خواهد داشت  فرضياتي  جاذبه  به  بستگي  نظريه  بعدي  گسترش

 خود  هاي دهند، دريافت  مي  و مقيد را ترجيح  عيني  واقعيت  پذيرش  به  وابسته شناختي  و معرفت شناختي  هستي  كه پردازاني نظريه
   شناخت  خواهد كرد به  تالش  احتماالً همچنان  پژوهشي چنين. برند  مي  پيش  به بينانه  و روشن  سنتي هاي  با ديدگاه را همچنان

  تهيه   و بالغي  ذهني  ماهيت  به  كه پردازاني  و نظريه پژوهشگران.  دارند  خاص  اثرها توجه  به  دهد كه  ادامه  از گزارش هايي ويژگي
   بررسي  كه  است  اين  پژوهش هاي  از راه يكي.  خواهند داد  را گسترش  تفسيري  ديدگاه  دارند مĤخذ و مراجع  عالقه  ساالنه گزارش

  ان با طرز تفكر سازم  هستند، در ارتباط  گزارش  تهيه  مستقيماً مسئول  كه  و كساني  سازمان  فوقاني  مديريت  ميان  متقابل  كنش كنيم
  .  است  خود، چگونه درباره
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 را در   ديدگاه  شود هرسه  توصيه  باشند بهتر است  شركت  شخصي  منافع  تأمين مند به  عالقه  در اصل  كارورزان  كه  تا جايي
 و   را شناسايي  امري  سنتي ديدگاه. آورد  مي  فراهم اي كننده  قانع هاي  خود استدالل  در چهارچوب  باشند، زيرا هر ديدگاه نظر داشته

  ديدگاه.   است  شركت  مالي  بهبود وجهه  براي  ساالنه  در گزارش  هدف ترين  مهم  عينيت  احتماالً بعد از موضوع كند كه  مي تبيين
.  نمايد توجه   گزارش  و وضوح  روشني  بايد به  مخاطب  مختلف هاي  برگروه  تأثيرگذاري  در پي  شركت  كه  معتقد است بينانه روشن

   ساالنه هاي  از گزارش  و استفاده  تهيه  خود را هنگام  رفتارهاي  كارورزان  كند كه تواند كمك  مي  تفسيري  رويكردهاي تحقيقات
  .بفهمند
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    عمومي  در روابط رشد نظريه
  
  

   بوتان.   اچ  كارل
   راتگرز دانشگاه 
  

   چكيده 
 از  اي  نمونه عنوان  به  عمومي  در روابط  رشد نظريه  به  عمومي  محور در روابط  ارتباط  از ديدگاه  با استفاده  فصل اين 

كار   به  عمومي  در روابط  چنانكه  اجتماعي  علمي  نظريه تكاملجا  در اين. پردازد  مي  اجتماعي  در علوم رشد نظريه
 را   عمومي  روابط اي   حرفه  فراگرد اصالت تر اين  گسترده  اقتباس  كه  است  و پيشنهاد شده شود خالصه  مي گرفته

  .  است  قرار گرفته دبحث مور  و اخالقيات ، پژوهشگران  كارورزان  فراگرد براي  اين  اقتباس نتايج. دهد  مي افزايش
  

   كارورزان  و هم  پژوهشگران  هم  در آن  كه اي مرحله.   قرار داريم  عمومي  خود از روابط  درك  از تكامل  جالبي  ما در مرحله
   به  كتاب ينا. ، شوند  عمومي  روابط  وظيفه ، از جمله  از مسائل  بسياري  خود درباره هاي  تغيير ديدگاه  ناگزير به  است ممكن

  كوشد به  مي  كه كتابي. شود  پديدار مي  بر ارتباطات  مبتني  كاربردي  علم  در مقام  عمومي  روابط  با بررسي پردازد كه  مي نظرگاهي
  .گيرد  مي  گردن به   از تغييرات  حاصل  احتمالي  نتايج  ارزيابي  را براي  كند، تعهداتي  ياري  عمومي  در روابط  بر ارتباطات  مبتني فهم

   اجتماعي  علم  در مقام  عمومي ، روابط اول. شود  مي  انجام  مرحله  در سه  مذكور كه  ارزيابي  براي  است  كوششي  فصل  اين
   عمومي بط را در روا  آن  بتوان طور كه ، آن  نظريه  تحول  به  اجتماعي ، رويكرد علمي دوم.   است  شده  بسيار مختصر معرفي كاربردي

 چند از رويكرد   شود، پيامدهايي  تشويق هايي  بحث  چنين  اميد كه  با اين  و سرانجام  است  قرار گرفته ، مورد بحث كار گرفت به
  .  است  شده  بررسي  عمومي  روابط  به  اجتماعي  علوم نظري
  

    كاربردي  اجتماعي  علم  يك  در مقام  عمومي روابط 
  ، روابط  جهت از اين.   آنهاست  مخاطب هاي ها و گروه  سازمان  ميان  مفاهيم  مبادله  براي  از ارتباطات  استفاده  عمومي  روابط مشغله 

  گذشته.  كرد  مطالعه  ارتباطات  رشته  و پژوهشي  نظري  را با ابزارهاي  آن توان  مي  كه  است  كاربردي  از ارتباطات اي  نمونه عمومي
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   كرد، بدين  مطالعه  كاربردي  اجتماعي  علم عنوان  به توان  را مي  عمومي ، روابط  است  اجتماعي  علمي  ارتباطات  جا كه  آن از از اين
.  سودمند باشند  عمومي  روابط  مطالعه  براي  است  ممكن  اجتماعي  ديگر علوم  و پژوهشي  نظري  از ابزارهاي  بعضي  كه معني
   ديگر براي  اجتماعي  و علوم  ارتباطات شناختي  و روش ، نظري  فرانظري  هستند از كاربرد ابزارهاي هايي  نمونه ب كتا  اين هاي فصل

  .  عمومي  روابط  به پرداختن
 بود   برپا شد نيز اعتقاد بر اين  در مكزيكوسيتي1978   در سال  كه  عمومي  روابط هاي  انجمن  جهاني آيي  گردهم  در نخستين

  كند يك  مي  عمومي  كار روابط  هركس  كه  نيست  معني  امر بدين اما اين). 1980،  سيمون (  است  اجتماعي  علمي  عمومي  روابط هك
  عنوان  به  عمومي  روابط  به  نگريستن  ميان  تمايز مهمي  است متذكر شده) 1983 (  گرونيگ طور كه همان.   است  عملي  اجتماعي عالم
   كارورزاني.  وجود دارد  كاربردي  اجتماعي  علوم  محققان عنوان  به  عمومي  روابط  كارورزان  به  و نگريستن  كاربردي تماعي اج علم
   است  كسي  كاربردي  اجتماعي  علوم  نيستند، زيرا محقق  اجتماعي  علوم  كنند محقق ها در كار خود استفاده توانند از نظريه  نمي كه
از .  و بهبود بخشد  را گسترش  نظريه  آورده دست  به  طريق  از اين  كه  از بينشي  با استفاده  كه بندد و اميد است كار مي  را به  نظريه كه
 خود از   عملي  پيشبرد روش  براي  كه كارورزاني.  هستند  از فراگرد رشد نظريه  بخشي  كاربردي  اجتماعي  علوم  رو محققان اين

   علم بندند محقق كار مي  به  مجموعه  آن  به  كمك  را براي  خويش  و تجربي  عملي كنند و روش  مي  استفاده  نظري  دانش مجموعه
  .شوند  مي  محسوب  كاربردي اجتماعي
   اين رغم علي. شود  نمي  تلقي  جوان  اجتماعي  علم  اندازه رسد، به  حاضر مي  آغاز سدة  به  عمومي  روابط هاي  ريشه جا كه  از آن

   را انجام  عمومي  روابط  چگونه هاي  پرسش ، عموماً خود را به  پژوهشگران ، حتي  عمومي  روابط  كارورزان  نسبتاً طوالني سابقه
   تكامل  موضوع طور روشمند به ، به  چند مورد برجسته  استثناي ، به  عمومي روابط. اند  را بهتر، محدود كرده  و چطور آن دهيم
 يا   منسجم هاي ديدگاه « گفته) 1986 (  توث طور كه  همان در نتيجه.   است  نپرداخته پردازي  و نظريه  با پژوهش  عمل  يا رابطه نظريه
   و سودمندي  نظريه  تكامل  به  اجتماعي  رويكرد علوم  شناخت عدم). 29  ص(»   است  اندك  عمومي  مسائل  درباره  رشديابنده نظري

  .دهد  مي  توضيح  را تا حدودي  كاستي  اين ، داليل  عمومي  روابط براي  آن
  

    نظريه  به  اجتماعي رويكرد علوم 
   در طول  آن  از ابعاد ساختاري  برخي سازند كه  مي  ملزم  و نظريه  دانش  تكامل  را به ، رويكردي  ارتباطات ، از جمله  اجتماعي علوم 

 و   پژوهشگران  است  رشد كند، الزم  عمومي  در روابط  نظري  منسجم  ديدگاه  يك كه  اين براي.  ر گرفت قرا  مورد بحث  اول فصل
   اقتباس طور جامع  به  است  مورد استفاده  اجتماعي  در علوم  را كه  نظريه  تكامل هاي  و روش  شناخت هاي ، راه  رشته  اين كارورزان

  .نمايند
  

    شناخت هاي راه 
  ايم  كرده  تهيه  شناخت هاي  از راه اي بندي  طبقه  ديگري  در جاي  و همكارانم من.   است ها متفاوت  انسان  براي  شناخت يلوسا 
شود،   مي  اشياء نايل  شناخت  به  انسان  كه هايي  در راه  تمايز اصلي  كه ايم جا گفته در آن).  ، زيرچاپ  و كرپس ، فريدمن ، بوتان فري(

   علمي  يا دانش  پژوهشآيند و    نظر ارزشمند مي  به  كه  است  اشيايي  بر اعتقاد و پذيرش  مبتني كه   روزمره دانش    ميان فاوتدر ت
ر  د  كه  است  شده ريزي  برنامه شيوه  به  امري  مطالعه  معناي تنها به  نه  منضبط جويي پي.  قرار دارد  است  منضبط جويي  پي  به  متكي كه

   واعتبار نتايج  سودمندي  بتوانند درباره  ديگران  كه طوري  به  نيز هست  مطالعه  مفاهيم  و همچنين  نتايج  بازنمودن معناي  به حال عين
  . كنند قضاوت
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   چيزي  اعتقاد كه  و اين ، يا لجاجت دار است  معني  چيزي كه  اين ، احساس ، الهام  منبع  اعتقاد به  غالباً بر مرجع  روزمره  دانش
،   دهيم  انجام  عمومي  كار روابط توانيم  نمي  منابع  اين  اتكا به ما بدون.   استوار است  بوده  درست  هميشه  باشد، چرا كه بايد درست

  بسياري.  دهد  انجام ي قادر نخواهد بود كار  باشد، اغلب  آن  درباره  پژوهش  به  ملزم  از هر اقدامي  قبل  كه  يا مدرسي زيرا كارشناس
  .  استواراند كامالً معتبر است  منابع  بر اين  كه  عمومي  روابط هاي از آگاهي

 بر   مبتني  اعتقادات  مقايسه  يا مدرسان  عمومي  روابط  كارشناسان مثالً براي.  دارد  فراواني هاي  محدوديت  روزمره  اما دانش
   كدام  وجود ندارد كه  اعتقادات  اين  ارزيابي  براي  معياري زيرا اغلب.   دشوار است كم دست نباشد،   اگر غيرممكن  روزمره دانش
   كه  دليل  اين  كرد، به  معيار تلقي توان  را نمي  اثربخش    از قبيل  جنبي اصطالحاتي.   را كنار بگذاريم  و كدام  را بپذيريم بخش
 معيار   اثربخشي  تعريف  براي هر مرجعي.   است  و غالباً مرجع  روزمره  شناخت هاي  از راه  يكي  غالباً نيازمند اتكا به  آن تعريف
 ديگر   پيروان  كه  معيار با معياري  اين  كه برد، درحالي كار مي  و چرا دارند به چون  اعتقاد بي  آن  به  پيروانش  خود را كه خاص
تواند   مي ، درصورتي  است  بر سماجت  مبتني  كه اي  روزمره  ديگر دانش در مثال.  دارد تكنند كامالً تفاو  مي  استفاده  از آن مراجع

 شود، چرا  آفرين  بسيار مسئله  است  ممكن  بر خطا باشد، سماجت  نخستين اما اگر حكم.  باشد  درست  اوليه  حكم معتبر باشد كه
  .دهد ي نم دست  به  رد عقايد نادرست  براي اي  وسيله  هيچ كه

   نياز داريم مندي  رويكرد نظام  به بنابراين. شود  مي  حادث  امري  چرا و چگونه  كه  هستيم  اين  دنبال  ديگر در پژوهش  از سوي
 از   برخاسته هاي ها و ديدگاه  يافته  پذيرفتن  براي آمادگي.  نمايد  موجود را فراهم  از دانش  هر ذره  و نفي  آزمودن  فرصت كه
  .  است  هر محقق ، معيار شناسايي  پژوهش  همان  خود براساس  و رد عقايد شخصي  ديگران  و عيني  منضبط وهشپژ

   تحقيق ترين  و عيني مندترين ضابطه.   و خطا نيست  از كاستي  دارد، اما خالي  روزمره  بر دانش  چندي  امتيازهاي  پژوهش  گرچه
ها را   پديده  موجود مطالعه  موجود باشد و ابزارهاي  بر دانش  بايد مبتني  تحقيق شود، زيرا كه  هايي  دچار اشتباه  است نيز ممكن

  ترين  و پيشرفته  از بهترين  باشند و با استفاده  نشسته  دور هم  ما در غاري  نياكان  كنيد كه مثالً مجسم.  قرار دهد مورد استفاده
كار   به  صورتش  نقاشي  براي  ديگري  و اگر رنگ  خداوند است  خشم  غرش  دليل غار به   رعد بيرون  بگيرند كه ها نتيجه تحليل

 در اختيار   كه  تحقيقي  و وسايل  دانش  پايه  آنها با درنظرگرفتن تحليل. شد  مي  برطرف  و مشكل نشست  فرو مي  خشمش رفت مي
 و   محيطشان  نظامدار درباره كوشيدند تفسيرهايي  مي كم  دست ارنشين غ  مردم  اين  يا نادرست نمود و درست  نمي داشتند نامعقول

  . كنند  كشف  با آن  كنارآمدن  نظامدار براي هايي راه
   دارد، زيرا ما نيز بايد دانش ؟ امكان  تمسخر خواهند نگريست  ديده  ما به هاي  تالش  به  عمومي  روابط  آينده هاي  آيا نسل

 را،   صرفاً اين  بلكه  نيست  اجتماعي  علمي  روش  عليه  دعوي  امر اقامه اما اين.   امروز بنا كنيم  از ابزارهاي ريگي امروز را با بهره
  .شود  مي  افزوده  آخري  دوره  به اي  تازه  فهم اي  و با هر چرخه  است  فرايند ادواري  اين دهد كه  مي ، نشان هرچند ناقص
   ديگر نادرست  از هر روش  حاصله  آگاهي  اندازه  همان  به  درست  است  ممكن  مجزا از پژوهش ر قطعه ه  نتايج  گرچه  بنابراين
   رو، اعتماد ما به از اين.   كنيم  خود را اصالح هاي  اشتباه دهد كه  را مي  امكان  ما بهترين  به  علمي  روش اي  چرخه باشد، ماهيت

  . شود ها مدون  در نظريه  بر پژوهش  مبتني  دانش  از همين هايي بيشتر و تكهتواند   مي  بر پژوهش  مبتني دانش
  
   نظريه 
» شوند  مي  تلقي  نظريه  توضيحات  گونه اين.   است  رفتار انساني  انواع  توضيح  اجتماعي  عالم  اوليه وظيفه«: گويد مي) 1975(هاوز  
   يا شكست  موفقيت  را براي  دليلي  كارشناس  يك وقتي.  پرداز هستيم  ما نظريه ي همگ  كه  است  روشن  كلي  تعريف با اين). 2  ص(

 و   توضيحات توان  مي بنابراين.   است  برداشته  نظريه  طرح  را در راه  قدم كند نخستين  مي  مطرح  عمومي  در روابط كوششي
  .  دانست  ابتدايي هاي  نظريه  و رشد پيدا كرده  يافته  عام ها پذيرش  سال  طي  را كه  عمومي  كار در روابط  انجام هاي روش
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 عموماً   با توضيحات در مقايسه.  سودمند نيستند  عمومي  روابط  مثل  كاربردي  اجتماعي  علم ها براي  نظريه  اما همه
   است  دانشي  اجتماعي  علمي نظريه«،   كرده خاطرنشان) 1984 (  توث طور كه ، همان  گذشت  آن  بحث اكنون  هم  كه اي شده پذيرفته

   با واقعيت  برخورد درست  براي  چهارچوبي  را دارد كه  ظرفيت  و اين  بيشتر است  آن بودن  و انتزاعي ، صراحت  صوري  سامان كه
) 1983 (  است  گفته جان  ليتل كه  كند زيرا چنان  كمك  برخورد با واقعيت تواند به  مي  اجتماعي  علمي نظريه). 30  ص(»  كند فراهم

   براي  مشروعي مشغولي  دل  نظريه پس). 40  ص(»  شود  هردو حاصل  غايي  مستمر هستند تا پيشرفت  در تعامل  و تجربه نظريه«
   كار كارورزان به نيز   رشد يافته هاي  كنند و نظريه  كمك  رشد نظريه توانند به  مي  كارورزان  چرا كه  است  عمومي  روابط كارورزان
  .رسانند مدد مي

  
   فراگرد رشد نظريه 
  اگر به.  هستند  موقتي هايي  شوند اما هنوز تبيين  تلقي توانند نسبتاً رشديافته  مي  دارند، گرچه  بيشتر رسميت  آنها كه ها، حتي نظريه 

 و   ثابت هايي ها دستگاه  نظريه  خواهد كرد كه  را تقويت  واقعيت  اين  به  خاص  شود توجه  نگاه  ديدي  با چنين  امروزي هاي نظريه
   موجب  جديد اغلب اطالعات.   دانست  فردا خواهيم  و آنچه دانستيم  ديروز مي  آنچه  گذرا هستند ميان  مراحلي متحجر نيستند بلكه

   اطالعات توانند اين  مي سان  يك  هردو به ن و پژوهشگرا  عمومي  روابط كارشناسان. شود  موجود مي  نظريه  يا نفي  و تعديل جرح
.   است  رد نظريه  و حتي  دارند آزمون  برعهده  و پژوهشگران  كارورزان  كه  مشروعي  از وظايف  يكي در نتيجه. جديد را توليد كنند

  .  است  نظريه  فراگرد پيشرفت  اساسي  شناخت  مستلزم  وظيفه  اين البته
   صورت  چه  و به  است  صورت  چه  امور به  گردش  كه  باره ها در اين  نظريه ديدگاه.   استوار است پژوهش بر   نظريه  پيشرفت

. گيرد  قرار مي شود مورد استفاده  آغاز مي  فراگرد با آن  كه هايي بندي  صورت  اصالح  براي شود و نتيجه  مي بايد باشد آزموده
 مجدد   و آزمون  فراگرد آزمون اين «  كه تأكيد كرده) 1983 ( جان ليتل.  قرار گيرد مون آز  جديد بايد از نو در معرض محصول
  ).15  ص(»   است  حياتي  امري  رشد نظريه  براي  كه  پژوهش  بر ضرورت  است تأكيدي

   در شكل طور كه ، همان ههر نيم.   است  اجتماعي  علمي  نظريه  فراگرد پيشرفت  مكمل  دو نيمه  آزمايي  و نظريه سازي  نظريه
 مورد   هردو نيمه  كه رود مگر آن  نمي فراگرد پيش.   از فراگرد است  ناكافي  ولي  ضروري ، بخشي  است  درآمده  نمايش  به6ـ1

  . قرار گيرد استفاده
از »   علمي حدس«وهشگر را با  پژ  كه  است  نموده  توصيف اي  مرحله  نظريه  را در تحول پردازي استقراء يا نظريه) 1975( هاوز 
   انبوه  گيرد تا ميان  خود بهره  خالقه هاي پرداز بايد از مهارت نظريه). 20  ص(كشاند  ها مي  نظريه  تدوين  به  واقعي مشاهدات

     انبوهي سپس  و  پرسش  طرح  از مرحله  استنتاجي  جهشي  امر مستلزم اين.  برقرار كند  خود نظم  مشاهدات ريختة  درهم هاي پديده
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  شود  مي جا شروع  در اين قياس
  

  نظريه رسمي
  
  

  هاي موقت  تبيين        آزمون  
  
  
  

  ها مشاهدات و تجربه
  

  شود  مي جا شروع استقراء از اين
  

  )1971،   از واالس اقتباس ( پردازي  نظريه  به  منتهي  پژوهش چرخه:   نظريه پيشرفت.   6ـ1  شكل
  

 يا   موقت اي ، اما نظريه  است  نظريه  يك  آزمايشي  پاسخ اين.   است  آزمايشي  پاسخي  به  تا رسيدن  و بررسي داتاز مشاه
  .شود  مي  متوقف  مرحله  غالباً در اين  عمومي  روابط  نظريه  پيشرفت متأسفانه.   است پيشنهادي

   است  كرده  توصيف  پيشنهادي  از نظريه  نتايج  كشيدن  را بيرون ريه در رشد نظ  آزمايي  يا نظريه  قياسي مرحله) 1975( هاوز 
 يا   پژوهشي هاي  پرسش صورت  به  اغلب كند كه  مي هايي بيني  پيش  نظريه  منطق پرداز برمبناي  نظريه  مرحله در اين). 21  ص(

   يا پژوهش  فرضيه  آزمون عنوان  فراگرد به اين. را بيازمايدها  بيني  پيش زند تا اين  مي  پژوهش  به  دست سپس. شود  مي  مطرح فرضيه
  .  است  شده  شناخته سوار بر نظريه

  آزمون.   است  تأييد آن  يا عدم  ابطال  براي  كوششي  بلكه  نيست  نظريه  يك  درستي  اثبات  براي  تالشي  درواقع  فرضيه  آزمون
.  درآيد  از آب  بايد درست هايش بيني  از پيش  يكي  باشد، آزمون  صحيح  موقتي  اگر نظريه گيرد كه  مي  صورت  دليل  اين  به فرضيه

   حتي كه  از اين قبل. اند  قرار نگرفته  مورد آزمون  ديگر نظريه كند، زيرا نتايج  نمي  را ثابت  نظريه  درستي  مثبت  نتيجه اما تنها يك
 از   يكي  ديگر اگر حتي از سوي.  گيرد  صورت  آن  درباره  زيادي هاي ، بايد آزمون ويم ش  مطمئن  نظريه  از درستي طور نسبي به

 با   جديدي  موقتي  و بايد تبيين  مردود دانست توان  را مي  موجود آن بندي  درنيايد، صورت  از آب  درست  نظريه هاي بيني پيش
  . شود تدوين)   قرار گرفت  مورد بحث  يكم صل در ف  كه  موارد چندي  استثناي به (  از نتايج استفاده

   از تجربه  آزمايشي هاي  تبيين كردن  فراهم  است ممكن.  دارند  ضرورت  اجتماعي  علمي  نظريه  توسعه  براي  مراحل  اين  هردوي
   و كارورزان  از پژوهشگران ي برخ ، براي  است  متكي  عمومي  روابط گرايانه  انسان  شديداً بر جنبه  كه ، فراگردي و مشاهدات

   كار در همين  دارد پيشرفت  شود، امكان  از فراگرد معطوف  نيمه  اين  از حد به  بيش  اگر توجه با وجود اين.  باشد  داشته جذابيت
   داشته  اطمينان  آن  به توانيم  آيا مي  كه  دانست  نخواهد شد و نخواهيم  و اصالح  حك  نظريه  صورت  در اين  گردد كه  متوقف نقطه
   روابط  علمي  بر جنبه شدت  به  كه  شود، فراگردي  الگو معطوف  آزمايش  نيمه  به  زيادي  ديگر، اگر توجه از سوي.  يا خير باشيم

   ارزشمند يا نتايج في من  از نتايج  توانست  نخواهيم ويژه به.   كنيم  جديد كمكي  نظريه  تدوين  به توانيم كند، نمي  مي  تكيه عمومي
  .  كنيم  استفاده ناموافق
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اما .  دارد  كارآيي  خاص  و زمان  وضعيت  در يك  نظريه گويد كه  را مي  ما تنها اين  به  مثبت نتايج.   ارزشمند؟ بله  منفي  نتايج
   چرخشي  ماهيت  دليل به.  سودمندتر شوند  كه وريط  قرار داد به  مورد استفاده  موقتي هاي  نظريه  اصالح  براي توان  را مي  منفي نتايج

   مالي  منبع  كه  كارورزاني اگرچه( باشند   مثبت توانند ارزشمندتر از نتايج  مي  منفي  نتايج ، گاهي  عمومي  در روابط  نظريه توسعه
  كه  را بپذيرند تا اين كرد آن  عمل  با موفقيت  نظريه  كه بار  اولين دهند كه  نمي  راه  دل  به  مورد ترديدي  در اختيار دارند در اين معيني
  ). كنند تر را قبول  درازمدت ديدگاه

دارند، زيرا   برمي  نظريه  در پيشرفت  ارزشمندي  بالقوه كنند، قدم  مي  پيكارها استفاده  ارزيابي  براي  از پژوهش  كارورزان  وقتي
 و يا   بازسازي  نباشد و از آنها براي  مشترك اگر نتايج. آزمايند  را مي  نتيجه اند و اكنون  كار بسته  را به  از نظريه  معيني سطح

   كه دهيم  مي  را از دست  فرصت بيند زيرا اين  مي  آسيب  رشته پاشد و اين  مي  شود، فراگرد از هم ها استفاده  نظريه نمودن جايگزين
  .  كنيم  كمك  دانشمان  رشد پايه به

  
    نظريه  پيشرفت هاي راه 
  راه) 1970 ( كوهن. كنند  رشد مي  طرز سودمندي  به گستري  يا درون گستري  برون هاي ها از راه نظريه) 1964 (  نظر كاپالن به 

. اند  شده خوانده    علمي هاي انقالب    كه  است  ناگهاني هاي  جهش  راهها، راه اين. يابد  رشد مي  دانش  در آن شناسد كه  مي سومي
   روابط  علمي  شالودة  گسترش تواند براي  مي  از رهگذر آنها فرايند رشد نظريه دهند كه  مي  را ارائه  مهمي هاي ، شاهراه  سه اين

  . شود كار گرفته  به عمومي
   بهره  بعدي  تكه  به بردن راه   موجود براي  واز هر تكه دهيم  مي  را گسترش ، نظريه  دانش خرده  از خرده  با استفاده  كه  وقتي

   دانش  كسب  موجود را براي هاي ، دانسته گستري برون.  كنيم  مي  متحول گستري  برون  را از طريق  نظريه  صورت ، در آن گيريم مي
 اشياء جديد   و مطالعه  خارج  به  رسيدن  براي  از آن  كه  نظير تلسكوپ دهد، چيزي  قرار مي  جديد مورد استفاده هاي  حوزه درباره
  .شود  مي برداري بهره

 را   نظريه گستري  درون  از روش  با استفاده ، درواقع دهيم  مي  را گسترش  موجود نظريه تر دانش  ژرف  شناخت  از راه  وقتي
 پيدا كند  اي  تازه يا اطالعات  دهد تا بينش  قرار مي تر مورد بررسي  را عميق  موجود دانش هاي  حوزه گستري درون.  كنيم  مي متحول
  .  است  و دقيق  موشكافانه  مطالعه  براي  از ميكروسكوپ  استفاده  شبيه  تقريباً چيزي و اين

   نظري  در هر پيشرفت  گسترش  هردو قسم  من  عقيده به«:   است  گفته گستري  و برون گستري  درون درباره) 1964 (  كاپالن
   به  است  ممكن  كارورزان البته.  هستند  و پژوهشگران  كارورزان  براي  درستي  هردو ابزارهاي بنابراين. )305  ص(» شود  مي ديده
 كار   كه  متفاوتي هاي توانند از وضعيت  را دارد زيرا آنها مي  جاذبه  بيشترين گستري  برون  نخست  در وهله  برسند كه  نتيجه اين

،   نخست ، در وهله  است  ممكن پژوهشگران.  بكشند  بيرون اي  تازه هاي ها و دانسته دهد، انديشه ار مي در برابر آنها قر  عمومي روابط
 منظور   اين  متمركز نمايند، به  كوچكتر دانش هاي  را بر تكه  خويش توانند توجه تر مي  خشنود باشند زيرا راحت گستري از درون

  . يابند  راه تري  تازه هاي  شناخت  به كه
  آيد كه  مي  پيش  رشد كرد، وضعيتي  مقدار معيني گستري  و درون گستري برون»  عادي « هاي  روش  از راه  نظريه كه  بعد از اين

) 1970 (  كوهن  كه  است ها همان  جهش اين.  گيرد  صورت  گام به  گام  رويكردهاي گونه  از اين  خارج  به  بزرگي  بايد جهش در آن
  .  است  فيزيك  در علم  علمي  از انقالب اي  نمونه  اينشتين  نسبيت نظريه.   است  خوانده  علمي هاي انقالب
مثالً .   خواهد داشت  را در پي اي  تازه  عملي هاي  شيوه شود كه  منجر مي  جديدي  نظري  رويكردهاي  به  علمي هاي  انقالب  اين
  :  است گفته) 1970 ( كوهن
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  هاي گيرند و مكان  در اختيار مي  جديدي  ابزارهاي  آنهاست  راهنماي جديدي)  رويكرد نظري ( الگوي   كه  دانشمنداني
   خرگوش  بود بعد از اين  دانشمند اردك  در دنياي  از اين  پيش   آنچه] و [دهند    قرار مي  را مورد مالحظه جديدي

  )111  ص. (خواهد بود
  

  ):1983 ( جان نظر ليتل به.   نيست  فراگرد همواري  فراگرد اغلب شود اين  مي  داده  احتمال طور كه  همان
   پشتيباني  از رويكرد قديم  كه پردازاني شود، نظريه  مي  تدوين  جديدي  رويكرد نظري  كه هايي  سال  غالباً در خالل

  اند و حال  پرداخته  آن  به  تحقيقي يت عمر فعال ها يا يك  سال  طي  كه گيرند و از كار خويش  مي  دفاعي كنند موضع مي
  )15  ص. (كنند  مي بينند، دفاع  را در خطر مي آن

  
 در   كاربردي  اجتماعي  علم نوشتند، به  را مي  گرفت شود ناديده  مي سختي  به  مطالب  اين ، وقتي  يا كوهن جان  احتماالً ليتل

 و   عمومي  روابط ، در شناخت هايي  جهش ، حتي  سريع ها با تغييرات  گفته  اين را كه  اما اين. اند كرده  فكر نمي  عمومي قلمرو روابط
  .  است  گشته  نامدار همزمان  و كارشناسان  از محققان  بعضي  سرسختي  آن در پي
  

  پيامدها 
  توان  مي  از جمله  كه  خواهد داشت لفي مخت  پيامدهاي  بر ارتباطات  مبتني  كاربردي  اجتماعي  علمي عنوان  به  عمومي  روابط پذيرش 

  . زد  مثال  و اخالقيات ، پژوهشگران ، كارورزان اي  حرفه  را بر دانش  آن تأثيرهاي
  

   اي  حرفه دانش 
  : اند كه  كرده خاطرنشان) 1984 (  و سالمون پاوليك 

 از   آن  و حركت  عمومي مر از رشد روابط ا  اين ، چرا كه  چشمگير است ويژه  به  از دانش  نظامداري  مجموعه فقدان
   حقوق  مثل  سنتي هاي  حرفه  كه  مهمي ضابطة. كند  مي  جلوگيري  تخصصي اي  حرفه  سوي  به اي  غيرحرفه  كاري مرحله

  زيربنايي   مجموعه سازد فقدان  متمايز مي  عمومي  و روابط نگاري  روزنامه  چون هايي حرفه  را از كارها يا شبه يا پزشكي
  )40  ص. (دهند  مي  انجام  آن  كار خود را برمبناي  كارورزان  كه  است  و دانش  از نظريه منتظمي

  
   به  هر پژوهش  كه  درحالي  استوار است  بر پژوهش اي  نظريه  رشد چنين  داديم  نشان  فصل  آخر اين  در بخش طور كه  همان

  بندي  جمع  گفته گيرد در اين  مي  صورت  عمومي  در روابط  امروزه  را كه پژوهشي) 1987 ( پاوليك. كند  نمي  كمك سازي نظريه
  :  است كرده

  ها به  پژوهش در بيشتر اين.   است  بوده  بنيادي  پژوهش  عمومي  روابط  گذشته  سال10   از پژوهش  كوچكي  بخش  فقط
 فراگير   دانش  مجموعه  يك  تدوين ها براي  پژوهش اين.  ت اس  شده  پرداخته  و عملي  خاص  يا موضوعات مشكالت

  )17  ص. (اند  نشده ريزي  طرح نظري
  

  : دهد كه  مي  ادامه  پاوليك
   ساختن  براي  پژوهش اين.   است  فاقد آن  عمومي  روابط  پهنه خصوص  به  كه  است  ويژه ، پژوهشي  بنيادي  پژوهش

  )17  ص. (  خاص  عملي  مشكالت  به دادن  پاسخ  براي شود، نه  مي ريزي  طرح نظريه
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 نظامدار فراگرد رشد   كار نيازمند كاربست اين. شود  پديدار نمي  عملي  از پژوهش  بزرگي  طور خودكار از مجموعه  به  نظريه

   روابط شود كه  مي  ناشي  واقعيت از اين) 1987 ( و پاوليك) 1984 (  و سالمون و پاوليك) 1986 (  توث هاي ارزيابي.   است نظريه
  .  است  نكرده  استفاده  از فرايند رشد نظريه  و گسترده طور كامل ، اما به  برخوردار است  چندي هاي  از تجربه  گرچه عمومي

   نظري نش را از دا اي  را اخذ كند، قادر خواهد بود مجموعه  اجتماعي  علم  رويكرد كاربردي  عمومي  روابط  كه  درصورتي
  يك.  متمايز سازد  ارتباطات  كارشناسان  را از تخصص  عمومي  روابط  جاري  بخشد و روش  را تحقق  نيازهايش وجود آورد كه به

   دانش  آن تواند براساس  مي  عمومي  روابط  كه  است  بنايي سنگ)   شغل  اخذ پروانه  مسئله نه (  نظري  از دانش اي  مجموعه چنين
 كار   در اين  مكملي  بايد نقش  و پژوهشگران  كارورزان  كه  است  داده  ما نشان مطالعات.  دهد  بيشتر گسترش  را هرچه اي حرفه

  . گيرند برعهده
  

   كارورزان 
 از  وانند با استفاده دارد بت كنند، ضمناً امكان  مي اي دارند كار شايسته  مي  را مقدم  عمومي  كار روابط  جاري هاي  شيوه  كه كارورزاني 

   نظريه  پيشرفت توانند به  مي  كارورزان  كه  كمكي ترين احتماالً فوري.  ببرند  بهره  از كار خود دوچندان  نظريه  توسعه  به  در كمك آن
   كه هايي تر پژوهش بيش اكنون. گيرد  مي  حاضر انجام  در حال  كه  است هايي تر از پژوهش  گسترده  بكنند، استفاده  عمومي روابط

   روابط  پيكارهاي  و ارزيابي ريزي  برنامه  براي  اجتماعي  علوم هاي  از روش  اقتباس دهند، به  مي  انجام  عمومي  روابط كارورزان
ها   روش  اين از  مؤثرتر، با استفاده  پيكارهاي  راهبري  به  كمك  براي  اجتماعي  علم هاي  روش كارگيري به. شود  محدود مي عمومي

  . با يكديگر نيستند  متعارض  استفاده  دو نوع  اين  كه ايم  پذيرفته  دارد، اگرچه  تفاوت  نظريه  منظور توسعه به
 و   نظريه ، توسعه  صالحيت  پروانه  در فراگرد اعطاي  نظري  آموزش  براي شدن  قائل توانند با ارزش  مي  همچنين  كارورزان

   دوم  از بخش13   ماده ذيل)  APR( مجاز    عمومي  روابط  امتحان  به  مربوط مثالً در شرايط.  كنند  بيشتر تشويق را اي  حرفه دانش
   عمومي  كار روابط  به  نيست ساله  پنج  دوره  كمتر از يك  كه  توجهي  قابل زمان)  PRSA( امريكا   عمومي  روابط  انجمن نظامنامه

  التحصيل  فارغ  تفسير كرد كه  چنين  است  را ممكن  شرط  اين  حالت در حادترين.   است  شده  داده اختصاص)   آن يا تدريس(
   دارد صاحب  اجازه  است سر گذاشته  را پشت  و آزمون  رسانده  پايان  به  را با موفقيت  كار عملي سال  پنج  كه بااستعداد دبيرستاني

 دارد  اي  حرفه  تجربه  و تنها چهار سال4   با معدل ليسانس  فوق  درجه  كه  فردي  به  شود ولي) APR( مجاز    عمومي  روابط پروانه
  . كند  مجوز كوششي  كسب  براي شود حتي  نمي  داده اجازه
  

   پژوهشگران 
  : هشدار داد كه) 1975 (  عمومي  روابط  آموزش  كميسيون1975  در سال 

   انجام]بنيادين[   پژوهش  كه  است  نشده اند، خواسته  نكرده  كسب  دكتري  درجه  كه ي عموم  روابط  از بيشتر آموزشگران
  هايي  آنها دوره  اغلب درواقع. اند  نداشته  آن  انجام  به اي اند يا عالقه  را نياموخته  پژوهشي  چنين  انجام آنها نحوه. دهند

  )19  ص. ( دارد  بنيادين  با پژوهش  پيوند كمي دهند كه  مي  آموزش  مهارت  كسب را براي
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   اوقات ، برخي  و معلمان  پژوهشگران  امروزه اما حتي.   است  بهبود پيدا كرده  دهه  از يك  بيش  با گذشت  وضعيت  اين شك  بي
   شك  در آن كه آن ر كنند بي كارورز را تكرا  و اخالقي  فني دهند رهنمودهاي  مي  ترجيح  آن جاي گذارند و به  مي  از خود مايه اندكي

  . بپردازند  آن تفصيل  به كه روا دارند يا اين
  جويي  با پي  كه  داريم  تعهد را هم  بازارپسند مجهز كنند، اما ما اين هاي  مهارت  خود را به جويان  بايد دانش  پژوهشگران

   عمومي  روابط  نظريه  اجتماعي  رشد علم رو خواهند شد، به روبه   احتماالً با مقاومت  كه هايي  انديشه  جديد، از جمله هاي انديشه
  . شوند  ملحق  كارورزان  به  عمومي  جديد روابط هاي  و روش  نظريه  توسعه  مقدم  دارند در صف  مسئوليت پژوهشگران.   كنيم كمك
  

   اخالقيات 
 يا   مهارت  نوعي  چشم  اصوالً به  عمومي  روابط  به جا كه از آن.   و هست  بوده  عمومي  حاد در روابط  از مسائل  يكي اخالقيات 

.   است  متمركز گرديده  عمومي  روابط  اخالقي  عمل  بر نحوه  اخالقيات ها براي  دلمشغولي  اغلب  آن  تناسب ، به  شده  نگريسته عمل
  ، اركان  تجاري گران  ارتباط المللي  بين  انجمن  مقررات امريكا و  عمومي  روابط  انجمن ، نظير مقررات  اخالقي قواعد جاافتاده

   هر دانشجو و كارورز يا پژوهشگر روابط  براي  عمومي  روابط  از آموزش  هستند و بايد بخشي  عمومي  روابط  عمل  براي مناسبي
  . باشند عمومي

  ، احتمال  درنظر آوريم  كاربردي  اجتماعي  علم  يك عنوان  را به  عمومي  روابط  كه  قرار داريم  مرحله  اين  اما اگر درابتداي
  هاي  از حوزه مثالً يكي.  باشد  نشده بيني  پيش  كنوني  در مقررات  شود كه  كشيده  مسيرهايي  به  رشته  اين  اخالقي رود مسائل مي
   در روابط  كنوني هاي  بيشتر پژوهش چون.  است   و عمومي  خصوصي  پژوهش  در تمايز ميان  اخالقي  اصول  به  توجه گسترش روبه

   جنبه  اغلب شده  گردآوري شوند، اطالعات  مي  انجام  عمومي  روابط  پيكارهاي  يا ارزيابي ريزي  برنامه  به  منظور كمك  به عمومي
   پژوهش كند، اين  مي داخت پر  پول  پژوهش  براي  يا شركتي  مشتري وقتي).  هستند  خصوصي  دارايي يعني( دارند  خصوصي
.  باشد  دسترس  قابل  در قلمرو عمومي كند كه  مي  كمك  نظريه  تحول  به  زماني  فقط  عمومي  روابط اما پژوهش.   است خصوصي

   چه حت و ت  هنگام  چه  شوند كه  مواجه هايي  با پرسش  زمينه  در اين  طور روزافزوني  به  است  ممكن  و كارورزان پژوهشگران
  . را منتشر كنند  پژوهش  نتايج شرايطي
   منفي  امري  اقناع  وگاه  قرار داشت نگاري  كار روزنامه  بيشتر برمبناي  عمومي  روابط  آموزش در گذشته.   بزنيم  ديگري  مثال

 در   عنصر اصلي ضر ارتباطات حا  درحال  كه  است  گرفته  نتيجه  عملياتي  تعاريف در چهارچوب) 9  فصل ( نف. شد قلمداد مي
   را در روابط  اقناعي  بزرگ  بخش توان ، مي  شده  تشريح  كتاب  اين  از فصول  در بعضي طور كه همان.   است  عمومي  روابط آموزش
  .داد قرار   جديد مورد توجه هاي  در راه  است  كرده  را مطالعه  آن  ارسطو فعاالنه  از زمان  كه اي  در حوزه عمومي

  تواند از ديدگاه  مي مثالً ارتباطات.  قرار دهد  مورد توجه  متعددي هاي  از ديدگاه  عمومي  را در روابط تواند اقناع  مي  ارتباطات
   جاري  سياسي  ارتباطات  به  كه  اموري  گيرد و همچنين  خدمت  را به  باستان  از روزگاران  اخالقي هاي  انديشه  تمامي پردازي سخن
   اجتماعي  و تأثيرگذاري  اقناع  علمي از مطالعات.  قرار دهد  را مورد توجه  اراده  آزادي  اساسي  انديشه پردازد، از جمله مي

  . موجود است)  پيمانان  از هم  تا استفاده  گرفته از برخورد با پيروان (  اخالقي  از متون اي مجموعه
  

   نتيجه 
 در   نظريه  تحول  و عمده ، ابعاد مختلف  دهيم  نشان  كاربردي  اجتماعي  علم  يك  را در مقام  عمومي وابط ر ايم  كوشيده  فصل در اين 

 را  پردازي  رويكرد نظريه  از پيامدهاي  برخي  درباره  و مباحثه  دارند بشناسيم  عمومي  روابط  براي  را كه اي  و نتيجه  اجتماعي علوم
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   كه هايي  و پژوهش  قرار گرفت  مورد بحث  نظريه  در پيشرفت  عمومي  روابط  كارورزان  قطعي مصالح.  يم آغاز كن  عمومي در روابط
  . شد  داده  تشخيص  رشد نظريه  بالقوه  توان  در حكم  است  شده  انجام  عمومي  روابط  پيكارهاي  ارزيابي اخيراً براي
  كنند محق  مي  پشتيباني  عمومي تر در روابط  جامع  بيشتر و نظريه اي  حرفه  دانش زوم از ل  كه  و پژوهشگراني  كارورزان كه  با اين

   موضوع  در قلمرو يك  دانش اگر پيشرفت.   نگريست  منفي  ديده  به  عمومي  را در روابط هايمان  دانسته  كنوني هستند، نبايد سطح
اعتقاد .  گردد  و زيربنا تلقي  شالوده  بايد درحكم  عمومي  ما از روابط  كنوني يها ، دانسته است)   انقالبي و گاهي (  تطوري فراگردي

   پيشرفت  چگونگي  شناخت  و نظامدار، براساس  آگاهانه ، رويكردي  است  مطلوب  بنايي  چنين  اگر برپايي  كه  بوده  براين  فصل اين
  . باشد اشته را د  نفع  بهترين  عمومي  روابط تواند براي  مي نظريه
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  :  ارتباطات  اخالق  و كار در مقام  كسب اخالق
  وشنود  گفت  و انديشه  عمومي  روابط عمل

  
  

    پيرسون  رون
    وينسنت  سنت  ماونت دانشگاه 
  

   چكيده 
   اخالق  نظريه  براي  نظري  پيشنهاد احكامي  فصل هدف.   است  عمومي  در روابط  الگوسازي  براي  كوششي  فصل اين 

   روابط  گاهي كه (  شركتي  كار ارتباطات كند چگونه  مي  روشن  الگوسازي  براي  كوشش اين.   است  عمومي در روابط
   سازماني  اخالقي  در سلوك  قاطعي تواند نقش مي)   است  شده  نيز خوانده  مسائل  يا مديريت ، امور عمومي عمومي
 قرار داد  ها مورد مطالعه  پرسش  با اين توان  وكار را مي  كسب  اخالق  دارد كه  براين  اشاره  مطروحه الگوي.  كند بازي
   و كار مسئله  كسب اخالق. كند  برقرار مي  ديگر ارتباط هاي ها و سازمان  كار با افراد، گروه  سازمان  يك  چگونه كه

  وگو مربوط  گفت  انديشه  به شدت  به ي ارتباط  اخالق شود كه  مي  استدالل  چنين  فصل  و در اين  است  ارتباطي اخالق
   سلوك  اخالقي  جنبه  دارند، در راهبري  شركتي  در ارتباطات  اصلي  نقش  كه  اندازه ها همان  عمومي روابط.  است

  .كنند  ايفا مي اي  عمده  نيز نقش سازماني
  

   باشد بنياد درخوري  استوار نشده  ارتباط  برپايه هايت در ن آنچه.  باشد هنوز وجود ندارد  نشده  درك  ارتباط  از طريق  آنچه
  .شود  دو آغاز مي  با اين حقيقت. ندارد
    بر فلسفه اي مقدمه:  خرد راه،  ) 1978 (  ياسپرس كارل 
  
   زيادي ايه  از جهت كند كه  يا فراگرد آغاز مي الگوپرداز كار را با دو موضوع.   است  تمثيل ، الگو يك)1975 ( نظر هاوس به 

   مبتني  فرض شود و اين  مي  فرض  يا فراگرد دوم  موضوع  يا نمايندگي  تمثيل عنوان  يا فراگرد به  موضوع  يك آنگاه. ناهمانند هستند
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  ثال م  است  ممكن  شلوغ  كندوي مثالً يك.  يا فراگرد همانند هستند  دو موضوع  گفت توان  مي  آن  براساس  كه  است هايي بر جنبه
   اجتماع  بلكه  نيست  انساني  كندو اجتماع ، چرا كه  آشكارا ناهمانند است  مثال اما اين.  شود  فرض  انساني  اجتماعي  براي مناسبي
   محسوس  همانندي  چنين شايد براساس.  شود تواند همانند تلقي  كار، مي  تقسيم  از لحاظ  مثال ، همين با وجود اين.   است حشرات

  . دهد  را افزايش  آن  كند يا درك  كمك  انساني  اجتماع  توصيف تواند به  مي  مثال  كه تاس
.  دارد  آگاهي  يا فراگرد ديگري  از موضوع  بيش  يا فراگردي  موضوع  به  الگوپرداز نوعاً راجع كند كه  مي  خاطرنشان  هاوس

   شناخت  از آن  كه  امري  به  شده  شناخته خوبي  به  كه  را از امري  آگاهي ن اي طور آزمايشي  به  مطروحه  مقايسه الگوپرداز براساس
   باشد، الگو قدرت  وجود داشته  مطلوبي  تناسب  است  الگو درآمده صورت  به  كه  و امري  مثال اگر بين. كند  مي  دارد منتقل كمتري
   درباره  آزمون  قابل هاي  و فرضيه  نظريه ، بسط  بصيرت  به يافتن  دست امر پژوهشگر را در اين.   خواهد داشت  يا تشريحي اكتشافي
  .كند  مي  ياري  است شده  كمتر شناخته  كه  يا فراگردي شيئي

 دو   اين رسد كه  نظر مي ، به با وجود اين.  دارند  تفاوت  از بنيان گيرد كه  مي  دو فراگرد صورت  ميان اي  مقايسه  فصل  در اين
   از اين يكي. شوند، همانندند  مي  عمومي  در روابط  و اخالق  عمومي  ما از روابط  درك  افزايش  موجب  كه رد از جهاتيفراگ

  فراگرد ديگر دربرگيرنده.   است  شناخت  نظريه  به  مختلف  يا رويكردهاي شناختي  معرفت  مفاهيم  ميان  روابط فراگردها دربرگيرنده
 خود   اخالقي هاي  با محيط  تجاري هاي  سازمان  كند كه  را تشريح  مختلفي هاي كوشد راه  مي  كه  است  تاريخي اهيم مف  ميان مناسبات
 ساختار  فراگرد در    يكجوهر    شود كه  مي  ساخته الگو زماني) 1975 (  نظر هاوس مطابق. اند  برقرار كرده  مستحكم روابط

   ساختاري  با اجزاي  فراگرد تاريخي  ذاتي  اجزاي در نتيجه.  شود  يا منقوش كند تابيده  مي  را بازي ن آ  مثال  نقش  كه فراگرد ديگري
  . خواهد شد نقش  و هم  همگون شناختي فراگرد معرفت

 عمدتاً  د كهشون  مي  تعريف گرايي ذهني  و هم گرايي ، نسبيت گرايي  عينيت ، يعني شناختي  معرفت  مفهوم  ابتدا سه  فصل  در اين
 كار را   شالوده  نظريه  ابعاد اين تشريح. خورند  مي  چشم  به  است  شده  خوانده  فرامدرن پردازي  يا سخن  بالغي  نظريه  كه در آنچه

   آن طريقاز ) 1985(كند تا بوشهولز   مي  را تعريف  تاريخي  مفهوم  سه  دوم  در مرحله  فصل اين. كند  مي ريزي  پايه  مقايسه براي
، رويكرد   اجتماعي  را رويكرد مسئوليت  مفهوم  سه بوشهولز اين.  دهد  را مفصالً توضيح اش  اخالقي  محيط  به رويكرد تجارت

 كار  اين.   است  شده  دو فراگرد ترسيم  اين  ميان  روابط  سوم در مرتبه.   است  ناميده  عمومي  و رويكرد سياست  اجتماعي پاسخگويي
   فصل  در اين سرانجام.   است  از مثال يافته  انتقال  دانش دادن  و نشان  و امر الگوشده  مثال  ميان شكلي  هم  جزئيات  توضيح لزممست
  .شود  مي  ترسيم  عمومي  روابط  اخالقي  نظريه  الگو براي  اين  و عملي  نظري  نتايج  كلي طرح

  
    اخالقي  و حقيقت شناسي ، معرفت  و بيان معاني 
  كه (  و بيان  معاني فن.  دارد  باستان  يونان  فلسفه  كهنسالي  به ، تاريخي  انساني  ارتباطات  و فراگردهاي  شناخت  ميان  رابطه مسئله 

  يعني(   ناسيش معرفتو  )   است  همكاري  به  يا ترغيب ، متقاعدساختن  توافق  به يابي  دست  از نمادها براي  استفاده  آن  كلي تعريف
اند   ناسازگار بوده  با هم  دو حوزه  اين گهگاه. اند  ناپايدار داشته اي  رابطه هميشه) پردازد  مي  شناخت  نظريه  به  كه  از فلسفه اي شاخه

   و بيان  معاني  فن ده بو  موردبحث  مهمي  مسائل  كه هايي در دوره. اند  با يكديگر داشته  ديگر پيوند زيادي هاي  در دوران  كه درحالي
   كه  پنجم  قرن  رو در آتن از اين.   است  كرده  خدمت تري  روشن  هدف  و به  داشته  بيشتري  ارج  هميشه پردازي  سخن  عبارتي و به

   بعدي هاي ره در دو  بود كه  واجد شأني  كالم  و فصاحت  بالغت  و نظري  عملي  بود، فن  زوال  در حال  سنتي  اشرافي هاي ارزش
 اقتدار، قبالً   صاحب  مرجع  حكم  يا به  وحي  در نتيجه ، زيرا كه  داشت  كمتري  ارزش  بيان  فن در اعصار ميانه.  شد كمتر واجد آن

تعبير ارسطو، ، بنابر   سخنوري فن.   است  داده  علم  خود را به  جاي  بيان  جديد فن در دوران. شد  مي گيري  تصميم  مهم  مسائل درباره
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   دسترس  قابل  اعتقاد كه  اين كم  باشد، يا دست  وجود داشته اگر يقين. شد  مي  مربوط  احتماالت  در چهارچوب گيري  تصميم به
  تزئيني   دارند نقشي  كمتر بهره  موهبت  از اين  آنها كه  زايد و براي  نقشي  هوشيار و فرهيخته  انسان  براي  بيان  و فن ، سخنوري است

 را در   بيان  يا فن  زبان  و نقش كنيم  مي  را مشخص شناختي  معرفت  رويكرد به  سه  فصل  اين  بعدي هاي در بخش.  خواهد داشت
   روابط  عمل  به  مختلف  را با رويكردهاي شناختي  معرفت هاي  فرضيه  اين  ارتباط  نحوه  همچنين هر بخش.  دهيم  مي  نشان هريك
  .دهد  مي  نشان عمومي

 نظر   به  كه  بوده  روي  از آن  برخوردار شده  از فرازدستي  با سخنوري  و جدل  در بحث  فلسفه  كه هر زمان.   گرايي عينيت 
  توان مي،   مكشوف  يقين  درباره  الهيات هاي نظر از داعيه صرف. دهد  مي  ارائه  مطلق  يقين  سوي  را به اي  پيروزمندانه  راه رسيده مي

   در مقام گرايي  و تجربه گرايي عقل.  گرايي  يا تجربه گرايي عقل:   است  متمايز خود را نمودار ساخته  در دو روش  راه  اين  كه گفت
 را  آن) 1983 (  برنشتاين  دارند كه اند اما هردو باور مشتركي  با يكديگر بوده  در تقابل پردازند اغلب  مي  كار فلسفه  به  كه هايي روش
  :كند  مي  تعريف  را چنين گرايي  عينيت وي.   است  ناميده گرايي عينيت

 وجود دارد، يا  اي  و غيرتاريخي  ثابت  يا چهارچوب  قالب  كه  است  اعتقاد اساسي اين»  گرايي عينيت« از   منظور من
  توانيم  مي  و يا درستي ، خوبي ، واقعيت ، حقيقت انش، د  عقالنيت  ماهيت  ما نهايتاً در تعيين  باشد، كه بايد وجود داشته

   معني  يافتن وار براي  ارشميدس وجويي  و جست گرايي  با اصول  تنگاتنگ  پيوندي گرايي عينيت...   شويم  متوسل  آن به
  گرايي  از شك توانيم  نمي يم كن  را محكم  يا زبان ، دانش  فلسفه  پايه  نتوانيم  كه  تا زماني  گرا معتقد است عينيت. دارد

  )8  ص. (  كنيم  اجتناب افراطي
  

، از  گرايي  عينيت  باشد، در بيان توانست  نمي  ترديدي  در آن  كه  آنچه  يافتن  براي  دكارت  سفر دور و دراز و پرماجراي
  گرايي عقل.  ندارد  كم  چيزي  تجربي هاي  موضوع  در فهم  يقين ريزي  پايه  براي  و الك  بيكن  فرانسيس  مشترك هاي دلمشغولي

   است  بديهي  حواس  براي  كه  كار را در آنچه  اين گرايي تجربه. ريزد  مي  پايه  است  بديهي  عقل  براي  كه  را در آنچه  دانش اساس
  .دهد  مي انجام

  فرست ، پيام  دوتن كم  دست سخنوري. كشد  نمي  ميان  به گرايي  و تجربه گرايي  را در عقل  دانش  ضرورتاً پاي  يا سخنوري  زبان
   يقين  به يافتن  راه  خود براي وجوي  در جست  الك  و نه  و بيكن  دكارت نه. كند  را درگير مي  يا شنونده  پيام ، گيرنده يا سخنران

 را   حقيقت  است  مدعي  كه پژوهشگر موفقي.  بود  و شخصي وجو فردي  جست اين.  نداشتند  با ديگران  ارتباط  برقراري  به نيازي
   اقناعي  خود بازگردد يا كوششي  قلمرو تفكرات  بماند و به تواند خاموش پژوهشگر مي.  رو دارد  در پيش  ارتباطي  دو راه دريافته
  كند اما فقط  مي  استفاده  از زبان  يقين  به  فراگرد روشنگري اين.  آغاز كند  افكار ديگران كردن  يا روشن ساختن  دگرگون را براي
 فراگرد   اين  در اختيار ندارد تا به  چيز معناداري گيرنده.  بروز بدهد  مقرر مجال  از پيش  يا اخالقي  علمي  حقيقت  به كه  اين براي
  كه» ببينند«طور   چيزها را همان ن پيدا كند تا ديگرا  مؤثري  راهبردهاي  كه  است  اين  نيز مسئله  پيام از نظر فروشنده.  كند كمك

»  آموزش« با   سياست  از يك  عمومي  پشتيباني  جلب  مسئله كنند كه  تصور مي  اغلب  عمومي  روابط كارورزان.  وجود دارند راستي به
   مشتريانش  كه هنگامي   داشت  عقيده  عمومي  روابط  پيشگام  كارشناس لي مثالً ايوي. شود  مي  برداشته  از ميان  مخاطب گروه

  هاي  با فرضيه  نوزدهم  در قرن آهن  راه  مديران همچنين). 1966،  هايبرت( خواهد آمد   درپي  عمومي فهميدند، پشتيباني
   براي  كه  داشتند هرچه كردند و عقيده  مي  بررسي  خودشان  صنعت  را صرفاً از ديدگاه كردند زيرا مسئله  مي  عمل گرايي عينيت

  ).1987،  اوالسكي( خواهد بود   خوب  هم  عموم  باشد براي  خوب آهن راه
 مسير   نهايتاً به  يقين  به  رسيدن  براي  هركس  فردي وجوي  جست  كه  است  اين گرايي  عيني هاي  از فرضيه يكي.   گرايي نسبيت 

،  در مقابل.  بدهند  را نشان  هر شخص  پژوهش نادرستيتوانند   مي  و فالسفه  دانشمندان در درازمدت. شود  مي  ختم مشابهي



  15875-6597: ، صندوق پستي 11 خيابان شهيد بهشتي، خيابان پاكستان، كوچه دوم  پالك ،تهران: ها دفتر مطالعات و توسعه رسانه
  org.asanher@info:Email          org.rasaneh.www        88730477:  دورنگار88730413، 88735439: تلفن

93 
 

   راه  كسي  خطا و چه  راه  كسي  چه  كنيم  حكم كه  اين ، براي گرايان  نظر نسبيت طبق.  بيشتر ترديد دارند  باره  در اين گرايان نسبيت
 يا   واقعي  چيزي  چه  كه  اين  در باره  متعارض هاي اعيه د  ميان  وساطت براي.  وجود ندارد اي بينانه  واقع  معيارهاي  است  رفته درست
 در  شدت  به گرايي نسبيت ـ  گرايي  عينيت  اخير بحث هاي  در دهه  كه  علم در فلسفه.  وجود ندارد  معقولي  روش  هيچ  است درست

   بتوانند از آن  دانشمندان  وجود ندارد كه گرايي  و واقع طرف  بي  زبان  هيچ  كه  است گرا اين  نسبي ، استدالل  است  بوده  مطرح آن
  .  است دار كرده  و خدشه ها را آلوده  واقعيت ترين  عادي  حتي  نظري ديدگاه.  كنند  استفاده  بديل  علمي هاي  نظريه  ميان  انتخاب براي

 از آنها   يكي  كرد كه  بررسي توان  مي  ارتباطي ه دو را  دارد با انتخاب گرايي  در نسبيت  سخنوري  يا فن  زبان  را نيز كه  نقشي
   شخص  نظري  انتقال خيزد كه  باور برمي  از اين اختيار سكوت.  دارند  متفاوتي گرا نتايج  نسبيت ها براي  گزينه اما اين.   است سكوت
.   بهتر است نحوي  نظر به  آن  دهيم  نشان رد كه وجود ندا ، زيرا راهي  است  ديگر بيهوده  شخص  به  يا اخالقي  علمي  حقيقت درباره
   ممكن  همچنين گرايانه  نسبي هاي  ديگر، استدالل از سوي. گردد  و رضا مي  و تسليم  سرخوردگي  موجب گرايي  نسبيت بنابراين
پرداز ماهر  مثالً سخن. گيرد  قرار مي  معيار عمل  مشتري  يا نفع  شخصي  نفع  در آن  منجر شود كه  بدبينانه گرايي  عمل  نوعي  به است

  دقت  به  كه هايي  از استدالل گيري تواند با بهره ، مي  است  بسته  متعارض هاي  ديدگاه  ميان  داوري  باور دارد راه كه با وجود اين
   آنچه  در كشف  كه  دليل  اين  به نه،   است  مهم  زبان  شخص  اين براي.  دهد  را برتر جلوه  خاصي  مشتري هاي  ديدگاه  شده پرداخته
 نظر   كه  بنمايد، درحالي  يا برحق  را واقعي تواند امري  مي  رو كه  از آن كند بلكه  مي  بازي  اساسي  نقشي  است  يا درست واقعي
   شيوه  اين  به  از زبان كرد كه  مي تهم بود آنها را م  سوفسطائيان  منتقدان  از اولين  كه افالطون.   معتبر است  اندازه  همان  به ديگري
   روابط  كنند كه  استدالل  بسياري  است  و ممكن  تحقيرآميز است  اصطالحي همچنان»   صرف سفسطه « عبارت. كنند  مي استفاده
  گرايي  نسبيت اند كه هار داشته نيز اظ  عمومي  روابط  از پژوهشگران شماري.  آميز است ، سفسطه  بدبينانه  چنين  اين  معنايي  به عمومي
 از   اوالسكي  كه اطالعاتي). 1985،  ؛ رايت1984،  سون  و مارتين ؛ رايان1985،  اوالسكي (  است  از كارمندان  بسياري  اخالقي موضع

 نحو   به نگرند كه  مي  افرادي  چشم  خود را به  از كارمندان  برخي دهد كه  مي  نشان  است  آورده  دست  خود به هاي مصاحبه
 كارها   شما درباره قضاوت.  چيزها وجود ندارد  در اين حقيقتي«: كنند  مي  را اعمال  از سفسطه اي  خودخواهانه  نوع ناپذيري اجتناب
  لويس). 43  ص(» . هستند  زيردستتان  كه اند يا افرادي  داده  شما قرار دارند آنها را انجام  مافوق  كه  كساني  دارد كه  اين  به بستگي

  . باشد  عمومي  روابط  عمل تواند انگيزه  مي  شخصي  نفع  كه  است  كرده نيز تصريح) 1984(
...   كنيم  حمايت  يا شركتمان  مشتري  شخصي دهند تا از عالقه  مي  ما حقوق  به  كه  كنيم  اذعان  صراحت  به  است  خوب
   وجه  بهترين  به  درصورتي  امور عمومي  كه  دارم  عقيده اما من.   است كراتيك فرايند دم  واقعي  و امتياز ماهيت سازش
  ).32  ص( شود   تلقي  كارورزان براي»  برد و باخت «  وضعيت عنوان  به  اول  در درجه  خواهد شد كه فهميده

  
 را نيز  اي گرايانه  و نسبيت  بدبينانه  ديدگاه حال ينكند اما در ع  مي  را نفي گرايي  عينيت  فرامدرن  بالغي نظريه.   گرايي ذهني هم 
 دارند   برعهده  بنياديني شناختي  معرفت  نقش  و بالغت  زبان كند كه  مي  استدالل  بالغي  نظريه در عوض. پذيرد  شد نمي  توصيف كه

   با آن  كه شود و روشي  مي  شمرده دانش معيار   مخاطب موافقت.   است ذهني وشنود و هم  گفت  تابع  و اخالقي  علمي و دانش
؛ چرويتز 1977چرويتز،  (  برخوردار است  اساسي  از اهميت  فرامدرن  بالغي دهد در نظريه  را تغيير مي  آگاهي ها شكل  ذهن ارتباط

   كه  افتاده  در دامي ست در  افراطي گرايي نسبيت). 1983، 1979؛ ويالرد، 1978،  ؛ لف1980؛ كنوپر، 1976  ؛ فارل1985و هيكنز، 
  .  است  خوانده  بالغي گرايي  را نسبيت آن) 1976 ( اسكات
   كرده  دارد مشخص  در توليد دانش  و خالق  سازنده  نقشي پردازي  سخن  ادعا كه  اين  طرح  را براي چند راه) 1978 (  لف

 و   معيار ثابت  و يك  خاص  غامض  مسئله  يك  ميان  رابطه دنكر  با روشن پردازي سخن «  كه  است  اين  داعيه ترين ضعيف.  است
ها   ذهن  تعاطي  حكم  به ، چرا كه  است پردازانه  و سخن ، بالغي  دانش اين). 78  ص(» .پردازد  مي  دانش  انتقال ، به  حقيقت مطلق
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  پردازانه  سخن شناختي  معرفت هاي  كوشش  همه ه ك  است  اين پردازي  سخن  معرفتي  نقش  ادعاي ترين محكم.   است  گرفته شكل
   نتيجه  دانش  و همه كنيم  مي  زندگي  نمادين ما در دنيايي: كند  مي  تبديل  نمادين  را به  امور تجربي  ديدگاه  اين  نظر لف طبق.  است

  .  است  دانايان  نمادها از سوي  و دستكاري  تبديل چگونگي
  ، فلسفه  در علم  اوليه  اصول  در تعيين  قاطعي  نقش پردازي  سخن  كه  است  مدعي  كرده  را اشغال اي ميانه   جايگاه  كه  ديدگاهي

   متعارض  علمي هاي  ديدگاه  كه  داشت عقيده) 1970 ( كوهن.  دارد  با موارد خاص  اصول  اين  رابطه  و نيز در تعيين و اخالق
 در   كه  است  كرده  دفاع اي  اخالقي  نظري  از ديدگاه  اخالقي درنظريه) 1963 ( پرلمن. اند ار مانده پايد پردازي  سخن  ياري  به جهاني

   كه  قرار گيرد، بر كسي  مورد مخالفت  از عدالت  اصلي ، هرگاه  نظر پرلمن طبق. كند  مي  بازي اي كننده  تعيين  نقش پردازي  سخن آن
   و پرلمن  است  فراگرد توجيه  همان اين.   سازگار است تر ديگري  كلي  با اصول  اصل  دهد آن ن نشا  كه  است كند فرض  مي مخالفت

 در   درستي اثبات. اند  توجيه  ديگر غيرقابل  صورت  به شود كه  منجر مي  ارزشي  احكامي  به  فراگرد درنهايت  اين اعتقاد دارد كه
   عدالت  درباره بحث.   است  و مشروط  موقتي كند كه  پيدا مي  تقابل  بنياديني  با اصول هايت، در ن  در علم ، مانند تبيين  اخالقي اصول
. كند  مي  فرض پذيرد يا بديهي  را مي  آن  شنونده گردد كه  مي  اصولي  منجر به  فقط ، بلكه  باشد نيست  مطلق  يقين  كه  حكمي كاشف

  .دهد  مي  را نشان  و اخالقي  علمي  حقيقت  ذهني  هم  ويژگي  اهميت شنونده تأكيد بر پذيرش
   اخالقي هاي  نظريه وي.   است پردازي  يا سخن  استدالل ، نظريه  اخالقي  محور نظريه  كه  است نيز گفته) 1958 (  تولمين

 حتماً   افراد معمولي  كه  عيني ست ا صفتي»  خوبي «  دارند كه  از اين  حكايت  كه هايي پذيرد، نظريه گرا را نمي  و عينيت شمول جهان
 را در   نهفته گرايي  نسبيت وي.  باشند  داشته  موضوع  به  درستي  نگاه  كه  آنها ياد دهيم  به  است  خواهند كرد، كافي مشاهده
 دارند و   مختلف  ارزشي ي آنها افراد ناگزير معيارها  برحسب  كه هايي  نظريه كند، يعني  مي  نفي گرايان  ذهنيت  اخالقي هاي نظريه
   همان  اخالق  مطالعه از نظر تولمين.  هستند  صرفاً پند و اندرز يا ابراز احساسات  اخالقي هاي  گزاره  نظر را كه طور اين همين
  .  است  استدالل  فراگرد ارتباطي مطالعه

نظر   به ، چنين  است گرايي  عينيت  از انديشه معرفتي  گيري  بيشتر فاصله پردازي  سخن ها برآنند كه  ديدگاه  اين  از آنجا كه
   معرفتي  از ديدگاه  ادعايي ، هيچ  قبالً يادآور شديم  كه ، همانگونه بله.  خواهند شد  منتهي  افراطي گرايي  نسبيت  ناگزير به رسد كه مي

   عنوان  به  گفتماني  جامعه  يك  اعضاي  ذهني  ميان  توافق نظر عموماً بر  اين مدافعان.  را دربرندارد اي  نظر ويژه  چنين پردازي سخن
   كرده استدالل) 1983 ( برنشتاين. دهد  مي  ارائه گرايي  نسبيت سوي  به  جانشيني  راه ورزند كه  تأكيد مي  عملي  و هدفي  واقعي امكاني
. شود  مي  غالب نوردد و بر آن  را درمي گرايي نسبيت ـ  گرايي  عينيت ، دوگانگي  حقيقت يا بالغي»  ارتباطي «  ديدگاه  كه است

  :گويد  مي مثالً وي.   است  ذهني  ميان  بر توافق  و مبتني وشنودي  ضرورتاً گفت  انساني عقالنيت
،  ، غور و بررسي  انتخاب  حاوي  كه  عقالنيت  اين  و جمعي  عملي بر خصلت...   انساني  عقالنيت وشنودي  گفت الگوي

   و از همه  مناسب  معياري  تعيين  درباره نظر عقلي اختالف... و»  شمول معيار جهان« و كاربرد   معقول سير، سنجشتف
  ).172  ص(كند   تأكيد مي تر است مهم

  
   پيوند داده آن   مفهوم ترين  در عام  انساني  را با عقالنيت  آن  برنشتاين  كه  دليل  اين  جا مخصوصاً به  در اين  عموميت  انديشه
ها، هنجارها،  ارزش: كند  مي  مقاومت گرايي  دربرابر عينيت  از اجتماع گرفته  نشأت گيري  تصميم  طرف از يك.   است بسيار مهم

 از.  هستند  مشروط  و تاريخي  از نظر اجتماعي شوند كه  مي  شمرده  اتفاقي  دليل  اين  به  اجتماع  يك  درون ها و معيارهاي سنت
 بر   مبتني  ارتباط  نتيجه  بلكه  نيست  يا مستبدانه ، ذهني  اجتماع هاي  تصميم ، زيرا كه  بركنار است  افراطي گرايي  ديگر از نسبيت طرف

   حكمي  و اخالقي  علمي  اعتقاد دارد حقيقت  كه  پژوهشگري براي.  دارد  و بيروني  عيني  حالت  و در اجتماع  است  ذهني اشتراك
  ارتباط.   مستمر است وگوي  در گفت اي  يا لحظه  ضمني  از موافقت  نيز حاكي ، سكوت  صادر شده  ذهني  اشتراك  از راه  كه تاس
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   ذهني  اشتراك هاي  فرضيه  كه  عمومي  كارورز روابط براي.  وشنود است  گفت  در يك  يا سازمان  شخص  درگيركردن معناي  به فعال
  ).1984،  كالبرتسون (  است مشي  خط  در تدوين  ضروري اي  ديگر مرحله هاي  ديدگاه برشمردنپذيرد، معت را مي

. آورند وجود مي  را به  مقايسه  كه  است  كرده  را فراهم  موادي گرايي ذهني  و هم گرايي ، نسبيت گرايي  عينيت  درباره  پيشين  بحث
  كند كه  مي  را ترسيم  موادي  كلي  و كار، طرح  كسب  راهبري  براي  الزم  اخالقي هاي  پرسش  بافت دادن  با نشان  بعدي هاي بخش
  . الگو درآيند صورت بايد به
  

    آن  اخالقي  و كار و محيط كسب 
 رفتار بر   آن  كه  بر قصد سروكار دارد، در وضعيتي  آزاد و مبتني  با رفتار انساني  در كل  اخالق كند كه  تصور مي معموالً فرد چنين 

 و كار با رفتار آزاد و   كسب  اخالق  شكل  همين به.  دارد  تأثيرگذاري  توان گذارد يا بالقوه  تأثير مي  ديگري  يا اشخاص شخص
،   و هانت گرونيگ( آنها دارد   براي گذارد يا پيامدهايي  تأثير مي  مخاطب هاي  يا گروه  بر گروه  سروكار دارد كه  سازماني عمدي
  .گردند  مي  مطرح  مخاطب  و گروه  شركت  ميان  روابط  در چهارچوب  شركت  در مورد عمل  اخالقي هاي پرسش). 1984

   از ابهام  وخالي  نسبتاً جاافتاده شد، زيرا كه  مي  شمرده  و بديهي  پذيرفته  و كار امري  در كسب  روابط  اين  اواخر اغلب  تا همين
 و   قانوني  عوامل  روزگاري  وكار را كه  كسب  فعاليت  محيط  و سياسي  ناپايدار اجتماعي  عوامل1960   دهه اما در طول. بودند

   كار پرده  در محيط  و سياسي ، اجتماعي  از ابعاد اخالقي  اجتماعي  سريع هاي دگرگوني.  راند متأثر ساخت  مي  حكم  برآن اقتصادي
   جديدي  و شكنندگي  وابستگي  تغييرات اين. شدند  مي  گرفته  بودند، يا وجود نداشتند و يا بديهي  يا پنهان  زمان  تا آن  كه برداشت

.  داد  نشان  از خود واكنش  متفاوتي هاي  شيوه  و كار به و كسب) 1985؛ بوشهولز، 1983گولنر، ( كرد   كار اضافه  و محيط  روابط به
   مرحله  سه  و در آن  ساخته مطرح) 1985( بوشهولز   كه  است  بحثي  به شود متكي  مي ه داد  بسط  بعدي هاي  در بخش  كه مفاهيمي

  رويكرد مسئوليت)  الف: ( عبارتند از  مراحل اين.   است  كرده  مشخص  محيط  دگرگوني  و كار به  كسب متمايز را در واكنش
 و   رويكردها كم  اين  كه  بايد يادآور شويم نخست.   عمومي سترويكرد سيا)  ج( و   اجتماعي رويكرد پاسخگويي)  ب(،  اجتماعي

  .ها نيستند  دوره  اين  هستند اما دقيقاً منحصر به  مختلف  تاريخي هاي  دوره  ويژه بيش
   كسب  بود كه  از اين  رويكرد حاكي اين. داند  مي1960   رويكرد را در دهه  اين بوشهولز ريشه.    اجتماعي رويكرد مسئوليت 

 و   نيست  تعهد صرفاً اقتصادي  اين كرد كه  مي  و تصديق  داشت  گردن  به  اجتماعي  در مورد خدمات  كه پذيرفت  را مي وكار تعهدي
  ي اخالق  اصول  فقدان  مفهوم  اين  عمده  نظر بوشهولز اشكال ، به با وجود اين. شود  نمي  بازار آزاد فراهم  اقتصادي  مكانيزم از طريق
خواستند   مي  كه هايي  شركت  اجرايي ، مديران  مديريت  براي  روشني مشي  وجود خط بدون.  بود  از آن  پشتيباني  براي روشن

   مبهم هاي از برنامه... يا...  قرار دهند  خود را سرمشق  خاص هاي شدند تا ارزش  خود رها مي  حال  كنند به  عمل  مسئوليت براساس
   عمومي  وكار فروپاشي  جديد كسب محيط). 8  ص( كنند   جديد پيروي  عمومي  متغير يا انتظارات  اجتماعي هاي زش بر ار مبتني
 بود اعتبار   يا نادرست  درست  در رفتار شركتي  وكار و آنچه  كسب هاي  هدف  درباره  كه گذاشت  مي  نمايش  را به هايي ارزش
   بودند كه  بودند آنهايي  مورد ترديد قرار گرفته  حال  كه هايي ارزش. شدند  مي  شمرده  همگاني  از اين  پيش  كه هايي ارزش.  داشت

). 1979،   و بووي بيوچامپ( بودند  ــ نهفته   كالسيك  و سودگرايي  اخالقي  از خوددوستي تركيبي  دادوستد آزاد ــ در ايدئولوژي
   بر آن  اسميت  آدام  نامرئي  دست  كه خود را در بازاري)   اخالقي خوددوستي ( خصي ش  نفع  اگر كسي  كه  است  برآن  تركيب اين

)   كالسيك سودگرايي( بازار   حوزه  عامالن  بيشترين ــ براي   اقتصادي رفاه ها ــ  شادكامي ترين  كند بزرگ راند دنبال  مي حكم
   نحوه  درباره  فزاينده  و ترديدي  متكثر و شك هاي ، ارزش  ديدگاه ين ا  درباره  همگاني  توافق  زوال در پي.  خواهد آمد حاصل
  . بود  ظاهر نشده  وساطتي  چنين  امكان  و عدم  شك  اين  به ظهور رسيد، هرچند هنوز گرايش  آنها به  ميان وساطت
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 بود،   را گرفته  روزگار پيشين طمينان و ا  ثبات  جاي  كه گرايي  كثرت  از شبح شايد سرخورده.    اجتماعي رويكرد پاسخگويي 
   را در باره  اخالقي  رويكرد بحث اين.  ناميد  اجتماعي  را رويكرد پاسخگويي  بوشهولز آن  كرد كه  را انتخاب  و كار ديدگاهي كسب
 وكار در   كسب هاي سازمان. سازد  مي  معطوف  شركتي  پاسخ  مكانيزم  تأثيرگذاري  خود را به نهد و توجه  متضاد كنار مي هاي ارزش
   آغاز كردند و به  امور عمومي هاي  بخش  رويكرد با تأسيس  از اين  بخشي عنوان  را به  محيطي ، عمالً كار بررسي1970   دهه طول

  : بوشهولز نوشت.  پرداختند  اجتماعي هاي  سنجش اجراي
  

   به  است  الزم  آيا شركت شوند كه  نمي  امر مربوط  اين به نيستند و   اخالقي هاي  پرسش  مهم  مسائل  فلسفه  در اين
  گيري    با جهت] هايي پرسش[  بلكه.  كند يا خير  رسيدگي  اجتماعي  مشكلي  به  اجتماعي  مسئوليت خاطر احساس

  اند، مربوط ضروري مؤثرتر   واكنش دادن  نشان  براي  تغييراتي  چه كه  و اين  شركت  واكنش  توانايي  به اند كه عملي
   نشان  واكنش  تغيير اجتماعي  به  فقط دهد كه  قرار مي  انفعالي  كار را در موضعي  سازمان]رويكرد[  اين... شوند مي
  )16 و 13  ص(دهد  مي

  
   كه  اين  زيرا با تظاهر به  نيست  قبول  وكار قابل  كسب  براي  اجتماعي نهايتاً رويكرد پاسخ.    عمومي رويكرد سياست 

   كه گونه اما همان. گيرند  مي  را ناديده  اخالقي  هستند، مسائل  منفعلي  نيستند و صرفاً سازوكارهاي  فعالي  اخالقي ها عامالن شركت
 در  عي اجتما  فشارهاي  خود در قبال  كه  دولت  زمان  نيز بود زيرا در آن  و غيرواقعي  رويكرد غيرعملي شد، اين بوشهولز يادآور مي

   تجارت  قوانين  بازنويسي ، سرگرم  اقتصادي  جديد فعاليت  مقررات داد، با ارائه  مي  نشان  از خود واكنش  عمومي فراگرد سياست
   فراگرد سياست  كه  است  اين  احتياط  رسيدند كه  نتيجه  اين  كار به هاي  سازمان1980 و 1970  هاي  دهه  در طول بنابراين. بود

 رويكرد   ترتيب  اين به.   تأثير گذاشت  كار باشد بر آن  همسو با منافع  كه  كوشيد از راههايي طور فعال  و به  را شناخت يعموم
  كند كه  مي  تلقي  در امري  فعال  سياسي كننده  مشاركت  يك  و كار خود را در مقام  كسب  در آن  كه  پيدا شد؛ رويكردي جديدي

  .  است  ارتباطي  فراگردي  جا تأكيد شده  در اين  كه گونه  و همان اسي سي اصوالً فراگردي
  

   الگو يك:   شركت  وجدان ديالكتيك 
. كند  مي  در سطور باال تعقيب شده  ترسيم شناختي  معرفت  بوشهولز را با ساختار مفاهيم  تاريخي  مفاهيم  تطبيق  وظيفه  بخش اين 

   نيست  يا رياضي  صوري  مقياسي  الگو، الگوي  ديگر اين  بيان به.   است  ناميده  مفهومي را الگوي الگو  اين) 136  ، ص1975(هاوز 
   را كه هاوز ساختاري.  دارد  بسيار اهميت  كه است)   مثال يعني(»   يا فراگرد اصلي  در موضوع  روابط  يا بافت ساختار داخلي « بلكه
   كار گرفته  به  مثال  براي  بحث  خود در اين  را كه دهد، اما ساختاري  قرار مي  باشد مورد بحث تواند داشته  احتماالً مي  مثال يك

   منتهي گرايي ذهن  هم  به  و سپس گرايي  نسبيت  به گرايي  از عينيت  كه  فراگردي  ساختار اصلي ويژگي. كند  نمي دقيقاً توصيف
  .  است  ديالكتيكي شود ويژگي مي

  كار رفته  به  فراگردي  معناي جا به  در اين  ديالكتيك واژه.  دارد  مختلف  معاني  كه  است هايي  از واژه  يكي در فلسفه   ديالكتيك
در فراگرد . آيد  از هر دو نظر پديد مي  جديدي  تركيب  آن كند و در پي  برخورد مي  مخالف  نظر با نظري  يك  در آن  كه است

   را دگرگون شود، آن  مي رسد غالب نظر مي  به  حل  يا تضاد غيرقابل  در ابتدا دوگانگي  كه چه  جديد بر آن ب، تركي  اصيل ديالكتيكي
   در آن  كرد كه  تلقي  در فراگرد ديالكتيكي اي  لحظه  همچون توان  را مي  فرامدرن پردازي  سخن نظريه. رود  فراتر مي سازد و از آن مي
در . يابد  مي شود و تعالي  مي  كشيده  بحث ، به گرايي  و نسبيت گرايي  عينيت  زوج ، يعني  فلسفي هاي انگي دوگ ترين  از قديمي يكي
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   به  فراگرد ديالكتيكي  اين  درباره  آگاهي  كه  است  اين  هدف  كرده  بوشهولز توصيف  كه گونه  همان  فصل  اين  بعدي هاي بخش
  . شود  منتقل شركتي   امور عمومي  ما از تاريخ شناخت

   اخالقي  از محيط  ناشي  فشارهاي  به  اجتماعي  رويكرد مسئوليت  شناخت  راه بهترين.   گرايي  و عينيت  اجتماعي مسئوليت 
   اين ال ح در عين. گيرند  قرار مي  و فراگير مورد مناقشه  عيني هاي  ارزش  كه  بدانيم اي  را دوره  آن  كه  است  كار اين هاي سازمان
 با   اجتماعي هاي  هدف  به  رسيدن  را براي  شركتي  اقدامات توان  مي  دارند كه  اطمينان  تاحدي  مديران  كه  است اي ، دوره دوره
  ان امك  كار، در ابتدا، درباره مدير سازمان.  دو وجود ندارد  آن  بين  حلي  يا غيرقابل  داد و تضاد مطلق  وكار سازش  كسب هاي هدف
،  با وجود اين.  اعتقاد دارد  عمل  صحيح  راههاي  كشف پذيربودن  امكان  ندارد و به  ترديدي  اخالقي هاي بيني  روشن  به يابي دست
 نباشد   اگر غيرممكن  اخالقي  حقيقت  كشف رسند كه  مي  نتيجه  اين  زود به  خيلي ، مديران  است  بوشهولز متذكر شده  كه گونه همان
   را ارائه  فراگردي  اوليه  مراحل حال  درعين گرا دارد، ليكن  عينيت شناختي  در معرفت  ريشه  اجتماعي رويكرد مسئوليت.  ار استدشو
  .شوند رو مي ها روبه  آن ها و رشد مداوم  ارزش  تكثرگرايي ها با چالش  فرضيه  اين  در آن دهد كه مي

 با   كه  است  افراطي گرايي  نسبيت  آن دهنده  نشان  اجتماعي رويكرد پاسخگويي .  گرايي  و نسبيت  اجتماعي پاسخگويي 
 رويكرد  اين.  بود گرا سربرداشته  عينيت شناختي  معرفت هاي  فرضيه شدن  پاشيده  و از هم  اجتماعي  رويكرد مسئوليت شكست
 باشد،   كند وجود نداشته  را هدايت  شركت  بتواند سلوك كه   فراگير راهگشايي  اگر اصول  آن  بر حسب  كه  است  ديدگاهي نماينده

   سكوني ، به گرايي  عينيت  راحتي  به يابي  در دست ، ناتوان  اجتماعي رويكرد پاسخگويي.  وجود ندارد داري  معني  اصالً اصول پس
  . ورزد  اجتناب شمول  و جهان  عام  قوانين  از فقدان  ناشي  سخت هاي نشيند تا از چالش  مي  عقب منفصل

   در رويكرد پاسخ  نهفته  افراطي گرايي  بر نسبيت  عمومي رسد رويكرد سياست  نظر مي به.   گرايي ذهني  و هم  عمومي سياست 
.  آورد خواهد  پايان گرا به  عينيت شناختي  معرفت هاي  فرضيه  به  رجعت  كار را بدون اما رويكرد جديد اين. آيد  مي  فائق اجتماعي

  هاي  شود، پرسش  تبديل  عمومي  در فراگرد سياست  عاملي وكار به  كسب  كه  اين  محض  به  دارد كه  اذعان  نكته  اين بوشهولز به
   چگونه  كرد كه  مطرح  صورت  بدين توان ها را مي  پرسش  كه  است  اين  اصلي اما نكته. شوند  مي  آشكارا مطرح  دوباره اخالقي
  .كند  مي  مشاركت  است  ارتباطي  اصوالً فراگردي و كار در آنچه  كسب

   بر نظريه آمدن  فائق  توان  داده دست  بوشهولز به  كه  توضيحي  و كار طبق  كسب  اخالقي  مسئوليت  به  عمومي  رويكرد سياست
  هاي شناختي  از معرفت  تركيبي  فرامدرن پردازي سخن   نظريه  كه  داراست اي  شيوه  همان  را به  آن نمودن  يا تركيب  پيشين مخالف
  ها در فراگردي  لحظه دهنده  نشان گرايي ذهني  و هم گرايي ، نسبيت گرايي  عينيت  مثلث طور كه همان. دهد  مي  را ارائه متعارض

. دهد  مي  ارائه  ديالكتيكي ردي فراگ  هم  عمومي  و سياست  اجتماعي ، پاسخگويي  اجتماعي  مسئوليت ، مثلث  است ديالكتيكي
   غايب  قبلي  نظري هاي بندي  در فرمول  كه  ارتباطي  بر متغيرهاي شود كه  مي  ختم  تركيبي  به  ديالكتيكي  فراگردهاي  اين هردوي

   با ذهن ، ذهني  حقيقت  در كشف گويند كه گرا نمي گرا و نسبيت  عينيت هاي شناختي  از معرفت يك هيچ. ورزند بودند تأكيد مي
   علمي ، چه  حقيقت  خلق  براي  دو ذهن  كه  است  مدعي  فرامدرن پردازي  سخن  ديگر نظريه اما از سوي. كند  برقرار مي ديگر ارتباط

  بلكه كند   عمل تواند يكجانبه  وكار نمي  كسب  كه  است  اين  عمومي  رويكرد سياست طور سخن همين.   است ، الزم  اخالقي و چه
  رويكرد سياست.  برقرار كند  بپردازد و ارتباط  مشورت  به  با ديگران  عمومي  سياست  از سازوكارهاي  با استفاده  است ضروري
 يا رويكرد   اجتماعي  رويكرد مسئوليت  امر درباره  اين  كه ، درحالي  است ذهني  هم  از تأكيد بر فراگردهاي  حاكي عمومي

  . ندارد  مصداق ي اجتماع پاسخگويي
   عمومي  و رويكرد سياست  فرامدرن پردازي  سخن  نظريه  ميان  رابطه  دارد كه  زيادي  اهميت  نكته  اين نمودن جا روشن  در اين

   يك  براساس  راز كيهان  كه  است  نشده  ادعايي  چنين وجه  هيچ به.  شود  تلقي  مشروط اي وكار بايد صرفاً رابطه  كسب  اخالق به
   يونان  فلسفه  اندازه  به ، قدمتي  دانش  مختلف  و انواع وشنودي  گفت  ارتباط  ميان  رابطة در واقع. شود  مي  فراگير كشف  جهاني طرح
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  با طور كلي  به  سنتي شمول  جهان هاي  ارزش  فروپاشي  كه  كنيم  توجه  نكته  اين  دارد به  ضرورت با وجود اين.  دارد باستان
  ارتباط ها بي  نظام  اين  و ميان  درون  ارتباطات  به  عميق  و توجه  جديد اجتماعي هاي  نظام  متقابل  و وابستگي  روزافزون پيچيدگي

 ).1981؛ ففر، 1961،   و وايت لوين(كند   تأكيد مي  سازماني  ميان  روابط  بر بعد نمادين  سازماني  نظريه  اخير به رويكردهاي.  نيست
   باقي  هرگز ثابت  كه  روابطي  يعني  است  تأييد شده  روابط  اين  ديدن  يا ديالكتيكي وشنودي  گفت  ديگر ارزش در رويكردهاي

   متقابل  وابستگي  پيچيده  روابط به)   سازماني  داوطلبانه  و كنش  جبريت  ميان يعني( پيدا   يا تضادهاي مانند و در آنها تخالف نمي
  ).1980،  ؛ زيتس1985،   و جويس ؛ هربينياك1977،  سون ؛ بن1983،   و استلي وِن د  ون(شوند  مي  متحول

   آن  در نتيجه  كه  است تري  متعالي ، شناخت  مختلف هاي شناختي  معرفت  مفاهيم  بوشهولز برمبناي  تاريخي  تفسير مفاهيم  فايده
   و اخالق  عمومي  روابط  نظريه سازي  مفهوم  براي  و متقاعدكننده  قوي اي  نظريه ن فرامدر پردازي  سخن نظريه. آيد  مي  دست به

   در مورد مثال  آنچه  صورت  باشد در اين  شده  مدون  با الگوي  و منطبق  مناسب  مثال  كه اگر بپذيريم. كند  وكار پيشنهاد مي كسب
   ارتباط  دارند و بر شيوه  لفظي  جنبه  اخالقي  حقايق  كه  كنيم  نظر را قبول يناگر ا.  خواهد بود  در مورد الگو نيز روشن  است روشن

   را تعيين  شركت  عمل  كه  است  عمومي  ارتباطات  فراگردهاي وكار، مطالعه  كسب  اخالق  مطالعه  صورت ما استوارند، در اين
  .اند  فراگردها قرار گرفته دهند در اين ي م  را شكل  رفتار شركت  كه  اخالقي هاي زيرا واقعيت. كنند مي

   عموميِ اخالقي  روابط  اصلي  مفهوم شود كه  مي  تلويحاً استدالل  رفته  پيش  مرحله  تا اين  ترتيب  بدين  كه  در الگويي
 فراتر از  وشنود چيزي گفت.   الگو است  اين  اصلي  نظري  استنتاج  مفهوم  اين درواقع). 1ـ7 نمودار   كنيد به نگاه ( وشنود است گفت

،   شده  داده  نشان  در هريك  نهفته شناختي  معرفت هاي  با فرضيه  كه ها چنان  اين  و هردوي  است  عمومي  روابط دو رويكرد ديگر به
  اساساً 

  .  است  ارتباطي  دو گزينش  دربردارنده هر مربع. 1تذكر 
    ارتباطي  گزينش  يك  عنوان  به سكوت  
     فعال رفتار ارتباطي  
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   چپ  به  راست  افقي هاي پيكان. دهد  مي  را نشان  فراگرد ديالكتيكي آيد جهت  مي  راست  به  از چپ  كه  افقي پيكان. 2تذكر 
 غير  مومي ع  ديگر روابط  انواع كننده  بيان  و بنابراين  است گويي  تك وشنود به  گفت  تنزل  احتمالي  نحوه دادن  نشان هدفش
  .  است وشنودي گفت

 بهتر  از همه «  اعتقاد دارد كه  سازمان اين.  گراست  تلويحاً عينيت هاي  با ديدگاه  سازماني  متضمن رويكرد اول.   است گفتي تك
  گرا را شامل بيت نس هاي  با ديدگاه ، سازماني رويكرد دوم. دهد  مي  را آموزش  مخاطب هاي  گروه  كه  است  اين و هدفش» داند مي
   قرار گيرد، سازمان  سازمان  عمل  مبناي  كه  معيارهايي  فقدان در صورت:  آميز است  سفسطه اش  عمومي  روابط  سازمان اين. شود مي
  . خود قرار دهد  عمل  را مبناي  شخصي  نفع كند كه  پيدا مي  گرايش  اين به

 و گريزناپذير   ضروري  ساختار دو فراگرد ديالكتيكي  چيز درباره  عمالً هيچ كه   است  اهميت  نيز داراي  نكته  اين  شناخت
   از اين  احتماالً حاكي  ارتباطي هاي  گزينه وگو باشند، اما اين  در گفت هايي  لحظه  هركدام  است  ممكن گويي  و تك سكوت.  نيست
 يا   كل  عقل سازمان «  عمومي  روابط  نوعي  دامن كند و به  مي  فعاليتگرا گرا يا نسبيت  عينيت هاي  با فرضيه گري  ارتباط  كه است
 ـ  گرايي  عيني  از دوگانگي  يا اخالقي  علمي  شناخت  به گرايي ذهني  رويكرد هم  زماني فقط.   است لغزيده» آميز  سفسطه الگوي
  ، رويكرد سياست  ترتيب  همين به.  بگيرد  صورت يرانگ  تصميم  ميان  و واقعي  اصيل وگويي  گفت گذرد كه  درمي گرايي نسبيت
  هميشه.  بيافتد  اتفاق درستي  به  سازماني وشنود ميان  گفت يابد كه  مي  بر دو رويكرد ديگر تفوق  درصورتي  عمومي  روابط  به عمومي



  15875-6597: ، صندوق پستي 11 خيابان شهيد بهشتي، خيابان پاكستان، كوچه دوم  پالك ،تهران: ها دفتر مطالعات و توسعه رسانه
  org.asanher@info:Email          org.rasaneh.www        88730477:  دورنگار88730413، 88735439: تلفن

100  

   عمومي  سياست  رويكرد اصيل  دارد كه وجود  نيز هميشه  احتمال اين.  شود  منحرف گويي  تك وشنود به  گفت  كه  است ممكن
   مسئوليت گويانه  رويكرد تك  يك  به ، تبديل  و مخاطبانش  تأثيرگذار بر سازمان  مسائل  درباره گيري  تصميم  به وشنودي گفت

 متعهد يا  گرايي  عينيت فريبي ام عو تواند به  مي  آساني  به  سازمان  ديگر رفتار ارتباطي  بيان به.  شود  اجتماعي  يا پاسخگويي اجتماعي
   روابط  عمل  مهم  الگو دستور اخالقي  اين ترتيب بدين.  شود  تبديل  كژانديش گرايي آميز نسبيت  و سفسطه  ظاهراً استداللي صورت
  .  است ي سازمان وشنود ميان  از گفت  و جانبداري گويانه  تك  ارتباط هاي  اسلوب  به  از گرايش  گذشتن  براي عمومي

 دارد   عمومي  روابط  كارورزان  امر براي  اين  را كه ، اهميتي  اصيل وگوي  گفت  انديشه نمودن  با روشن  بعدي هاي  در بخش
   شرايطي  به شود و سپس  آغاز مي  در ارتباطات  ارزشي عنوان وشنود به  گفت  انديشه  با بررسي  بحث اين.  داد  خواهيم توضيح

   و عملي  نظري  نتايج  كار ترسيم  فصل  اين  بعدي هاي  در بخش  ترتيب  اين به. دهد  مي وشنود را افزايش  گفت  امكان كهپردازد  مي
  .يابد  مي  ادامه  عمومي  روابط  اخالق  نظريه الگوي
  

  وشنود  گفت  و انديشه  ارتباطات اخالق 
   دقيق  مطالعه  براي  سودمندي  تصورها روش  اين بازنمودن. كند  مي رسيم ت  از تصورها را در ذهن انبوهي»  وشنود گفت « كلمه 

   عنوان  به  شنونده  و موافقت  روش  يك وشنود، در مقام  گفت  دو جنبه  براي افالطون.   است  ارتباطات  به  مربوط  اخالقيات مسئله
 از   تفسير افالطون  پذيرش  به وشنود نيازي  گفت  ضروري قش ن  درك براي.  بود  قائل  فراوان ، اهميت  روش  آن عنصر ضروري

.  نيست)  باشد  قرين  است شمول  و جهان  عام  حقيقت  كه تواند نهايتاً با آنچه گر مي  ارتباط  موافقت  باور كه  اين يعني ( گرايي عينيت
   به  را كه  و ايراد دهد، آنچه  چالش  به  مجالي  كه آن بيكوشد   مي كرد كه  مي  مخالفت اي  يكجانبه  سخنوري هاي  با سبك افالطون

   يك  غلبه  بودند كه  اين  شدند دلبسته  محكوم  افالطون  از سوي  كه  سوفسطايي بيشتر سخنوران.  كند آيد تعريف  مي نظر حقيقت
  . كشد  بحث  را به  بديل هاي برد تا ديدگاه  مي  را پيش  مشتري  بيشتر عاليق  كه نظري. نظر را شاهد باشند

  گويان  سخن دهد كه  مي  روي آميز تنها هنگامي وشنود موفقيت ، گفت  افالطون  فيدروس از رساله) 1953( بنابر تفسير ويور 
   حفظ ي برا  زبان هاي  و از قالب  است  بيمناك وشنود صادقانه  از گفت گر فرومايه ارتباط.   وسيله  كنند نه  تلقي يكديگر را هدف

. كنند  موجود را تهديد نمي ، وضعيت  حال  در آن كند، زيرا شنوندگان  مي  استفاده  شنوندگان  در بين  و نبود خودآگاهي سكون
   منافع برد يا حمايت شود و قصد پيش وگو مي  خاطر خود، وارد گفت  به  و هم  خاطر شنونده  به ، هم گر شريف  ارتباط درمقابل
  .رد را ندا خاصي

   ذهني  از گرايش  است  عبارت كند كه وشنود وارد مي  را در گفت  مهمي  ارزش  رفت  افالطون  درباره  از اين  پيش  كه  بحثي
سخنور تجاوزكار، ) 1972( رايد  بروك. اند  داده  را ادامه  نكته  اين  به  دقيق  توجه  ديگران  پس از آن.   با شنونده سخنور و مناسباتش

  شنوندگان.   و تحقير است  سلطه  شنوندگان  تجاوزكار در قبال  ذهني هاي گرايش. كند  مي كار و دوستدار را با يكديگر مقايسه فريب
   عمومي  روابط  جاري  اعمال  رايد احتماالً اغلب  بروك  كه  است  مقامي و اين كار ــ فريب.  هستند كننده ها گمراه  و روش شي

 ديگر  از سوي.   است  مخاطب  و خردمندي ، شخصيت  هويت اعتنا به  و بي ــ اغواگر، رياكار، جذاب دهد  قرار مي  را در آن كنوني
 افراد   در بين  آزادانه  انتخاب  ترويج  به  و ميل ، احترام  برابري  دربرگيرنده  شنونده  سخنور دوستدار در قبال  ذهني هاي گرايش
  .شوند  مي  نگريسته  شي ، نه شخص   چشم  به  كه  است مخاطبي

  هاي  بر ارزش  دسته در يك. شود  مي  تمايز قائل  عمومي  در روابط  ارزش  سه بين) 1965 ( ، ساليوان  عمومي  در مأخذ روابط
   بر ارزش  دوم ستهدر د. گيرد  را دربرمي  تأثيرگذاري  و سنجش ، توليد نشريه  مخاطب ، تحليل  نگارش  كه فنوني. شود  تأكيد مي فني

 از آنها   كارفرما يا مشتري  كه  است هايي  و ديدگاه  كارفرما يا مشتري  به  وفاداري  آن  مشخصه شود و وجه  تأكيد مي حمايتي
  امل ك  اطالعات  دريافت  براي  مخاطبان شود، بر حقوق  مي  خوانده  دوسويه هاي  ارزش ، كه  سوم اما در دسته. كند  مي هواداري
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دهد صريحاً بر   مي  ارائه  ساليوان  كه هايي  از ارزش  دسته سومين. گردد  تأكيد مي  بر آنها تأثيرگذار است  كه  مسائلي درباره
  نيز اهميت) 1985 (  و سنتر و بروم و كاتليپ) 1984 (  و هانت گرونيگ. كند  تأكيد مي گويي  با تك  مخالفت وشنود در مقام گفت
  سازماني)  اجتماعي (  عمومي  مسئوليت  و هانت  گرونيگ درواقع. دهند  مي  عمومي  و همتراز در روابط  دوسويه  ارتباطات  به زيادي

   و هانت گرونيگ. كنند  مي رود تعريف  كار مي  وشنود به  گفت  درباره  كه  سازش و    مذاكره،    ارتباط    چون را با اصطالحاتي
و ) ناهمتراز ( گويانه  تك  رويكردهاي  وضوح  به اند كه  ساخته  عمومي  روابط  ارتباطات  كاربردي ايه  روش  براي الگويي
  .كند را از يكديگر متمايز مي) همتراز ( وشنودي گفت
  

   وشنود  گفت شرايط 
 ياد   ارتباطي گيري  يا جهت روح   عنوان بيشتر به « وشنود از آن  گفت ها درباره  نوشته  اغلب  كرد كه مالحظه) 1981 ( يوهانسن 

وشنود با   گفت كند كه  را تأييد مي  انديشه  عمدتاً اين  رفت  از اين  پيش  كه و بحثي) 45  ص(»   خاص ، يا قالب ، فن اند تا روش كرده
  براي) 1974 ( نيوهانس.  دارد  تنگاتنگ  پيوندي  و موقعيت ، موضوع ، مخاطب  خودش  به  نسبت  سخنران  ذهني هاي گرايش
،  ، همدلي  متقابل  صدر، احترام ، سعه ، اصالت  ديگري  به ، توجه صداقت:  كرد ها استفاده  واژه وشنود از اين  گفت  ويژگي توصيف
:  ت اس  شده ها مشخص  ويژگي  با اين گويي  تك در مقابل). 96  ص (  بيان  آزادي  نفوذ و ترغيب  قصد اعمال  از تظاهر، عدم دوري
  . داشتن  تدافعي  موضع  و هميشه اعتمادي ، بي ، زورگويي ، تظاهر، خودنمايي ، رياكاري فريبي ، عوام كشي ، بهره ، برتري كاري فريب

شود   مي وشنود مربوط  گفت  انديشه  به  كه  عميقي  معاني  مدير در فهم  يك  به  كمك  براي  است ها ممكن كننده  توصيف  اين
   ميان وشنودي  گفت  ارتباطات  و حفظ اگر برقراري.   است  و فوتي  و فوري  مدير بيشتر عملي  اين  اخالقي  اما مسائلمفيد باشند

،   است  مخاطبان  تأثيرگذار بر آن  وكار اخالقي  كسب هاي  روش  اجراي  براي شرطي ، پيش  آن  مخاطب هاي  كار و گروه سازمان
 قواعد و  كند به  مي  را تشويق  يوهانسن  مورد وصف  گرايشي يابي  جهت ها كه شرط  پيش  اين حفظ ايجاد و   نيز براي مديران

 و   ثابت  وضعيت  و در هيچ  بشر است  درون دانش « كند كه تأكيد مي) 1977 (  چرويتس اگرچه.  نياز دارند  روشني رهنمودهاي
   نكته  بر اين وي.   نيست  توليد دانش ، براي  انساني  هر گفتمان  كه قد است معت  حال ، اما در عين)216  ص(»  وجود ندارد مطلقي

بار   به  يا اخالقي  علمي  دانش  كه  باشيم وشنود انتظار داشته  شود تا از گفت  فراهم  معيني هاي  بايد قبالً وضعيت ورزد كه اصرار مي
  :آورد

   كنند و صادقانه  تالقي  بايد با هم  ذهني هاي  گرايش اين  گيرد ــ  صورت  ذهني هاي  گرايش  ميان  واقعي  برخوردي  است الزم. 1 
  .  نيست  فراگرد كافي  به  آنها و تزريقشان تنها بيان.  بطلبند  چالش يكديگر را به

  . برخوردار باشند  برابر در فراگرد ارتباط  و ابتكار عمل  از نظارت كنندگان  مشاركت  است الزم. 2 
  . باشند  آن  اصالح  خود را بپذيرند و آماده هاي  ديدگاه بودن  نادرست  بايد حقيقتاً احتمال كنندگان مشاركت. 3 

 از   رسمي ، تعريفي  و عملي  نظري  گفتمان  متفاوت هاي  سطح  دربارة  خويش سازي  نظريه بر مبناي) 1984، 1970 (  هابرماس
 ديگر   سطح  به  انتزاع  سطح  از يك  بتوانند آزادانه كنندگان  مشاركت دهد كه  مي  روي يوگو هنگام گفت: وگو پيشنهاد كرد گفت
   فراهم كنندگان  مشاركت  را براي هايي  پرسش  طرح  امكان  عمومي  روابط  متقابل  در كنش  باالتر انتزاع هاي  سطح  به رفتن. بروند
   واقع  از انتزاع  در سطحي  است  خوانده  گفتمان  هابرماس  را كه آنچه.   است  گفتماني ه جامع  ميان  اجماع  از زمينه  بخشي كند كه مي
   بيشتري  عام  پذيرش طلبند كه  مي  چالش  به  يكديگر را در برابر هنجارهايي هاي  اعتبار حكم  در آن كنندگان  مشاركت شود كه مي

  .دارند
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  سمت  به  بحث  تعميق  به يابي  دست  آن  در چهارچوب  كه  ارتباطي  وضعيت ك ي  ساختاري  عام  ضرورت  از نظر هابرماس
  اين) 1979 (  و كالين برلسون.   است كنندگان  مشاركت  ميان  همتراز و متوازن اي شود، رابطه پذير مي  امكان  باالتر انتزاع هاي سطح

  ):423  ص(اند   داده  شرح  ترتيب  اين  را به ضرورت
  . باشند  برابر داشته  فرصت  آن  و ادامه  آغاز گفتمان  بايد براي كنندگان اركتمش. 1 
  . برابر برخوردار باشند  يا تفسير از فرصت  بايد در انتقاد، تبيين كنندگان مشاركت. 2 
  . بركنار باشد  يا نظارت ، سلطه  بايد از فريب كنندگان  مشاركت  ميان  متقابل كنش. 3 
  . برابر باشند  بايد از نظر قدرت ندگانكن مشاركت. 4 

  هاي  كنش  خاص  انواع  درباره  هابرماس  با مطالب  فوق  از شرايط  هريك اند كه  كرده  خاطرنشان  و كالين  برلسون  بر اين  اضافه
،   گفتن  شامل كه   رتباطيا    گفتاري هاي  از كنش  بايد در استفاده كنندگان گويد مشاركت  مي  اول شرط.  پيوند دارد گفتاري
 از   بايد در استفاده كنندگان گويد مشاركت  مي  دوم شرط.  برخوردار شوند  مساوي  از فرصت  است  و پرسيدن راندن سخن
  شرط. مند شوند  بهره  مساوي  از فرصت  است دادن  و توضيح كردن ، توصيف كردن  اثبات  شامل  كه  بخش دوام    گفتاري هاي كنش
 و  كردن ، كتمان ، اقرارنمودن  پذيرفتن  شامل  كه  معرف   گفتاري هاي  از كنش  بايد در استفاده كنندگان گويد مشاركت  مي سوم

   گفتاري هاي  از كنش  بايد در استفاده كنندگان گويد مشاركت  مي  چهارم شرط. مند شوند  بهره  مساوي  از فرصت  است كردن تكذيب
  .مند شوند  برابر بهره  از فرصت  است  و اخطاركردن ، مجازساختن ساختن ، ممنوع  دستوردادن  شامل ه ك  دهنده نظام

   اخالقي عمل). 1986،  پيرسون( دهد   ارائه  عمومي  كار روابط  براي  سودمندي تواند رهنمودهاي  مي  هابرماس هاي  انديشه
   براي  فرصت  در مقام  اخالقي  در آنها ارتباطات  كرد كه  و تحليل  تجزيه تاري گف هاي  كنش  از ديدگاه توان  كار را مي سازمان
   آنها كند تا به  مي  عمل گران ارتباط

 و  ، مونگ  فاراس درواقع. بكشانند)  تعين (  باالتر انتزاع هاي  سطح  را به  بپردازند و بحث  گفتاري هاي  كنش  انواع  دهد به  امكان
  اند كه  پيشنهاد كرده  ارتباطي  محيط  يك  ساختاري هاي  جنبه  سنجش  را براي  راهي  سازماني  ارتباطات پردازان نظريه) 1977 ( راسل

   مشروع  را صورت  تصميمات كند و بنابراين  مي وشنود را ترويج  گفت  كه  ارتباطي محيطي. كند  مي  استفاده  همسونگري از نظريه
،   ساختاري هاي  ويژگي  از آن  متقابل  و خرسندي  محيط  ساختاري هاي  ويژگي  درباره گران  ارتباط قابل مت بخشد، با توافق مي

 را   متقابل  كنش  كسي چه:  گيرد  صورت گران  زير از ارتباط هاي كنند پرسش  پيشنهاد مي  و راسل ، مونگ فاراس. شود  مي مشخص
آنها (كند؟   مي  را انتخاب  بحث  موضوع  كسي ؟ چه  چيست  تماس شود؟ فراواني مي برخورد  كند؟ با تأخيرها چگونه آغاز مي

 از   پايه  تا چه گران شود؟ ارتباط  مي  نحو اداره  چه  به  موضوع كار تغييرات.)  تر است  مهم  از همه  پرسش  احتماالً اين معتقدند كه
  ها توجه  افراد در سازمان  ميان  متقابل  ساختار كنش ، به  و راسل ، مونگ اراس ف  كه  دارند؟ با اين رضايت»  قواعد ارتباطات « اين

   عاليق  اصلي حوزه(ها   سازمان  ميان  ارتباطي  روابط  سنجش  براي  مشابهي تواند معيارهاي  نمي  دليل  چه  به  نيست دارند، معلوم
وشنود   گفت  كامالً شكوفاي  ايجاد نظريه  سوي  به  مهم  شود قدمي  كار گرفته  معيار به اگر اين.  شود  كار گرفته به)   عمومي روابط
  .  است  شده ها برداشته  سازمان براي

  
    عمومي  در روابط  اخالقي الزام:  نتيجه 
 را   آن حتيشود يا   مي برد، سد راهش  مي  را پيش  آن  كه وشنود و شرايطي  گفت هاي  از ويژگي  برخي  درباره  پيشين بحث 

.  شود وكار تبديل  كسب ناپذير اخالق  و تفكيك  جزء الزم تواند به  مي  ارتباطات  آن  طي دهد كه  مي  را نشان سنجد، راههايي مي
   بالغي  نظريه اگر نتايج.  شود وكار تبديل  كسب  اخالق  توجه  اصلي  كانون  بايد به اي  مطالعه  چنين  كه  است  برآن  فصل  اين درواقع
،   صورت در آن كنند ــ  مي  بازي  و اخالقي  علمي  حقيقت  در خلق  اساسي  نقشي  ارتباطي  فراگردهاي كه  ــ  را بپذيريم فرامدرن
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   كسب  سازمان  ميان  ارتباطي وشنودي  فراگرد گفت هاي  شاخص  در چهارچوب  كه  است ، راهبردي  و كار اخالقي راهبرد كسب
.   قرار گيرند مجاز است  دارد كه  يا امكان  راهبرد قرار گرفته  تأثير آن  تحت  كه ها يا افرادي ها، گروه  از سازمان  دسته وكار و آن

   حمله  نباشد در معرض  فراگرد مجاز يا مشروع  آن  واسطه  به  كه راهبردي.  وجود ندارد  اخالقي  از معيارهاي  ديگري  منبع هيچ
  .  است اخالقي

  هاي  و خطا در تصميم  درست هاي  پرسش  كه  كرد و گفت  شد مطرح  گفته اكنون  هم  با آنچه  مشابه استداللي) 1961 ( دي 
   برك  خود را با توصيف  توضيحات  كه دي. آورند  آنها را پديد مي  دارند كه  مناسبت  با فراگردي  تنها در ارتباط  عمومي سياست

  :گويد ، مي  است  آغاز كرده  فراگرد ديالكتيك كردن  نمادينه  براي  ابزاري  عنوان ه ب از دموكراسي) 1957(
   فراهم شناختي  روش  چهارچوبي ، بلكه  چيست  خوب كند زندگي  نمي  مشخص  سياسي اي  فلسفه  عنوان  به  دموكراسي

   براساس  كه  شخصي براي...  كند  تالش وب خ  خود از زندگي  درك  تحقق تواند براي  مي  هر فردي  در آن كند كه مي
   موضوعات  درباره  اعتقاد شخصي  بر اخالقيات گيري  فراگرد تصميم  اخالقي گيرد، اصول  مي وشنود تصميم گفت
  )7 و 5  ص. (ها  هدف  نه  است  وسايل  تعهد به دموكراسي...  دارد  برتري خاص

  
   متكي  اصرار و استحكامي  يا به  آن  ذاتي  كيفيت  به  عمومي  سياست  در فضاي  عمل  يك  غايي  اخالقي ، جايگاه  از نظر دي

 در   آن  تصويب  به  نيز بستگي  آن بودن  يا نادرست درست. دهند  مي  از خود نشان  عمل  آن  در پشتيباني كنندگان  بحث  كه نيست
  . دارد گيري  از فرايند تصميم  خاصي  نوع جريان

   حاكمند تا بر مسائل گيري  بيشتر بر فرايند تصميم  كه  قواعد ارتباطات  هستند درباره  مسائلي  ارتباطات  اخالقي  اصول  مسائل
.  دارد  بسيار نزديك  نيز پيوندي  با قواعد ارتباطات  عمومي  روابط  اخالقيات در نتيجه.   فردي  عاليق  اخالقي  درستي  به مربوط
   عمومي  سياست  به  راجع  آن  بايد براساس  قواعد را بپذيرد كه  از انواع  كداميك  گفتماني  جامعه  كه  است  بر سر اين اختالف
  كرد كه تأكيد مي) 1976 ( اسكات. گذارد  تأثير مي  يا چند گروه  و يك  اصلي  مشتركاً بر سازمان  كه هايي  ــ تصميم  گرفت تصميم
   همين  به  عمومي  روابط  خود درباره هاي در نوشته) 1985 ( الينگ.  شود  تعيين ذهني  هم رها از طريق قواعد ومعيا  اين  است الزم
  .كند  مي  اشاره نكته

  هاي  نظام  كه  است  مسئله  اين  قرار گيرد شناخت  بايد مورد توجه  اخالقي  ارتباطات  درباره  كه اي  نكته  محتمالً مهمترين
   مدام  مشروع  آنها در توليد نتايج  كارآيي  است  از ايراد ايجاد كرد و الزم  و عاري طور كامل  به توان  را نمي سازماني   ميان ارتباطات

  هاي  از پرسش  بايد يكي شود يا خير هميشه وشنود مي  گفت  رواج  موجب  ارتباطي  آيا نظام  كه اين.  شود  و نقد كشيده  بحث به
 اما   است نظر ضروري  اتفاق  به  رسيدن ناپذير و براي  اجتناب  ساختاري محدوديت.  باشد  نظام  در آن  طرح  و قابل محتمل
   قرار داشته  نظارت  تحت  آنها مدام  نشود و تأثيرگذاري  فرض  و مسلم  ساختارها هرگز قطعي  اين كند كه وشنود اقتضا مي گفت
  . و احياناً تغيير قرار گيرند  احتمالي  و تحليل  مورد تجزيه اختارها همواره س  اين كند كه وشنود اقتضا مي گفت. باشد

 بعد   اداره شود، مسئوليت  مي  مربوط  با مخاطبانش  شركت  ارتباط  برقراري  نحوه  به جا كه ، تا آن  شركتي  عمومي  روابط  ادارات
   كه  است  شركتي  مشروع  هر راهبري  براي شرطي وشنود پيش  گفت  كه  است  اين علتش.  دارند  را برعهده  شركتي  راهبري اخالقي
  ــ  را با مخاطبانش  شركت  كه  است  ارتباطي هاي  نظام  ايجاد و حفظ  ادارات  آن  اصلي دغدغه. گذارد  تأثير مي  يا سازمان بر گروه

  هاي  نظام  اين  هدايت  عمومي  روابط هدف. دهد  پيوند ميــ  هستند  شركتي  متأثر از اقدامات  كه هايي ها و گروه  سازمان آن
   مسئوليت  امر هسته اين.  شوند  وشنود نزديك  گفت  از انديشه  برآمده  معيارهاي  به  تا حد امكان  كه  است صورتي  به ارتباطي
  .شود  مي  ناشي  مسئوليت  از اين  و هر تعهد ديگري  است  عمومي  روابط اخالقي
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  هاي  نظام  بر انواع  ثمربخش  طرزي  به توان  را مي  عمومي  روابط  آينده  و عمل  پژوهش  كه  است  معني  اين  نظر به  اين يرش پذ
   از رضايت  باالتري  سطوح  آن  مميزه  وجه  را پديد آورند كه هايي  توافق  كه طوري به.  متمركز كرد  سازماني  ميان ارتباطي
 نظر  به.   وشنود است  با گفت  مرتبط  مشاركتي  و رفتارهاي  قواعد ارتباطي  انواع  تجربي  مهم  از مسائل يكي.   است كننده مشاركت

   سنجش  را براي هايي  روش  همسونگري نظريه.  كنند  قواعد و رفتارها توافق  اين  درباره  و گروه  سازمان  نمايندگان رسد كه  مي مهم
  .كند  از آنها پيشنهاد مي  قواعد و رفتارها و رضايت  اين ابل متق  شناخت ميزان

 قرار دهد و   دارند مورد بررسي وشنودي  گفت  ظاهري  را كه تواند قواعد و رفتارهايي  مي  عمومي  روابط  آينده هاي  پژوهش
   كنوني  ارتباطي  با رفتارهاي د و همچنينشو  مي  استنتاج وشنودي  گفت  ارتباطات هاي  از نظريه  كه  بلندي هاي آنها را با هدف

  پرسش. دار شود  عهده  سازمان  يك هاي  فعاليت  ارزيابي  منظم  در برنامه اي تواند وظيفه  مي  سنجش  نوع  اين در واقع.  كند مقايسه
تر،   عادي  ارتباطاتي  به  بحراني  وضعيت  ديگر، مثالً از يك  وضعيت  به  قواعد و رفتارها از وضعيتي  آيا اين  كه  است  ديگر اين مهم

  ورزد مطرح وگو تأكيد مي  گفت  بر محوريت  كه  عمومي  روابط  نظريه  ديگر از طريق هاي ها و پرسش  پرسش كنند؟ اين  مي تفاوت
  .اند شده
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   سازماني ـ   بالغي رويكردي: ها  با گروه ، روابط ؟ نه  عمومي بطروا
   معاصر  شركتي  ارتباطات به

  
  

    چني  جورج
   كلرادو دانشگاه 
  
    ديونيزوپولوس جورج 
  ديگو  سن  ايالتي دانشگاه 
  
   چكيده 

،   سازماني  اخيراً در نظريه  كه هايي  معاصر را در پرتو پيشرفت  شركتي  ارتباطات  كاركردها و وظايف  فصل اين 
:   است  شده  تقسيم  بخش  چندين  به  مقاله اين. دهد  قرار مي  مورد بررسي  است  شده حاصل»  انتقادي« و  سخنوري

  به) د(،   سازماني  مرزهاي ابهام)  ج(،   شركتي  شخص بلوغ)  ب(،   و سخنوري  سازماني  نظريه  ضروري همگرايي)  الف(
  گفتمان»  كنندگان مصرف « هاي طلبيدن  چالش به)   ه( و   شركتي  عمومي گفتمان»  توليدكنندگان « هاي بيدنطل چالش
 را   شركتي  ارتباطات  بالنده هاي  فعاليت  كه خواهيم  مي  عمومي  روابط  و كارورزان ما از پژوهشگران.   شركتي عمومي

  . بگيرند شوند جدي  مي  ترويج  شركتي هاي در پيام   كه ها و عاليقي  ارزش  از ديدگاه ويژه به
  

 در كنار  زندگي:   طبيعي اتفاقات    نام  به اش  تازه  از كتاب  كه كنيم  چارلز پررو آغاز مي  مستدل  را با سخنان  فصل  اين
  .  است  شده برگرفته) 1984( پرخطر   هاي آوري فن

 كار كنند، از   باشند يا بسيار خوب عيب  بي  را كه هايي  سازمان  اميديافتن كه   است  ديرزماني  سازماني پردازان  نظريه
اگر   پايدار ــ  امر محدوديتي اين.  وجود ندارد آميزي  فاجعه  پنهان  عامل  كه  و احوالي  در اوضاع اند؛ حتي  داده دست

  كنند كه  نمي  زندگي  اين ها براي  انسان ه ك  است  معني  بدان اين.   ماست  انساني ــ در وضعيت  باشد محدوديت
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   برخالف اي ها تا اندازه كنند و ناگزير سازمان  مي  آنها را اداره  ديگري  كسان  بدهند كه هايي  سازمان چيز خود را به همه
   نظام  و حتي سياليست سو ؛ كشورهاي نيست»  داري سرمايه «  تنها مسئله  اين  دليل  همين به.  خواهند شد  آنها اداره ميل

 و با   عظيم  در مقياسي  بگريزند كه اي يافته  و سازمان  مشترك  تالش توانند از معضل  نيز نمي  كمونيست آرماني
  )338  ص. (گيرد  مي  صورت  قطعيت  و عدم پيچيدگي

  
   با درنظرگرفتن  كه  اين اول. كنند  پيدا مي تباط ار  فصل  نيز در اين  مهم  مسئله  با چندين بخشند كه  تنها الهام  پررو نه  سخنان

   ارتباطات هاي  چالش ويژه به ــ»  يافته  و سازمان  مشترك  تالش معضل «  درباره  بالغي  نمادها، نظريه  نقش تر از آن  و كلي  اقناع نقش
 1987 تامكينز در   كه چنان( اواخر   خود اين  كه ني سازما  رشد نظريه شمردن  با مفروض  ما بگويد؟ دوم تواند به  مي ــ چه  شركتي
؟ و   گفت توان  مي  چه  شركتي  عمومي  گفتمان  دنياي هاي  پيچيدگي ، درباره  است كرده»   نمادين چرخشي«عمداً ) داد  مي توضيح
 كردند و پررو در   را وضع  آن1979ر  د  و هارت  اسكات  كه اصطالحي(»   سازماني امريكاي «  وضعيت  با درنظرگرفتن كه  اين سوم

   مخاطب هاي  و گروه  شركتي  مختلف  عامالن  به توان  مي  و انتقادي  عملي هاي  توصيه  نوع ، چه) داد  شرح  را با فصاحت  آن1984
   كرد؟  ارائه گوناگون
   معني  به  اصطالح از اين(   انتقادي   و نظريه ازماني س ، نظريه  بالغي  نظريه  از نتايج  برخي  در پيگيري  كه  است هايي  پرسش  اين
   مسائل  فصل  اين ترتيب بدين.  پردازيم  مي  آن  به  شركتي  در ارتباطات  و كاربست  پژوهش معاصر براي)  كنيم  مي  استفاده  آن وسيع

   عمومي  روابط  براي  حاصل  نتايج  مكاشفه هد و بهد  قرار مي  را مورد مطالعه  خاص  نظري كند، قلمروهاي  مي  را بررسي فرانظريه
  .پردازد مي)   آن  عملي  كارگيري و به(

  
    و بالغي  سازماني  نظريه  ضروري همگرايي 
  يهي بد  اصلي اند، اكنون  تنيده  درهم  نحو سردرگمي  به  هستند كه  اجتماعي  از حيات  ابعادي  ارتباط  و برقراري دهي  سازمان كه اين 

 در  ، كه مدير  وظايف    به موسوم) 1938 / 1968( چستر بارنارد   اثر كالسيك  مجدد به  توجه در واقع.   است  سازماني در مطالعات
   سازماني  مطالعات سوي به»   ارتباطي گرايش« از   مهمي ، نشانه  است  كرده  تعريف  ارتباطي  را صريحاً با اصطالحات  سازمان  وي آن
   ويك  كارل  آن  نويسنده كه   دهي  سازمان  اجتماعي شناسي روان    از كتاب  گسترده  و استفاده  شهرت  است چنين هم.  ستا
   قرار گرفته  ارتباطات  پژوهشگران  مورد استقبال درنگ  بي  كه  كرده  توصيف  روشن  چنان  خود را با اصطالحاتي مطالب) 1979(

  ي»انگيز اصوالً جدل «  مجدد مفاهيم ريزي  قالب  اخير براي هاي ، با تالش  ارتباط  با برقراركردن  مساوي دهي  سازمان معادله.  است
بيشتر ) 1982،   و مورگان اسميرسيچ(»   معني مديريت« با   مساوي  رهبري چون)  ايم ، گرفته1955،   را از گالي  اصطالح اين(

  .  است  شده پشتيباني
 در   كه  نظر ما تغييري شود؟ به  مي  كجا منتهي  دارد و به  شدت  اندازه ها تا چه  سازمان  در مطالعه  ارتباطي ايش گر  اما اين

   معاصر مطالعه  فلسفه  بالغي هاي  را در پيوند با مشغله ، مخصوصاً اگر آن  خواهد داشت اي  و گسترده  عميق ، نتايج  است جريان
  . كنيم

  دهد، اكنون  مي نشان) 1987،  كارتي  و مك ، بومن نس باي (؟   يا دگرگوني پايان:   از فلسفه پس    كتاب وان عن طور كه  همان
  هاي  نوشته  مجدد به  توجه  دليل  و به  قرن  اين در ميانه»  شناختي  زبان گرايش « در پي.   است  شده  سختي  دچار بحران  فلسفه هويت

   به  امتياز اعتباربخشي ويژه به  ــ  فلسفي  گفتمان هاي  از فرضيه ، بسياري و نيچه)   اثرش آخرين ( اين، ويتگنشت هايدگر، ديويي
  .گيرند  قرار مي  مجدداً مورد بازنگري  و نافذ اقناع  نمادين  نقش  با پذيرفتن اكنون ها ــ  رشته  در همه  علم هاي داعيه
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 اينتاير و  ، مك مانند ديويدسون(و امريكا )  دريدا، فوكو و ريكو از قبيل( اروپا  ن پژوهشگرا  كه  زمانه  حضور روح  درواقع
  كنند ممكن  مي  عرضه  پژوهشگران  اين  كه هايي  ديدگاه اگرچه.   بازشناخت توان  جا مي دهد در اين  يكديگر پيوند مي را به)  رورتي
 مورد  در اين. نظر دارند  نماد با يكديگر اتفاق  كامل  قدرت  به د اما در توجه از يكديگر متمايز باشن شدت  به  در ابعاد مختلف است

 از    نماديني بازسازي) 1979(   طبيعت  و آينه فلسفه    به  موسوم  وي كتاب.   است  تأثير زياد داشته مخصوصاً ريچارد رورتي
كند و معتقد   مي  را دنبال  بحث اين) 1982 (  گرايي  عمل پيامدهاي  نام  به  رورتي كار بعدي. داد  مي دست  به  زبان   بازنمايي ديدگاه
 از   استفاده  ما براي  هستند كه هايي  تصميم  نتايج  معني  دارد و بدين  بستگي  زبان ها و تمايزها به ، موضوع  مسائل تمامي «  كه است
 و   ديويي گرايي  عمل  منظور تغيير و بازسازي  به رورتي). 140  ص (  دهيم جام را ان  معيني  زباني  تا بازي ايم  گرفته  معين  واژگان يك

   تأثيرگذاري  چگونگي معناي  به  گفتمان  در هر نوع  حقيقت گويد آزمون  مي  فرامدرن  در قلمرو فلسفه  آن دادن  جيمز و جاي ويليام
،  در هر قلمرو استداللي  ما را ــ شود كه  نمي منظور بيان  بدين خن س اين.   است  خاص  مخاطب  گروه  بر روي  يا پيام  متن يك

 هر   را در تعريف  نمادگرايي  نقش  اهميت  كه  است  اين  هدف  دلسرد كند، بلكه  حقيقت وجوي ــ از جست   يا محققانه عاميانه
 از نماد  توانيم نمي)   عمومي  روابط وهشگر يا متخصص، پژ  عادي  اشخاص عنوان به( ما   نظر رورتي به.  ما يادآور شود  به حقيقتي

   منطقي  پوزيتيويسم  نمونه  مورد شايد بهترين در اين (  دهيم  را انجام  كاري  چنين كوشيم  مي  سخت  اغلب ، گرچه بركنار بمانيم
  ). باشد سنتي

  ، از شخصيت  دهيم دست  به  معاصر است  فلسفه  بالغي  منظور ما از عاليق  از آنچه تري  روشن  تعريف كه  اين جا براي  در اين
 و   با گفتمان  برخورد وي  كرد؛ اگرچه  كمك  فلسفه  هويت  بحران  تسريع به) 1984( فوكو  ميشل.  كنيم  ياد مي  ديگري مهم

   اطالق  آن  را به  نام  ما اين طور كه آن(كو فو    انتقادي  اجتماعي تاريخ.   بود  با رفتار رورتي  كامالً متفاوت اي  شيوه  به ارتباطات
فوكو قواعد . كند  تأكيد مي اهميت ها و امور بي ها، درگيري ، اعدام  عطف هاي  بر نقطه  تاريخ  گفتمان  به  جامع با نگاهي)  كنيم مي

   و درست  قرار گرفته  چيزها مورد بحث عضي و چرا ب دهد چگونه  مي  نشان كند كه  مي  را ارائه  گفتماني هاي  قالب  انواع گيري شكل
   از قلمرو مجموعه  كامالً بيرون يعني(اند   شده  گرفته  نيز ناديده  ديگري  و چيزهاي  چيزها پرهيز شده اند و از بعضي  شده دانسته
  ).گيرد  قدرتمند قرار مي  نهادهاي  نام  تحت اند، مثالً آنچه  شده  واقع  معيني گفتمان

   شيوه ها را به اند پديده  شده  باعث  را كه  و سياسي  اجتماعي ، زيرا فوكو اعمال  است  رورتي  ديدگاه  مهم  فوكو مكمل اه ديدگ
  : دهد كه  مي توضيح) 1986( رابينو  پل.   است  كرده ، برجسته  كنيم  ارائه خاصي

   سيصدسال  پيدا شود و براي  در فلسفه اش  سروكله اگهان ن  كه  نيست ها از نظر فوكو امري  نمايندگي  رو مسئله  از اين
   پيوند دارد كه  و سياسي  اجتماعي  بسيار متفاوت  از اعمال اي  گسترده  امر با سلسله  كند واين بر تفكر آنها فرمانروايي

  ).240  ص(سازند   را مي  نوين  با يكديگر  دارند و جهان  دروني  ارتباطي حال در عين
  
   آن هاي  سياست  از ماهيت دهد، فوكو پرده  مي  را نشان  نمايندگي  فلسفه هاي  نارسايي  رورتي  كه  درحالي  ترتيب ين بد
  .شوند  ما يادآور مي  را به پردازي  سخن دارد و هردو، اهميت برمي

 خصوصاً،   شركتي  ارتباطات وماً، و براي عم  و سازماني  بالغي  نظريه ها براي  ديدگاه  اين  ضمني  نتايج  بايد ديد كه  حال
.  قلمداد كرد را بايد جوهر سازمان   نمادگرايي،    است  كرده  را تعريف آن) 1987( تامكينز   فيليپ طور كه ، همان ؟ نخست چيست
   از ديرباز به  قديم  بالغي ريه نظ  كه  است هايي  موضوع شود بسط  مي  خوانده  سازماني  نظريه  امروزه  كه بيشتر چيزهايي « در واقع

   را در واقع  آن كند و چگونگي  مي  توجه  در فلسفه  بالغي  گرايش  به  نكته اين). 77  ، ص1987تامكينز، (»   است كرده  مي آنها توجه
  ها يا نيروهاي فعاليت از  نظامي« را  سازمان) 1968/1938(بارنارد .  بود  كرده بيني پيش) 1969/1950، 1969/1945 (  برك كنت
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  سازمان    كرد كه  اضافه توان  مي  تعريف  اين تركردن  عميق ناميد و براي مي) 73  ص(»  دو فرد يا بيشتر شده  هماهنگ آگاهانه
   آن ي، برا  ببخشيم  مادي  را صورت  سازمان  هدف  كه  هستيم  طبيعتاً مستعد اين  اگرچه.   و ديگر نمادهاست ، واژگان كم دست
   شاهد روشني  عمومي  روابط هاي  از مقاله بسياري (  كنيم  و ملموس  را معين ، آن  صورت  يا در غير اين  شويم  قائل  خارجي هويت
 تا   كنيم تلقي) 1981 بارتلز   بيان به(»  تنيده  درهم موضوع«يا »  موضوع «  يك  را همچون  آن  كه ، بهتر است) هستند  گرايش  اين براي
،  كارورزان( ما   بيشتر به  سازمان  و بالغي  نمادين  موضوعي مفهوم.   بپنداريم  يكپارچه  يا امري  چيز، ماهيت  را مانند يك  آن  كه اين

   مستقيم  آشنايي  سازمان  يك  در مقام  با طرز كار سازمان  يكايك دهد كه  مي امكان)   و ناظران كنندگان ، مصرف گران ، تحليل مشتريان
  ). ، زير چاپ ، تامكينز، تامكينز و چني1988 و تامكينز،   چني  كنيد به نگاه ( پيدا كنيم
و )  طور خاص به (  سازماني  كنشگران هاي فرض ها و پيش  رويه  سمت  ما را به  انتقادي ، آگاهي  فرامدرن  حركت كه  اين  دوم
جا  ها در اين فرض  پيش  از اين بسياري. كند  مي اند هدايت  شده  فرض  از آنها مسلم اري بسي كه)  طور عام به ( يافته  سازمان جامعه
 و معموالً   است  اقناعي اي  طرز زيركانه به»   است  فرد نيز خوب  باشد براي  خوب  سازمان  براي آنچه «  كه  فرض اين.  ذكرند قابل
   مورد، در سراسر دنياي و در اين) 1979،   و مارت  اسكات بنابر استدالل ( كايي امري رو شود در جامعه  روبه  با چالشي كه آن بي

   كه  است  از اين  حاكي  آن  و همسنگ  مرتبط  دوطرف  فراگير را درنظر بگيريد كه فرض  پيش  اين وانگهي. رود  مي  پيش فراصنعتي
،  ؛ تامكينز و چني1987 و تامكينز،   چني  كنيد به نگاه (  است اني سازم  با منابع  نحو درخور و متناسب  بهترين  به  فردي هويت
وپا   دست  خود شهرت  براي هايشان  وابستگي نمودن  با بزرگ  بسنجيد كه  را با افرادي و آن) 1956،   كنيد با وايت ؛ ومقايسه1985
   سخن  واحدي  زبان  به سازمان «  كنيد كه  و چرا توجه چون بي   اعتقاد جالب  اين ، به سوم). 1969/1950،   برك  كنيد به نگاه(كنند  مي
   از كل  ذكر جزيي به)   و نظاير آن ، مابل  دفاع  سفيد، وزارت  كاخ از قبيل ( هايي  سازمان  كه  است  شده  اين و منجر به» گويد مي

،   سنت  كنيد به نگاه» ...  شد كه  گرفته تصميم«: مثالً(د  كنن  استفاده  مجهول  از فعل  مصرانه  سازماني گذاران بپردازند و سياست
 بعد   يك  كه  از اين  بيش  كنيد كه  توجه  و روشن  مشخص  منبع  در مقام  قدرت و متداول»  ابتدايي «  ديدگاه ، به چهارم). 1980(

   ما را به  نظر توجه اين). 1986،   دايودي نيد به ك نگاه ( ها و افراد است  گروه  به  باشد، متعلق  اجتماعي  روابط  ذاتي درون
   توجه فرض  پيش  اين  بايد به سرانجام). 1985،  ؛ تامكينز و چني1984 كنيد با فوكو،  مقايسه(كند   مي  معطوف  قدرت كاركردهاي

   فلسفه  ارباب  از حلقه  اكنون ختانه خوشب كه ( فرض  پيش اين. وجود دارد»   محض بالغت«يا »   محض نمادگرايي« واقعاً   كه كنيم
 را در   نمادين  كامل  قدرت شود كه  مي  از اين مانع)  رو است  روبه  با چالش  غيرعلمي  جامعه هاي  از بخش  و در برخي  شده رانده
شود در   استناد مي  آن  به كننده عيين ت  عامل عنوان  به  اغلب  كه  اقتصادي  عوامل حتي.   بداريم  خود پاس  سازماني هاي  فعاليت تمامي
   فراگردهاي  ناچاريم بنابراين). 1985،  كلوسكي   مك  كنيد به  نگاه  مثال براي (  است  درآميخته  عميقاً با آن  از نمادگرايي اي لفافه

  با نمادها و در نمادها   نمادها، همراه از طريق   آنها ــ  شناخت  با نحوه  آشنايي را براي)  آنها دهنده  مواد تشكيل حتي ( سازماني
  . ــ بپذيريم
  هاي  و موضوع  سازماني ، حمايت  شركتي  ذهني ، تصويرسازي  عمومي  روابط  و عمل  مطالعه ها الزمة فرض  پيش  اين  همه
.  دهيم  مي جاي) »  شركتي ي عموم گفتمان«يا (»   شركتي ارتباطات «  عنوان  تحت  را در ستوني  آن  مجموعه  كه  است وابسته

   مختلف هاي  گروه  به آنها بسيار بيشتر از ديگر افراد سازمان.  مشغولند وكار توليد نمادها  كسب    به  شركتي  ارتباطات متخصصان
 در   را با قدرت مانكنند و ساز  مي  و فتق  را رتق دهند، مسائل  مي  را شكل  سازمان  هويت آنان. »  چيست سازمان«گويند   مي مخاطب
گستر   تقريباً جهان  تجاري و تبليغات» دبليو ـ آر ـ  تي «  نام  به  شركتي  تبليغاتي هاي فعاليت. »دهند  مي جاي «  عمومي  گفتمان دنياي

شود،   مي انجام» نولوژيزيونايتد تك «  از سوي كه»   تكنولوژيك پشتيباني «  صفحه  تمام  تبليغاتي هاي و آگهي»   ـ اند ـ تي  ـ تي اي«
   درهم ها سخت  و هويت گيرد، مسائل  مي  صورت منظور اقناع  به  كه چنين  اين هايي در كوشش.   امر است  اين  براي  مناسبي هاي مثال
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ها برقرار   گروه  ميان نچني  اين  اميد پيوندي  به  هميشه  شركتي  ذهني  و تصويرهاي  معين  مسائل  به  عقيده  ميان اند و پيوندي تنيده
  ).1977،  ؛ ستي1987،   و ويبرت  چني  كنيد به نگاه(شود  مي

  هاي ها و تأثيرگذاري فرض  از پيش  زياد خويش هاي  فعاليت  نيروي  بايد به  شركتي  ارتباطات  كارشناسان  ترتيب  اين  به
   و مجهز به  فراصنعتي  مخصوصاً در جامعه  شركتي  ارتباطات انكارشناس.  باشند  آگاه  شركتي گفتمان» بازار« خود در  نمادهاي
   شعور نيرومندي بنابراين. كنند  مي  آنها كمك ماهيت   كردن مشخص    به ها، كه  سازمان  كردن معرفي   به  فقط  نه  جمعي هاي رسانه

  نگاه(» كنند  مي مصرف« را   شركتي  عمومي  گفتمان د كهگير  مي  شكل  معيني هاي  گروه ها براي  سازمان  متن  در آن وجود دارد كه
  تنها هويت كند تا نه  مي  كمك  شركتي  ارتباطات متون).  ، زير چاپ ؛ تامكينز، تامكينز و چني1988 و تامكينز،   چني كنيد به
  اين.  گردد  هستند نيز تعيين  آنها همگون با  كه  افرادي  هويت  همچنين  شود، كه  نظر دارند مشخص  آن  به  كه ها درجايي سازمان
»   اسلحه  ملي انجمن« ابتكار   به شود كه  مي مشاهده»   هستم  ـ آر ـ اي  ان من «  نمايشي  ديگر در مجموعه تر از هرجاي  روشن نكته

 متنفذ قدرتمند   سازمان  در اين ن عضويتشا  و احياي  اسلحه ، ورزش  زندگي  مختلف ها را در راههاي  و امريكايي  است  شده ساخته
  .آميزند  مي  درهم  تبليغاتي صفحه  تمام  آگهي  در چهارچوب طور نمادين  به ، همه  و حمايت ، هويت فرد و سازمان. دهد  مي نشان

   و نمادين ساساً بالغي ا كه (  خود در فراگرد سازماني  وظيفه بايد درباره)   و نظريه در عمل (  شركتي  ارتباطات  كه  اين  خالصه
)   و فردي شركتي (  مختلف هاي  هويت ريزي و در قالب)   عمومي در گفتمان (  آن  و اعمال  قدرت  به ، در پاسخگويي) است

  . باشد خودآگاه
  

    شركتي  شخص بلوغ 
   تاريخ  كه  معني ؟ بدين» جا رسيديم  اين  به نهچگو«:   بايد بپرسيم ايم  كرده  فراهم  در حد نظري  كه هايي  بيشتر استنتاج  بررسي براي 

   كه  مدرن  سازمان  پيدايش  طرح تواند بدهد؟ در اين  ما مي  به  اطالعي  معاصر چه  شركتي  ارتباطات  برجسته  نقش  به  راجع سازماني
و ريچارد ) 1978( وبر  ، ماكس)1974 (  جيمز كولمن: كنيم  مي پرداز تكيه  نظريه  سه ، عمدتاً به  است اجمالي)  ضرورتاً اما متأسفانه(

  . پردازيم  مي  اجتماعي  در صحنه  شركتي  ارتباطات  جايگاه  عمدتاً به سپس). 1979(ادوارد 
يا »   حقوقي شخص«،   وسطي  در اواخر قرون  يا شركتي  طبيعي ، اشخاص  است  داده توضيح) 1974 (  كولمن طور كه  همان

  با وجود اين.  دهند ، افزايش ، كليسا و دولت  زمان  آن  نهادهاي  را در برابر قدرتمندترين  خويش جاد كردند تا قدرت را اي شركتي
   جمع مثالً هربار كه (  يافته ها افزايش  قرن  با گذشت  صنعتي  در جامعه  قدرت  كل  جمع  حاصل  گرچه دهد كه  مي  ادامه كولمن
رو ) ها يا سازمان (  شركتي  اشخاص  قدرت  نسبت  افراد به  قدرت  سهم،  )  است  ايجاد شده  جديدي رت، قد  شده  تشكيل جديدي

   اقتصادي ، نظام)  است  حقوقي  شخص  يك  شركت  در آن كه( ما   حقوقي  نظام  براي  مهمي  نتايج  البته اين.   است  گذاشته  كاستي به
 از   بزرگي  بخش  در آن كه (  كل  يك  عنوان  ما به و جامعه) شوند  مي  ادغام  يا درهم  شريك ب اغل  حقوقي  اشخاص  در آن كه(ما 

  .  است داشته) شود  مي  ناشي  شركتي  با اشخاص  از پيوستگي  فردي هويت
  البته.   است  بوده  همگام  آن  روابط  و تغييرات  قدرت  تدريجي  با انتقال ساالري  ديوان گسيخته  عنان  پيشروي رسد كه  نظر مي  به

   قرار داد، نظري  را مورد تحليل  بود و آن  شاهدش  قرن  اين  در اوايل  وي ، كه ساالري  ظهور ديوان اصوالً در باره) 1978(وبر 
 را  حد قدرت از   تمركز بيش  خطرهاي  و هم  نوين سازمان»  كردن عقالني«   منافع    هم وي.   و ترديدآميز داشت دوسويه

  تبديل»   دستگاه  يك هاي  و دنده چرخ «  به  بود همه  ممكن  وي  قول  به كه( بود   انسان  فرديت  متوجه  را كه ؛ تهديدهايي پذيرفت مي
   كه داد كاري  مي توضيح) 1979(ادوارد ).   آن  خاطر نفس  به  از كارآيي مثالً ستايش(ها   از هدف  بيش  وسايل و ستودن) شوند

 در   آن نمونه (  فني  يا هدايت  مستقيم  از نظارت  آن  و انتقال  در سازمان  كنترل  مكان جاكردن  جابه  داده ساالر انجام  ديوان سازمان
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نها از  ت ساالر نوين  ديوان سازمان.   است  مشترك هاي نامه ها و آيين ها، حكم ها، هدف  ارزش به) شود  مي  توليد ديده  خط آوري فن
تواند  مي)  از نظر خارجي (  مخاطب هاي  ديگر گروه و به)  ازنظر داخلي (  كاركنان  به  اجرايي هاي فرض پيش»  تلقين« و   ابالغ طريق

   مربوط  يا هزينه ، رشد، كارآيي  كيفيت  به  كه مثالً آنهايي( شود   دروني  كلي هاي فرض  پيش وقتي.  كند  خود را حفظ انسجام
كند   مي  تأمين  وجه  بهترين  خود به  تشخيص  را طبق  سازمان  منافع  باشند كه  اقدامي توانند متعهد به  مي  سازمان اعضاي) شوند مي

   وفادار به  اعضاي  كه  است  اين  سخن  اين معني). 1976،  ؛ سيمون1985، 1983،  ؛ تامكينز و چني1983،   كنيد با چني مقايسه(
 »  است رشد خوب « كه  ــ مثالً اين  كرده  خود تعيين  براي  سازمان  كه هايي فرض  پيش كاربستن دد برخواهند آمد با به درص سازمان

  . كنند  آنها را پيگيري  نتايج هايشان گيري ــ در تصميم
   توضيحات  كنيد به نگاه( خود  اوليه»  دفاعي «  از نقش  شركتي  ارتباطات  كه  است  سازماني  تكامل  صحنه  اين  در چهارچوب

 و  ؛ هيث1985،   و ويبرت كريبل ( اش  فعلي كنشي  و پيش  سياسي  نقش ، به  آمده بيرون) 1979،  ؛ تدلف1966،   هيبرت تاريخي
  فورچون   به  وابسته  غني هاي ها، مخصوصاً شركت  از سازمان بسياري.   است  يافته گسترش) 1979،  ؛ جونز و چيس1986،  نلسون

اند   بسته هايي  فعاليت  كمر به ، اكنون  مذهبي هاي ها و گروه ، اتحاديه  دولتي هاي  قدرتمند نفوذ، كارگزاري هاي ، در كنار گروه  500
د  نيستند، هرچن  نوظهوري ها پديده  فعاليت اين.   است  مطلوبشان مخاطبان»  براي «  خاص  ارزشي هاي فرض  پيش  ترويج  هدفش كه
   اوايل  تحوالت  به ها در واكنش ها و سازمان شركت.  بودند  يافته  افزايش  نحو چشمگيري  به1980   و دهه1970   در اواخر دهه كه
   خويش هاي ــ در پيام  بود  يافته  كاهش اي سابقه نحو بي  به  امريكايي هاي  مؤسسه  به  اعتماد عمومي  كه هايي سال  ــ1970  دهه

  ).1987،   و ويبرت  آثار چني  مطالعه  كنيد به نگاه( گرفتند   را در پيش تري  مصممانه  و از نظر سياسي تهاجمي  موضع
 افكار   به دادن  شكل  بود براي  چشمگيري  تالش ، نماينده1970   در اواخر دهه  موبايل شركت»  مشاهدات «  نمايشي  مجموعه

از    آزاديمثالً    ــ  خاص هاي فرض  پيش  مجموعه در اين.  باشد ها با واشنگتن  شركت  روابط ع طب  مقبول  كه اي  شيوه ، به عمومي
 ديگر  هاي سازمان). 1983،   و ويبرت كريبل(شد   مي ترويج»   سليم عقل« و   آمريكايي هاي  ارزش ــ در چهارچوب   دولتي مقررات

   شركتي  كار دفاع ــ نتيجه  آنها  همه  نه اگرچه ها ــ  بهبودي  از اين بسياري(ودند  ب  شده  تشجيع  موبايل  شركت  از بهبود وضع كه
»  تدوين «  سرگرم  كه يابيم  را مي شمار و گوناگوني  بي هاي  سازمان  رو امروزه از اين.  كردند  پيروي  سرمشق از اين) بود
  طريق بدين.  يابند  خود دست  خاص  مخاطبان  موجود به آوري فن   از بهترين  بتوانند با استفاده  هستند كه هايي فرض پيش

تر   محتاطانه اي  شيوه  به  اما اغلب  قدرتمندانه  سازماني كنترل:   است تر شده تر و كامل  پيچيده  جامعه شدن  و عقاليي شدن ديواني
  .شود  مي اعمال

. شوند» ها وارد گروه « اي  جديد و پيچيده هاي اند با شيوه ناگزير شدهها  فرض  پيش  ارزشي  اصول  و تلقين ها در ترويج  سازمان
 دارد و شما يا در   جريان  بيرون  در آن وشنودي گفت«: گويد  مي  موبايل  شركت  عمومي  روابط  اداره  شمرتز معاون  هرب  مثال براي
   تبليغ  خواهان  موبايل شركت«(»   باشيم  داشته  شركت  در آن خواهيم ي م  كه ايم  رسيده  نتيجه  اين ما به.  داريد و يا نداريد  شركت آن

  :كنند  مي  توصيف  را چنين  وضعيت اين) 1986 (  و نلسون ، هيث از جمله) 30  ، ص1979، »  است منصفانه
پذير   را امكان اي وشنود تازه  گفت  محيط اين. كند  مي  را مطرح  از چالش  بيش  چيزي  ما امروزه  اطالعاتي كننده  گيج  محيط

 ورود   كار اجتماعي  قرار باشد در تغيير برنامه  كه ها در صورتي  نظير شركت  مهمي  اجتماعي طلبد نهادهاي  مي  در واقع سازد كه مي
  ).11  ص( ابراز دارند   كنند، نظر خود را با قدرت  مشاركت  ويكم  بيست  قرن به

  
  :كند  مي  استدالل  شيلر چنين مثالً هربرت.  دارند  نظر نامساعدتري  از منتقدان  اما بسياري
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   موضع  به  كه  اين ضمن( كشور   اطالعاتي  فضاي  فزاينده  كنترل  براي  شركتي  غالب  نفع  اعمال هاي  از روش  يكي
 از  ها را بيش  رسانه  كه  است و حقوقي  ، قضايي  اتخاذ تدابير قانوني  فشار براي اعمال)   داريم  اعتراف  آن  كنوني مسلط
  ).80  ، ص1981(دارد   مي  پاسخگو نگه  حاكم  در برابر مراكز قدرت پيش

  
   يك عنوان  به يافته  سازمان  و جامعه  شركتي  اشخاص  بلوغ  دليل ــ به  از حد  در برابر امتياز بيش  بيان  آزادي بحث  ــ  بحث  اين

  .رود شمار مي  معاصر به  شركتي  ارتباطات  در مطالعه م و مه  حساس ، بحثي كل
  در اين.   فرونشست شدت  صادر كرد به لوتي  بل  در محاكمه1978 امريكا در   عالي  ديوان  كه  با صدور حكمي  بحث  اين
   نوع  نظر دادگاه به.  بود  تأثير گذاشته  سياسي پرسي  همه  يك  بر نتيجه هايش  ديدگاه  با تبليغ  بود كه  شده  حمايت  از شركتي محاكمه
قرار »   حقوقي  حمايت  اصالحيه  نخستين در بطن« بود  ، پيشنهاد كرده  بستون  نشنال  فرست ، بانك  خواهان  از سوي  كه حمايتي
 امر   و اين  است ر دموكراسي د گيري  تصميم  براي  ضروري  گفتمان نوعي «  شركتي  عمومي  گفتمان  بود كه  اين نظر دادگاه.  داشت

  ، ص1979،  لوتي  بل  عليه  نشنال  فرست بانك(»  كاست  نمي  آن  از درستي ، چيزي  شركت زند تا از يك  گفتار بيشتر از فرد سرمي كه
   اساسي گسترش « ع نف  به  عمومي  سياست  مورد اختالف  مسائل  درباره اد  كن  1980   در دادرسي ، دادگاه  بر اين عالوه). 714

  ).1  ، ص1980،   هاوس گرين( صادر كرد  حكم» ها  شركت  بيان  آزادي حقوق
  ، حقوق  مالي  از منابع  با برخورداري  بزرگ هاي  و ساير سازمان  عمده هاي  شركت1980   در دهه شود كه  مي  مشاهده  بنابراين

   در مقام  زمان  در اين ، شركت  از اين گذشته. كردند  مي  را راهبري  امور سياسي  علناً حمايت  قضايي هاي  و رويه آوري ، فن قانوني
  توان  را مي  نقاب    اصطالح  تاريخي  ريشه  كه  است بديهي.   نيز هست  رويت قابل»   شركتي نقاب«،   يا قانوني  حقوقي  شخص يك

ها در  سازمان). 20  ، ص1982،   كرد اليوت  پيگيري  باستان  دوران  مذهبي و  اجتماعي  در مراسم  نمايشي هاي  از نقاب تا استفاده
   و ويبرت ديونيزوپولوس. كنند  مي  و ارائه  خود را انتخاب  اجتماعي ي)ها يا نقاب(ها   ماسك  شركتي  از ارتباطات  با استفاده واقع

   اخالقي  بر اصول  مبتني هاي  دربرابر چالش  سازماني هاي  از نقاب ه ك هايي گفتمان «  را در عبارت  موضوع  اين  كامل اهميت) 1983(
» 20ـ20 « برنامه    به1980   كايزر در سال  و مواد شيميايي  آلومينيوم  شركت  مثال براي. اند گنجانده) 10  ص(» كنند  مي دفاع

   تمام  تبليغاتي  بود با آگهي  كرده  پخش  مطلبي ومينيومي آل  مفتول  ايمني  نازل  كيفيت  درباره  كه  سي ـ  بي ـ   اي تلويزيون
   كسب  پيكار تبليغاتي  كنيد به  نگاه ؛ همچنين1980كايزر، ( داد   كشور منتشر شد پاسخ  سراسري  مهم  روزنامه10 در   كه اي صفحه

  :اند نوشته) 1983 (  و ويبرت ديونيزوپولوس). 1980، »  تلويزيوني محاكمه « وكار عليه
   عمل اي  شيوه  چنين  به توانست  كايزر نمي كرد، بلكه  نمي  عمل  كايزر غيراخالقي  بود كه  تنها اين  نه  دفاع  آن  مبناي

  )18  ص. (  نداشت  هماهنگي  شركتي  بنگاه  يك  در مقام  وي  با شخصيت  اعمال كند، زيرا اين
  

 از   در قالبي  قدرتمندانه سازمان.   است  پيدا كرده  خود مرجعي  و حتي شن، رو  متشكل  حالت  شركتي  نقاب  ترتيب  بدين
   سازماني  تصوير ذهني يك «  سازماني  شخصيت  ترتيب  اين به). 1982،  ميالن  شود با مك مقايسه(شود   جايگير مي  عمومي هاي پيام

  ).37  ، ص1987،   ميالن مك(»   است  شده كند، خلق  مي ي با آنها خود را معرف  سازمان  كه  نمادهايي  از انباشت  كه است
 منظور   اين  از امور به  و حمايت  عمومي  روابط هاي  از پيام بسياري:   است  روشن  شركتي  عمومي  گفتمان  درباره  استنباط  اين
   وضعيت اين.  شوند  شناخته  سياسي  عوامل  در مقام آنها  دهند منابع  اجازه  كه آن  كنند، بي  نفوذ سياسي  اعمال اند كه  شده طراحي
خورد   مي چشم  به روشني اند به  كرده  مهمي  سياسي  اخير اظهارات هاي  در سال  امريكا كه  كاتوليك هاي آميز در مورد اسقف تناقض

  هيث). 1984،   و چني  گولدزويگ يد به كن نگاه( كنند   حفظ  غيرسياسي  عامالن  خود را در مقام كوشند جايگاه  مي  كه در حالي
  :  است  كرده  تعريف  را چنين  شركتي حمايت) 1980(
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 مورد   مسائل  درباره هايي  و انتشار فراگير استدالل ، طراحي ، تحليل  از تحقيق  است شده  تشكيل  شركتي  حمايت
 خود بر   سهم  به  كه  و آگاه ، معقول  مطلوب عمومي ايجاد افكار   براي  منظور تالش ، به وشنود عمومي  در گفت مجادله
  )371  ص. (گذارد ها اثر مي  سازمان  فعاليت هاي محيط

  
   را ايجاب  سياسي  از اشتغال  غيرمستقيمي ، الگوي  است هايي  حمايت  نهادها در چنين هاي  درگيري  بازتاب  كه  ديدگاه  اين

 شوند   شناخته  سياسي  نهادهاي  عنوان  به  حال  در عين كه آن بي را   سياسي هاي بايد پيام «) ها و غيره شركت(ها  سازمان: كند مي
  ).189  ، ص1987،   و ويبرت چني(»  كنند  اعالم

   عمومي  و سياست  افكار عمومي ريزي  درگير قالب  جديد و مؤثري هاي  شيوه  به  بزرگ هاي  از سازمان ، بسياري  با وجود اين
 بر   نظارت  به  شركت  طبيعي  عالقه با فرض.   است  كرده  توصيف گري  جديد را ستيزه  موضع اين) 1984( جود  الري. ندهست

طور  دهد، همان ها مي  شركت  را به  گسترده  سياسي  تأثيرگذاري  اجازه  سياسي  نظام  كه  واقعيت و اين)   دولت از جمله( خود  محيط
  : وجود دارد  وضعي  چنين شتنو) 1976 (  نادل كه

  هاي  شركت  از سوي  آن و اعمال)   اقتصادي  بيشتر بر محيط  هرچه تأثيرگذاري ( جويي  سلطه  براي  سازماني  كوشش
  ).18  ص ( طور كلي  به  و جامعه  دولت  رسمي  در نهادهاي  و قدرتمند سياسي بزرگ

  
   كه است)  ارزشي ( هاي فرض  بر پيش  بيشتر نظارت ، بلكه عيار نيست تمام يا   مطلق اي ، سلطه جويي  سلطه  اين  مبناي

   براي  مرجع  عمومي هاي  ايجاد چهارچوب  در پي  شركتي  گفتمان درواقع. كند  مي ريزي  را قالب  و عملي  اساسي هاي گيري تصميم
) 1984/1935 (  برك  نيز كه  غالبي  ذهني گرايش. آيد  مي  مهم  شركتي  نظر امريكاي  به  كه  است  مسائلي  به  مربوط تفسير اطالعات

   واقعي  قدرت  كه جاست در اين» .  خاطر خود تجارت  به تجارت«:  كرد  را تقويت  عاليق  بود، اين  داده  را تشخيص  آن ها پيش سال
 از آنند   خود بخشي  را كه اي تنها جامعه  نه  مسائل  مديريت  و پيكارهاي  عمومي  روابط هاي ، زيرا بيانيه  است  نهفته  شركتي ارتباطات
  .كنند  مي  كمك  آن ساختن  و دوباره  ساختن  به سازند، كه  مي منعكس

  
    سازماني  مرزهاي ابهام 
اما .  داد  پاسخ  نحو مؤثري  به بالغي ـ   ارتباطي  زبان  به توان را مي» ؟  چيست سازمان «  پرسش  كه  بوديم  كرده  مشاهده  از اين پيش 

 و   سازماني  فوق رشد روابط:   است  پيدا كرده  بيشتري  باز هم  متعدد اخير، اهميت ، در پرتو تحوالت  سازماني  مرزهاي مسئله
  .  شركتي  عمومي رشد گفتمان  رو به  و قدرت  جمعي هاي  رسانه ، نفوذ روزافزون سازماني ميان

). 1979،   آلدريچ  كنيد به مثالً نگاه (  است  شده  قائل  و محيط  سازمان  ميان  مرز نسبتاً متمايزي  سازماني  مطالعات طور سنتي  به
   و تحليل مثالً در تجزيه. گيرد  مورد ترديد قرار مي  غيرواقعي  امري عنوان  به شود بلكه  تمايز هر روز كمتر مي  اين تنها روشني اما نه

 ميلز  طور كه  همان  گذشته از اين.   نيست  عاقالنه  كار چندان  از سازمان  مشتريان  تمامي ، جداكردن  خدماتي هاي  از سازمان بسياري
   خدماتي هاي  سازمان  مشخصه  وجه  شايد مهمترين كننده  ــ تهيه  مشتري  رودررويياند    كرده خاطرنشان) (1980(و مارگوليز 

  .باشد
   دولتي هاي  بخش همگامي. سازد  مي  مشكل  يا عمل  را در نظريه  سازماني  مرزهاي  حفظ  سازماني  ميان ط رواب  پيچيدگي  امروزه
  ، افزايش  چندمليتي هاي  شركت ، گسترش)  بهداشتي هاي  مراقبت مثالً اغلب (  سوم  از بخش  قسمتي سازي ، خصوصي و خصوصي

   به  مربوط اينها و تحوالت  ــ  سازماني  متقابل شمار پيوندهاي  و تعداد بي  خصوصي يها  سرمايه  به  دولتي هاي  دانشگاه وابستگي
  ).1987  من  بوزه  كنيد به نگاه(سازد   دشوار مي العاده  را از يكديگر فوق  سازماني  واحدهاي آنها، كار متمايزكردن
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   را كه  اقداماتي  پيامدهاي كند، اغلب مي   نگاه خود    محيط    به  بزرگي  سازمان  وقتي  كه  است  كرده خاطرنشان) 1979 (  ويك
 را   ديگري  برداشت توانيم  مي  بزرگ ها و نهادهاي  از سازمان  در مورد بسياري بنابراين. كند  مي  مشاهده    است  داده  انجام خودش
   خودش  محيط  به شود، دقيقاً بيشتر تبديل تر مي  بزرگ ازماني س هرچه«:  دارد  اجتماعي  جنبه  واقعيت  ساخت  در آن  كه  كنيم اضافه
  ترديد نيست). 167  ، ص1979،  ويك(»  كند  اجتناب  ايجاد كرده  خودش  كه  محيطي  درون  به تواند از لغزيدن  مي سختي  و به شده
» ناسا «  براي  و همچنين  دفاع ؛ وزارت»او ـ  آي ـ  سي«/ »  ال ـ  اف ـ  آي«، » ام ـ  بي ـ  آي «  مثل  بزرگي هاي  سازمان  امر براي  اين كه

 چلنجر    بدفرجام  با مأموريت  كنند كه  مقابله  نماديني كوشند با فشار روحي  مي  همچنان  ساير مشكالت  در ميان  دارد كه مصداق
  .اند  كرده  فراهم  خويش  براي خود  دست به

   به  نكته در تأييد اين.   است  جمعي هاي  قرار گيرد رشد و حضور فراگير رسانه بايد مورد بررسيجا   در اين  كه  عاملي  دومين
كند   مي ميرو ويتز اساساً استدالل.   و مفيد است  برانگيزنده ويژه به  مكان  بي حس    اسم به) 1985(» جاشوا ميروويتز « نظر ما كتاب

   رابطه در نتيجه«.   است  گسيخته  از هم طور قطع  را به  و اجتماعي  فيزيكي  فضاي  ميان اي پيونده  الكترونيك هاي  نفوذ رسانه كه
   الكترونيك هاي رسانه. شود تر مي كند كم  مي آموزد و تجربه  مي  شخص  اين  كه  با آنچه  قرار دارد مدام  در آن  شخص  كه  جايي
  اجتماعي   مرزهاي    درباره  كه  مطالبي  دليل  ميرو ويتز به كتاب» .  است  تغيير داده تماعي اج  متقابل  كنش  را براي  و مكان  زمان معني
  در هيئت(ها   ما رسانه  عقيده ها، به  در سازمان  وي هاي  تحليل  كاربست با گسترش.   است  مقصود ما واجد اهميت گويد براي مي

   بيشتر به حتي) اند  مورد استفاده  شركتي  در ارتباطات  همه كه  ــ  چاپي  نشريات  و انبوه دور  از راه هاي ، كنفرانس ، رايانه تلويزيون
 با   ما را در ارتباط  مكاني  شعور جمعي  دچار كنند و در نتيجه  ابهام  را به محيطي ـ   مرز سازماني اند كه  پيدا كرده  گرايش اين

  ؟ شركت ستكجا »   آي ـ آر ـ  ان«؟  ستكجا    مثالً بئاتريس. سازند)  و تار  تيره قلو يا حدا (  زايل مان  جامعه  اصلي نهادهاي
   از ما خواسته ، اغلب  تلفن  دفتر خدمات  ديدار از يك  هنگام  به ، زيرا حتي  مخصوصاً بجاست  آخري  سئوال اين(؟  ستكجا   تلفن
  .  است  شركتي هاي  پيام  عموم  مبتال به  مكاني  شناسايي  فقدان  كه كنيم  مي هده مشا امروزه).   كنيم  استفاده  از تلفن  كه  است شده

 بر   تأكيدي  شعور مكاني  فقدان  كه  است  اهميت  داراي  مطلب  اين  كرد اما دريافت  را زياد نبايد دنبال  استدالل  نوع  اين  گرچه
   برداشته  بيشتر از ميان  و بيروني  دروني  ارتباطات  مرز جداكننده  كه ، درحالي  است  شركتي  عمومي هاي  پيام بافتي  ميان  روابط تمامي
  كردن منظور هماهنگ  به  اخيرش هاي  را در كوشش  نكته  موتورز اين جنرال. شود  مي  هم  به  بيشتر مرتبط  شركتي هاي و پيام
   در نقش  كاركنان  كه در وضعيتي (  است  درنظر داشته  مخاطب هاي  گروه راي ب  بيروني هاي  با پيام  كاركنان  براي  داخلي هاي پيام

،   نمونه  براي  كه طوري كنند به  پيدا مي  جريان ها با هم  پيام  از اين بسياري). اند  شده  ملحوظ  شركتي  مدافعان كامالً غيرسنتي
   بيروني  مخاطبان  به  خطاب  شركتي هاي روند مايلند پيام  مي  كه  هم  منزل بهكنند   مي  را دريافت  شركت  داخلي هاي  پيام  كه كاركناني

   و روابط سازمان   داخل    شركتي  ارتباطات  ميان  تمايز سنتي بنابراين.  تماشا كنند  تلويزيون  صفحه بر روي)   ايمني مثالً درباره(را 
   مربوط هايي  تالش  نظر به  ديگر از اين  توجه  مورد قابل يك). 1983ونسا، پائ (  نيست  روشن  چندان  سازمان  بيرون   عمومي

   انرژي  درباره  آگاهي  كميته ، يعني» آيلند مايل تري« در  اي  هسته  نيروي  صنعت  عمومي  روابط  مركزي  سازمان  از جانب شود كه مي
 ايجاد   براي اي  گسترده  صنعتي  تالش  كرد كه  درخواست ميته ك  اين1979  در تابستان.  گرفت  مي صورت) آ ـ  اي ـ  سي(
 و  اي  هسته  انرژي كنندگان ، عرضه  خدماتي مؤسسات»   و همسران كاركنان «  ميان  سياسي فعال»   شهروندي هاي گروه«

  ).82  ، ص1982 و اوكانر،   گارتنر، بل هيل. ( آيد  عمل  به  انرژي  بزرگ كنندگان مصرف
   مخاطبان ترين  عام  از جمله  مؤسسات  كاركنان  رسيد كه  نتيجه  اين  به1979 در   مشورتي  تحقيقاتي  كنفرانس  يك اقع درو
   محيط  در چهارچوب  ايجاد پشتيباني  هدفش  كه  شركتي  يا ارتباطات  مردم هاي  توده  جلب هاي  كوشش  هستند براي مطلوبي
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 يا   تلفني ، تماس  نامه با نوشتن«شود   تقاضا مي ها از كاركنان  كوشش ، در اين)1984 (  و هانت گ نظر گروني طبق.   است سياسي
  ).293  ص(»  ابراز دارند  سازمان  خود را از موضع  سياسي ، حمايت  از پشتيباني  ديگري  يا شيوه گذاران  با قانون مالقات

   برداشته  از ميان  سازمان  مرز محيطي اند كه  كرده آواز با يكديگر درخواست م اخيراً ه  عمومي  روابط  و كارورزان  پژوهشگران
»   نمادينشان ها بر محيط  سازمان نظارت «  ضرورت دادن  نشان براي) 1986 (  و ايلي  كريپندورف  كه رسد زماني  نظر مي مثالً به. شود

در   محيط   برند و از اصطالح  كار مي كند به  مي بيني ، آشكار و پيش  وتحليل  آنها را تجزيه  ويژه  عاليق  را كه  گوناگوني راهبردهاي
   روابط  از كارشناسان  خيلي  رسيد كه  نتيجه  اين به) 1984 (  جيمز گرونيگ  از اين گذشته. كنند  مي  استفاده  آن  باز و غيردقيق معناي
  .برند  مي  پي  مجدد آن  تعريف  و حتي  سازماني  عبور از مرزهاي خود براي  هاي  فعاليت  خالقه  توانايي  به  تدريج  به عمومي
  : گرديم  بازمي  شركت  عمومي  گفتمان  به جا با قدرت  مجدداً در اين  البته

   ضروري هاي  واسطه]  شركتي  ديگر ارتباطات  كارشناسان  تمامي  كنيم  و جا دارد اضافه[   عمومي  روابط  متصديان
   شده  تعريف   ارتباطات  عنوان به    كارشان  كه]  كارشناسان اين[.    هستند]» محيط«و »  سازمان«[   ميان»  رروييرود«

   كه  وقتي  هستند، حتي  و محيط  سازمان  ميان  نمادين هاي  تماس  برقرارساختن  مشغول مدام» مرزگستر « ، در مقام است
  ).168  ، ص1987،   و ويبرت چني(» كنند  مي بيان« را   پيوسته  از قلمروهاي  هريك ماهيت

  
   نيروگاه پيكار ارتباطي.  كرد  برطرف  شركتي  عمومي  ارتباطات  و بايد از طريق توان ها را مي ها و محيط  سازمان هاي  ابهام

 شد   پخش اس  بي   سي شبكه»   دقيقه60 «  به سوم مو  از برنامه  گزارشي1979در نوامبر . دهد  مي  را نشان  نكته  اين خوبي نويز به ايلي
  اي  هسته  نيروگاه  در ساختن  شركت  اين تجربگي بي« از   ناشي  شده نويز متحمل  ايلي  نيروگاه  كه اي  اضافه هاي  بود هزينه  مدعي كه

، با   شبكه  از پخش  هفته  يك نويز در ظرف  ايلي نيروگاه). 7  ، ص1980  گولدشتاين(»   است  از آن  ناشي واحتماالً سوءمديريت
   ما به پاسخ «  عنوان  تحت رفته  موثر و شسته اي  شد، در برنامه  ساخته اس . بي .  سي  با فيلم  همراه  كه  نوار ويدئويي  از يك استفاده

 رد   مستدل  داليل  با ارائه  نكته  به  را نكته سا . بي .  سي هاي  اتهام تمامي «  داد كه  گزارش  آن  به شكن  دندان جوابي»   دقيقه60
  كاركنان (  داخلي  مخاطبان  براي  در اصل  برنامه  اين  كه  است  موردنظر اين  مهم جا نكته در اين). 24  ، ص1980،  گراهام(» كرد مي

   اين  دريافت  براي  درخواست ؛ اما سيل)7  ، ص1980،  گولدشتاين( بود   شده گذار تهيه  سرمايه  و گروه ، مشتريان)نويز  ايلي نيروگاه
؛ 24  ، ص1980،  گراهام(»  سرازير شد  كنگره  و رهبران  عمده هاي  تا شركت  گرفته  دانشگاه  جا از استادان از همه « نوار ويدئويي

   شد و به  توزيع  نوار جوابيه  از اين سخه ن1300 از   كار، بيش  اين  فايده  لحاظ به). 12  ، ص1980،   آلدريج  كنيد به نيز نگاه
  .شكند  مي  را درهم  و بيروني  دروني  ارتباطات  مشخص  پيدا بود مرزهاي روشني  به رسيد كه»   متفكر و برجسته مخاطبي«

ها،   ارزش  از لحاظ  سازمان  جايگاه  تعيين  براي  آن  در قابليت  شركتي  عمومي  گفتمان ها، قدرت  و ديگر مثال  مثال  در اين
   نمادها كه  و خم در پيچ). 1987،   و ويبرت  چني  كنيد به نگاه (  است  شده  داده  نشان  معين  ذهني ها و تصويرهاي ، هويت مسائل
   مختلف اطبان مخ بيني  جهان  نحوه ريزي  قالب  به  كه  است  كار معماري  نوعي  شركتي  عمومي دهد، گفتمان  مي  ما را تشكيل جامعه
  كنندگان  و نيز مصرف  شركتي  ارتباطات  در برابر توليدكنندگان  را كه هايي  بايد چالش  كه  است  قدرت  همين  دليل به. كند  مي كمك

  .  قرار دهيم شود مورد مطالعه  مي ها مطرح  پيام آن
  
    شركتي  عمومي گفتمان»  توليدكنندگان« با  چالش

  اهميت.   و اخالقي ، بالغي سازماني:  قرار گيرد  مورد بررسي  مقوله  بايد در سه است»  توليدكنندگان « توجه م  كه هايي چالش 
   را ضروري  سازماندهي  فراگرد واقعي  دقيق ها بررسي  فعاليت  اين  و پيچيدگي  بزرگ هاي  از سازمان  در خيلي  سازماني ارتباطات

  .سازد مي
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    سازماني چالش 
 را از  شد، امريكا سپاهيانش  در خبرها منتشر مي  توپ  مثل  واترگيت  ماجراي  كه زماني  ــ  برگرديم  عقب  به  كه1973   سالتا 

 عملكرد  هاي پايه«ها بايد   شركت شد كه  مي ــ استدالل  بود  مواجه  اوپك  نفتي  كشور با تحريم كشيد و اين  مي  عقب ويتنام
،   تبليغات  مثل  عمومي  ارتباطات  مختلف هاي  فعاليت  آوردن و با گردهم) 1973،   كوك  كنيد به نگاه(»  كنند م را مستحك ارتباطات

 و  ، حقوقي  مالي  داليل  كار به  اين  كه ترديد نيست.  متمركز سازند  مركزي  آنها را در سازماني  مسائل  و مديريت  عمومي روابط
  هاي ها، بنگاه ، اتحاديه  بزرگ هاي جا منظور شركت و در اين (  بزرگ هاي  سازمان  نيز كه  لحاظ  از ايناما.   است  مطلوب مديريتي
.   است  اهميت يابند داراي  مي  دسترسي  مختلف هاي  گروه به)   است ها و غيره ها، بيمارستان ، دانشگاه  مذهبي هاي ، گروه دولتي

   وسيعي  مخاطبان سوي  به  حال  همساز باشد و در عين  سازماني هاي  با ساير فعاليت  شود كه  هدايت  بايد چنان  شركتي ارتباطات
.  شوند هدايت)  كنيم  مي  تلقي  ومشتريانش  را سازمان  ما معموالً آن  هستند كه  چيزي  آن  از محدوده  از آنها خارج  بسياري كه(

  يك.  را برآورد  آن و محيط)  وجود دارد  سازمان  در داخل هايي  باشد، گروه هرچه ( ن سازما  دروني  بايد نيازهاي  شركتي ارتباطات
   تأكيد كرده  شركت  تجارتي هاي  و نشان  نام  مثل  نمادهايي  در بررسي  متقابل  روابط  اين بر اهميت) 1982،  انشپاخ ( كارشناس

  ــ هم   سازمان  و برون در درون  ــ  گوناگون  با عاليق  تماس  بايد از طريق اني سازم  فعاليت  نوعي عنوان  به  شركتي ارتباطات.  است
   حاصل  متقابل  و وابستگي  سازماني  استقالل  ميان  بايد توازني بنابراين.  قرار گيرد  مداوم  بازبيني  تحت  و پربار شود و هم تغذيه
  .شود

  
    بالغي چالش 
 بايد بكوشند   ارتباطات  كارشناسان  ساده  بيان به.  دارد  شركتي  عمومي  گفتمان  با توليدكنندگان تنگ تنگا اي  رابطه  بالغي چالش 

 مخصوصاً  ثبات.  باشد  داشته  همخواني  مختلف هاي  با گروه  البته  دهند كه  ارائه  از سازمان اي  و خودبازتابنده  ثابت تصوير ذهني
    كه اند و اين ها بسيار فراگير شده كند و رسانه  مي ها در يكديگر تداخل  از گروه  مرز خيلي ه ك ؛ اگر درنظر بگيريم  است مهم

  هاي  شركت نمادهاي  حفظ    ضرورت ها به  شركت مثالً برخي.  قرار دارد  در مخاطره ــ اغلب   شركتي  و هم  فردي هم ــ  هويت
  ).1983،   چني  كنيد به نگاه( قائلند   امر ارزش اين   براي دهند و كاركنان  مي  نشان  توجه تمليكي

   بگوئيم  كه  است  جا اين  در اين  اصطالح  اين كاربردن منظور ما از به.   است تري تر و ظريف  پيچيده  مسئله  خودبازتابندگي 
   اجازه  ديگران  به  كنند و هم  اقناع  هم  كه دهند  ارائه اي  شيوه  را به  آنها، بايد عاليق  ارتباطات ها، مخصوصاً متصديان سازمان
   همه  براي  اقناع  و توانايي بودن  اقناعي  درجه  باالبردن را درباره) 1981 (  جانستون جا نظر هنري در اين.  بدهند كردن اقناع
   را تقويت  بايد آن  كند بلكهمحدود  را   ت شناخ ، نبايد امكانات  شركتي  ارتباطات  كه  معني بدين.  كنيم  بازگو مي  ارتباط هاي طرف
   عنوان را به) 1987،  تي اند  تي  اي(»   قدرت معماي «  به  موسوم تي اند  تي   اي  از روي  حمايتي  از تبليغات ما مورد جديدي. كند
از »   عصر اطالعات مسائل «  به  موسوم  شركت ين ا  تبليغاتي  از مجموعه  بخشي  عنوان  به  تبليغ اين.  كنيم  مي  مطرح  منفي  مثال يك

   قدرتمند نيست  كافي  اندازه  به  كه  علت  اين صرفاً به،    است آفرين  مسئله  تكنولوژي  كند كه  نظر را قبول خواهد اين  مي خواننده
   قدرت  ماشين هرچه«: دهد  مي  توضيح امد چنينن مي»   قدرت معماي« را   خود آن  كه  آنچه  نظر را از طريق  اين تي اند  تي  اي. 

    است بديهي). 7  ، ص1987،  تي  اند  تي  اي(» كند  مي  اعمال كند قدرت  مي  استفاده  از آن  كه  باشد كمتر بر شخصي  داشته بيشتري
.   نيست  در ميان احتمال   اين از   ري ذك  كه ــ درحالي  ــ دور باطل    است دهد خود متناقض  مي  توضيح  تبليغ  اين  كه آنچه

  در اين. كند  مي  ترويج  كرديم  اشاره  آن  ما قبالً به  را كه  مطلق  سلطه  در مقام  و محدود قدرت  ابتدايي  ديدگاه  تبليغ  اين وانگهي



  15875-6597: ، صندوق پستي 11 خيابان شهيد بهشتي، خيابان پاكستان، كوچه دوم  پالك ،تهران: ها دفتر مطالعات و توسعه رسانه
  org.asanher@info:Email          org.rasaneh.www        88730477:  دورنگار88730413، 88735439: تلفن

118  

 را   ديدگاه  اين  استداللي  چنين  يك  طريق از كم بود يا دست  نقد مي  براي  امكاناتي داشتن  عرضه معناي  بايد به مورد خود بازتابي
  .  است  نمايانه  وخود برحق  دوراني طور زننده  به كرد كه  نمي عرضه
  

    اخالقي چالش 
  سخنوران. دهد  مي  سوق  اخالقي  چالش  يعني  شركتي  عمومي  گفتمان  توليدكنندگان  چالش  سومين  سوي  ما را به  سئوال اين 

   حداكثررساندن  به  براي  سخنوران  تمامي پردازند در مسئوليت  مي  سخنراني  عمالً به  كه  ارتباطاتي  كارشناسان لب در قا شركتي
  نگاه). ( باشند  داشته  است  خود آنها ممكن  كه  خاصي  و عاليق  داليل نظر از همه صرف( هستند   سهيم وشنود انساني  گفت امكانات
   مسئوليت در واقع). 1978،   كارتي  شود با مك  مقايسه ؛ همچنين»  سخن  آرماني وضعيت « ، درباره1979، 1973،   هابرماس كنيد به

   اطالعات تمركز كنترل)  ب(،   عظيم  مالي  منابع  آنها به دسترسي)  الف: (  است  بيشتر شده  داليل  اين  به  شركتي  ارتباطات متخصصان
.   شركتي ارتباطات)   همه  نه البته(بيشتر »  طرفه يك « ماهيت)  ج( ما و  ها و نهادها در جامعه  از سازمان كي شمار نسبتاً كوچ در ميان
  بايد جدي)   كلمه  كامل معناي به( امتياز را  اين. آورد وجود مي  به  سخنور شركتي  براي  بسيار ممتازي  موقعيت  عوامل  اين مجموعه
  . گرفت

. كند  مي  را برجسته  ضرورت اين» رينولدز  جي . آر «  شركت  حمايتي  تبليغات  درباره  فدرال  تجارت سيون اخير كمي  تصميم
 اثر دود  مثل(پردازد   سيگار مي  مسائل  به  رينولدز كه  شركت  تبليغات  بود كه  اين  تجارت  فدرال  كميسيون  تصميم طور مشخص به

   مقررات برد، مشمول  نمي  نام  شركت اما از محصوالت)   و غيره  سيگار در رختخواب ن، كشيد سيگار بر افراد غيرسيگاري
»  گفتار تجاري«شد تا   مي تلقي»   شركتي عقيده« رينولدز بيشتر   تبليغات  جا كه از آن. شود نمي»   و وقت حقيقت «  درباره كميسيون
   مشمول را    چيزي  كه  جهت  از آن  يا تمايزاتي  تعاريف چنين. شد ر ميبرخوردا) 1986كولفورد،  (  اصالحيه  نخستين از حمايت
   درباره كه آن بي. يابد  مي  زيادي كنند، اهميت  مي  مستثني    را از آن و چيزي) دهند يا امتياز مي(كند   مي  از گفتمان  معيني مقوالت

   ويژه  منافع  با پيشرفت  كه  تأكيد ورزم  عظيمي  اخالقي بر مسئوليت  ، مايلم  كنم  بحث  ونظاير آن  تصميمات  اين سزاواربودن
  .  است  همگام  و سياسي اقتصادي

   اخالقي  چالش  اين ، به  در آن  مشاركت ، يا نوعي  مخالف  حمايتي هاي  پيام  هزينه ها با پرداخت ها و سازمان  شركت  بعضي
 خود،   حمايتي هاي  پيام  منظور پخش  به  شبكه  از وقت  خريد مقداري  براي  ناموفق تالشي در   موبايل مثالً شركت. اند  كرده توجه

 دهند   پاسخ  آن  به  موبايل  هزينه ها مخالفند بتوانند به  پيام  با اين  كه  كند تا آنهايي  نيز خريداري اي  اضافي  وقت پيشنهاد كرد كه
   پيشقدم1979   از سال  انرژي  درباره  آگاهي كميته.   را ذكر كنيم مورد ديگري). 1988،  ويبرت و   ديونيزوپولوس  بحث  كنيد به نگاه(

   بحث  اعتقاد كه اين.  گيرد  امريكا صورت  آينده  انرژي  در تأمين اي  هسته  نيروگاه  نقش  درباره وشنودهايي  گفت  كه  است شده
   سخنرانان  كه  است  داشته  را برآن  انرژي  درباره  آگاهي  كميته  دارد، اغلب قايد و نظرات ع طرفه  يك  از بيان  بيش ، اعتباري مشروع

  . را بپردازد  آن  كار گيرد و هزينه  را به اي ضدهسته
   به توجه و   بايد با دقت  هستند كه  عظيمي  امتياز بالغي  داراي  شركتي ، حاميان  قبيل  از اين  در مواردي ، حتي  با وجود اين

   پاتريك  سخن  اين  درستي  به  كارشان  بايد از طريق  شركتي  ارتباطات كارورزان.  قرار گيرد  مورد استفاده  و اجتماعي  فردي مصالح
گر،  از هرچيز دي  بيش  عمومي  روابط  كه  معتقدم من«:  گفت  مي  دهند كه  گواهي آي ـ  اس ـ آر ـ   بي  سابق رئيس) 1985 ( جكسون

   كنند و از اين  بر خود حكومت  را دارند كه  اين  توانايي حد و مرز دارد و آدميان  بي  ارزشي  انساني  شأن  كه اين.   است  فلسفه يك
   كه كساني). 24  ص(»   اعتقاد است  كنند، يك گذارد مشاركت  آنها تأثير مي  بر زندگي  كه هايي گيري  در تصميم  برخوردارند كه حق

  . دارند  خود پاس  سخن را در خزانه    نكته اين برتر برخوردارند، بايد   از جايگاهي
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    شركتي  عمومي گفتمان»  مشتريان « هاي چالش 
   افراد توجه  جا اكيداً به و در اين( وجود دارد   شركتي  عمومي گفتمان»  مشتريان« نيز در برابر   مشابهي هاي  چالش  كه  است طبيعي 
 ما  ها از ديدگاه  چالش اين. شود  مي  توجه  گروه  اين  كمتر به  آن  به  وابسته هاي  و حوزه  عمومي  روابط  در منابع هرچند كه)  اريمد

  . هستند  و اخالقي ، بالغي) در برابر سازماني ( فردي
  

    فردي چالش 
   كار و نهادهاي هاي  از سازمان  فردي  ويژگي  همه  اين  كه ت اس اي در زمانه»  ضدسازماندهي « هاي  از هويت  يكي  فردي چالش 

 را   چالش  اين  شركتي  عمومي  گفتمان افزايش). 1984،  ؛ گودمن1987 و تامكينز،   چني  كنيد به نگاه(شود   مي  منشعب  جامعه كالن
  .بخشد  ارتقا مي  جامعه  اعضاي براي

 را  آن) 1977 (  هاوس  برگر و نوي  كه  است  چيزي  در آن ، مشاركت  هويت زدايي مان ساز  راهبردها براي  از مؤثرترين  يكي
   و درآميختگي  اشتراك  حس يافتن)باز ( براي)   خيريه ، انجمن  مذهبي ، جمعيت ، خانواده  همسايگي از قبيل (  ميانجي ساختارهاي

  برخالف  شوند ــ  بيشتري  هويت  صاحب  محلي هاي  انجمن  از طريق زد كهسا تنها افراد را قادر مي  امر نه اين. ناميدند  مي فردي
   و اغلب هويت  فرد را بي  كه  و نظاير آن  مذهبي  بزرگ ، ساختارهاي  سراسري هاي ، اتحاديه  بزرگ هاي ، شركت  دولت  به وابستگي

  اتكاي. شود  مي  افراد داده  به  قدرت    اين  ميانجي اختارهاي س  با حمايت  همچنين ــ بلكه كند مي)   از خودبيگانه و حتي(مقهور 
 در   شركتي  عمومي  با گفتمان  مقابله  براي  را در افراد احيا كند و جايي  مكان  حس اي تواند تا اندازه  مي  محلي هاي  گروه بيشتر به
  .  است  شده ارائه»   كن  عمل ، محلي  بينديش جهاني«عار  با ش  وجه  بهترين  احتماالً به  فلسفه اين.  آنها قرار دهد دسترس

  
    بالغي چالش 
  چگونه «  عنوان  را تحت  ما آن كند كه  مي  افراد عرضه  به  بالغي  چالش  به  پرداختن  را براي  امكاناتي  همچنين  ميانجي ساختارهاي 

   را براي  وظيفه اين)   نمادي  و هم  مادي هم (  در منابع  معمول  توازن معد.  كنيم  مي مطرح» وگو كرد  گفت  با سخنور شركتي توان مي
  هاي توانند از فرصت ، افراد مي  است نيافتني  غالباً دست  اقناعي  برابري ، گرچه با وجود اين. سازد  مي  بسيار مشكل شهروند متوسط

، از   كاركنان  مشاركت هاي برنامه.  كنند  استفاده هايشان  از خواست  برخي  و تحقق  ديگران  گوش  به  حرفشان  رساندن موجود براي
هرچند معموالً در  (  شركتي  كار ارتباطات  بر شيوه  و تأثيرگذاري  ابراز نگراني  را براي  چندي هاي ، امكان  كيفيت هاي  حلقه قبيل

ها   از سازمان  بعضي كه ( گذاري  سياست  جلسات ست ا همچنين. كنند  مي عرضه)  شده  تعريف  از پيش هاي  شاخص چهارچوب
  هايي  كار فرصت  از سازمان بيرون). آورند  مي  را گرد هم  اداري  مراتب  سلسله ها و سطوح  بخش  همة كنند و كاركنان مرتباً برپا مي

  بديهي.  وجود دارد  مردم  توده  خودجوش ايه  نفوذگر و گروه هاي ، گروه  شهروندي  اقدام هاي  در گروه ، شركت نويسي  مقاله براي
  . كرد  بايد مقابله  گرايش  قرار دارد اما با اين  و از خودبيگانگي شدن  خطر ديواني  در معرض  زمان  با گذشت  هر گروه  كه است
  

    اخالقي چالش 
 از   و آگاهانه  منصفانه  تفسيري ارائه  باشد ــ ده ش  روشن  تا حدي  شركتي  عمومي  گفتمان  با مشتريان  اخالقي  بايد چالش اكنون 

  .ها  پيام  و بافت  از منابع بودن  و آگاه  شركتي هاي پيام
   احكامي  چنين  باشند كه خاطر داشته  افراد بايد به با وجود اين.   دشوار است  نظر ما اغلب  به  شركتي هاي  پيام  منابع  تشخيص

   مقامات توانند با شناخت  افراد مي  گاهي  از اين گذشته. اند  نشسته  خاصي  سازماني هاي  در مقام ه ك  است  كساني  ذهن ساخته



  15875-6597: ، صندوق پستي 11 خيابان شهيد بهشتي، خيابان پاكستان، كوچه دوم  پالك ،تهران: ها دفتر مطالعات و توسعه رسانه
  org.asanher@info:Email          org.rasaneh.www        88730477:  دورنگار88730413، 88735439: تلفن

120  

  كاهش« را   شركتي  مؤثرند، عوامل  حمايتي هاي  و پيام  عمومي  روابط  به  راجع گيري  در تصميم  كه  مقابل  طرف  و مديران ارتباطي
   اخيراً وارد بحث  ارتباطات  ويژه مقامات» دنور « ، نزديك» فالتز راكي«  در  اي  هسته هاي ح توليد سال مثالً در تأسيسات. »دهند
.  شدند  مواد راديواكتيو و خطرناك شده  و كنترل  تدريجي  بر سوزاندن مبني)  مدير تأسيسات(»   اينترنشنال راكول« پيشنهاد  درباره
   بود، گفت  كرده  خود جلب  را به  چندي  شهروندي هاي  نظر گروه  كه  آن گان و نمايند  ارتباطات  بخش  تشخيص  قابل نقش

ها، از   از گروه  هريك  اعضاي  و ميان  مختلف هاي  طرف  ميان  فكري  دادودهش  را براي تري  كنترل تر و قابل  مستقيم وشنودهاي
  ).1987،   كونولي  كنيد به نگاه(كردند   مي  فعاليت  يا انفرادي  گروهي  بود كه پذير ساخته  امكان  شهرونداني جمله

   پردازند، بايد در بررسي  مي  منابع  و موقعيت  شركتي هاي  پيام  و تحليل  تجزيه  افراد به  كه  موردي ، در چنين  با وجود اين
   و به  را درنظر گرفت  شركتي گيري صميم ت  بايد شكل نخست.  كرد  عمل  با دقت  مختلف هاي  آنها در سطح ها و رابطه  پيام  بافت

مثالً . (  است  عالي  مديريت  كامالً مستقيم  و تمايالت  منابع  نماينده  در واقع  شركتي  ارتباطات هاي  از فعاليت  بسياري  كه ياد داشت
   كه  است  شده  سپرده  سردبيراني  دست هب[  معموالً   ]   سازمان  داخلي هاي نشريه« باشد  هرچه). 1972،   لوينسون  كنيد به نگاه

 بايد در   هم كنندگان  مصرف بنابراين). 223  ، ص1972،  لوينسون(» كنند  خود كار مي  مافوق  اداري  زيرنظر چند رده جملگي
  . كنند  عمل  و دقت  با احتياط  باشند و هم  مصمم  منبع تشخيص
   كه  است  معني  بدان اين.  گيرد درنظر گرفت  مي  نشأت  از آن  پيام  را كه  سازماني  يا نوع  صنعت  بايد بافت  كه  اين  دوم

 دوربرد و   ارتباطات صورت را به»  تي اند  تي ـ  اي « ،   حمايتگري  نفت  صنعت  بافت  را بايد در چهارچوب  موبايل حمايتگري
  هاي  امر در مورد شركت  اين  است بديهي( كرد   و ارزيابي  بررسي ات دخاني  صنعت صورت را به» رينولدز .  جي . آر « حمايتگري
   را تشخيص  منافع هاي  خوشه توان  مي  موارد هم  در اين كند؛ اما حتي  پيدا مي  مبهمي  هستند، حالت  هم  فراوان ، كه اي مجموعه

 با   مشتركي  ضرورتاً نقاط  كه هايي  كند، پيام  منفرد را بهتر درك  شركتي  سخنوران هاي تواند پيام  مي كننده  مصرف  طريق  اين به.) داد
 سروكار   شركتي هايي  با پيام  كه  است  مهم  مخصوصاً هنگامي  نكته اين.  خود دارند  خاص  و نكاتي  مشابه هاي  سازمان هاي پيام

   مايل تري «  حادثه  ادوارد تلر درباره  حمايتي پيام.  خود نيستند  صنعتي  وابستگي  پذيرفتن  حاضر به راحتي  آنها به  بانيان  كه داريم
درسر  «  تبليغات  اين باني.   مورد است  اين  براي انگيزي  بحث مثال»   آيلند بودم مايل  تري  تنها قرباني من «  عنوان تحت» آيلند

   كه  است  از شيرهايي  يكي سازنده» درسر «  صنايع  بود كه  نكرده اي  اشاره  نكته  اين جا به  در هيچ  تبليغات اما اين. بود» اينداستريز
،  ديونيزوپولوس (  است  متصل اي  هسته  نيروي  صنعت  به  حتي  مجتمع  اين كه  نكرد يا اين  عمل درست»  آيلند مايل  تري«در 

1984.(  
   موضوع  به  راجع  كه  آنچه  به  هم  است  الزم  شركتي مي عمو  گفتمان كننده مصرف.   است تر خود موضوع  و كلي  سوم  زمينه

  داند كه  مي  را امري  آن  قدرت  ما درباره  كنوني آگاهي.  باشد  حساس   است نشده    گفته  آن  درباره  كه  آنچه  به  و هم  شده گفته
، قدرتمندتر از  ، در كلاند   شده  و تعريف گرفته شكل   احث مب  كه هايي شيوه. شود  مي  اعمال  و زيركانه  ظريف اي  شيوه غالباً به
؛ تامكينز و 1974،   كنيد با الكس ؛ مقايسه1984؛ فوكو، 1986،   دائودي  كنيد به نگاه(اند   شده  اقامه  هستند كه اي  ويژه هاي استدالل

   مدوني  مجموعه در مقام(ها  گفتمان«) 1984( فوكو   تحليل داد، طبق  مي توضيح) 1985 (  گونتر كرس طور كه همان). 1985،  چني
   عاليق  حوزه از لحاظ... كند  مي  را مشخص  و حدودش ، توصيف  تعريف  است  يا غيرممكن  ممكن  گفتنش  را كه آنچه)  از احكام
  ).68  ص(»   دارد يا اصلي  فرعي  جنبه  عاليق  آيا اين  كه  و اين سازمان

   گفتمان  براي  روشني  تعريف كردن منظور مشخص  به  شركتي  سخنوران  آگاهانه هاي  با كوشش  نگرش ن از اي هايي  شاخه
»  ريپورتز كمبريج «  شركت1975   سال مثالً گزارش. اند  شده  داده  نشان خوبي ها به  انديشه  عمومي  حوزه  مسائل  به مربوط

 را محدود و   ايمني  به  مربوط  مسائل  در واقع كرد كه  پيشنهاد مي اي  هسته  نيروي ترويجمنظور   به  تبليغاتي  مبارزه  براي چهارچوبي
  بلكه» ؟  بسازيم اي  هسته آيا بايد نيروگاه «  باشد كه  ايننبايد    اي  هسته بحث: شد  مي  گفته  گزارش در اين.  ساخت  مي مشخص
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  البته). 1984،  ديونيزوپولوس(» ؟  كنيم تأمينشما      خانه  براي  و برقشما  كار   براي   انرژي توانيم  مي چگونه «  باشد كه بايد اين
   از مباحث ، بسياري1980    دهه  در ميانه  استراتژيك  ابتكار دفاع  منظور تقويت  به  راهبرد مشابه كردن ، با دنبال  ريگان حكومت
 با   مرتبط  مسائل كه  اين  براي  است كوششي» رينولدز «  دخانيات  شركت تبليغات.  را محدود كرد پذيري  امكان  مسائل  به مربوط
  كنندگان مصرف.  نيستند  اثربخش  سياسي هاي حل  راه  القا كنند كه  ترتيب  شود و بدين تعريف»  اجتماعي «  سيگار امري كشيدن

  . هشيار باشند  خاصي  هر مسئله  درباره  مباحثات  اين افتادن  راه  به  و احتمال   كنوني  از مباحثات رشته  اينمنفرد بايد دربرابر  
  

   نتيجه 
 رويكرد   و نظريه  بالغي ، نظريه  سازماني  نظريه  به  مربوط  مسائل ساختن  تا با مرتبط  بوديم  گرفته  را عمداً گسترده  بحث دامنه 

.   سازيم آيد روشن  مي  نظرمان  به  مهمي  معاصر مسائل  شركتي  ارتباطات د عملي و كاربر  در مطالعه  را كه  آنچه  كنيم  سعي انتقادي
.   قرار داديم  را مورد بحث  سياست  و هم  فلسفه هم.   يابيم  دست  كنوني  روندهاي  به  و هم  مؤثر تاريخي  عوامل  به  هم كوشيديم

   روابط در قالب (  شركتي  ارتباطات  را كه  واقعيت  اين  كتاب وجود اين.  ردازيم بپ  كارورزان  به  و هم  پژوهشگران  به  هم  كرديم سعي
   آن  به آنچه. دهد  مي  گواهي  قاطعانه هستند  مهم)    و غيره  مسائل ، مديريت  حمايتي ، تبليغات  داخلي  ارتباطات هاي ، برنامه عمومي

   است  همگان  نفع  به  كه آنچه  ــ  انساني  منافع  براي  رود كه  پيش اي  شيوه  به  بحث  اين  كه  است  اين  نخست  در درجه ايم  بسته دل
  تر از هرچيز اين مهم.   كنيم  خدمت  در آن  خير عمومي  حاميان  عنوان  بايد به  كه  است  از راههايي  يكي اين.  شود  قائل ــ اولويت

  .  نيست  كمال  به ديك نز  يا حتي  كامل  سازماني  هيچ  كه است
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  :  عمومي  در روابط  نظري  ديدگاه طلوع
    ارتباطات هاي  گروه  براي فرصتي

  
  

    نف  بونيتا دوستال
    عمومي  ارتباطات  انجمن عضو پيوسته 
  

   چكيده 
دهد   مي  نشان  است  و كارشناسي  عالي  در سطحي  آن  برنامه21   كه  ارتباطي  گروه240 در   عمومي  روابط  دروس ارائه 

   در حال نگاري  از روزنامه  تدريجي  جدايي  يك  عمومي  روابط  و نيز آموزش  عملي  روش  روزافزون  بر اثر پيشرفت كه
 بر   مبتني  ارتباطي يابي  جهت  احتماالً يك  عمومي  روابط  كه  است  اين  گوياي  علمي  تغيير جهت اين.   است تكوين
  .كند  مي  را طي  اجتماعي علوم

  
   اين  براي دو علت. شود  مي  منتقل  ارتباطات هاي  گروه  به نگاري  روزنامه هاي  از گروه سرعت  به  عمومي  روابط  علمي ه پاي

 را  يابد و كار تبليغ  مي  تحول  ساده يابي  جهت  از يك  عمومي  كار روابط  پيچيدگي  و سطح  ماهيت كه  اين اول. تغيير وجود دارد
   ميان  مناسبات كننده  تسهيل  عامل  در مقام  ارتباطات  بر وظيفه  در آن  كه راند، تحولي  مي تري  پيچيده  پويشي بييا  جهت سوي به

   ارتباطات  دانشگاهي هاي  در گروه  عمومي  روابط هاي  برنامه  گسترش  كه  اين دوم. شود ها تأكيد مي ها و گروه  سازمان كنشي
 دو روند را مورد   اين  فصل در اين.   است  عمومي  روابط  و پژوهش  نظريه  توسعه  جايگاه عنوان  آنها به  درخور بودن دهنده نشان

  . پردازيم  مي  بحث  به  عمومي  روابط  نظريه  توسعه  از نتايج  برخي  و درباره دهيم  قرار مي بررسي
  

   اي  حرفه  تعهدات گسترش:   عمومي  روابط جايگاه 
شود   مي ناشي»   بر اطالعات  مبتني  جامعه  به  بر صنعت  مبتني  جامعه تبديل« از  كرد كه  مي  را توصيف تضادهايي) 1987(  سلوان 
  گفت مي) 1987 ( سلوان. رود  باال مي  اطمينان  خطر و عدم  احتمال  تضاد، درجه  به  آميخته  دگرگوني  اين در جريان). 5  ص(

 آشكارا در تضاد با   كه اعمالي  ــ  و آموزش ، هدايت جويي ، چاره بايد در توضيح «  عمومي  بيشتر روابط يت موفق  براي كارشناسان
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»  بربايند  را از ديگران  سبقت ــ گوي  قرار دارد  ديگران  به كننده  گمراه  اطالعات  و دادن ، فريبكاري ، كارشكني  اذهان كردن مغشوش
  ).90  ص(

   شده  عمومي  روابط  براي تري تر و تخصصي  پيچيده  نقش  منجر به  عمومي  روابط  وظايف  فزاينده هاي يها و پيچيدگ  تنش
  وقت  تمام  از كاركنان  بسياري  كه  ديگر در اقتصاد است  و تغييرات  عمومي  در روابط  تغيير نقش  همين  دليل احتماالً به.  است
   افراد در سال  اين عده. اند  كرده  ترك  عمومي  روابط هاي  كارگزاري  به  قصد پيوستن  را به  بزرگ هاي ها، سازمان  عمومي روابط
  ).1987،  كلينمن(رسيد   نفر مي143000 حدود   به1985

،  اي هواره ما ، پخش اي  رايانه پردازي  واژه  مثال براي.   است  تأثير گذارده  عمومي  بر روابط شدت  به  تكنولوژي  ميان  در اين
   كنش ها به  رايانه اگرچه. اند  افزوده  فراگرد ارتباطات  به اي ، ابعاد تازه  دوربردي  وهمايش  اطالعات  آني ، پردازش اي  رايانه گرافيك
   روابط  به الكترونيك  نوزايي «  اين  بالقوه هاي  كمك  درباره  عمومي  روابط  متخصصان كه  اين كنند، اما براي  مي  كمك  ارتباطي متقابل
  ).245  ، ص1983ويليامز،  (  است  الزم اي  تازه يابي  پيدا كنند، جهت بصيرت»  عمومي

  هاي  رسانه  اظهار داشته  جا كه ؛ آن  است  كرده تر توصيف  كلي  را در سطحي  عمومي  بر روابط تأثير تكنولوژي) 1985( كانتور 
 قرار دهند و   را مورد حمايت  اساسي هاي  بخشند، ارزش  را تحقق  شركت هاي  هدف دارند كه را   قابليت  اين  مختلف ارتباطي

   كرده بندي جمع»   است  عمومي  روابط  مسابقه  ميدان اين«:   كه  جمله  امر را در اين  اين وي.  كنند ريزي  را برنامه  عمومي تغيير روابط
   از قابليت كار گيرند و شناختي  را به  آشنا شوند، آن  تكنولوژي  با اين دارد متخصصان   ضرورت  از اين گذشته). 391  ص ( است
  . گردند  تبديل المللي  بين هاي  سازمان گيري  مؤثر در فراگرد تصميم كنندگان  مشاركت  آورند تا به دست  ابزارها به اين

   عمومي  روابط  و بالنده  فزاينده هاي  مسئوليت كنند به  مي عاليت ف  عمومي  روابط  و علمي  عملي هاي  در حوزه  كه  دو گروهي
   آموزش ، انجمن) اي . اس .آر . پي( امريكا   عمومي  روابط  انجمن  متخصصان  كه تحقيقي). 1987،  سيتل(دهند   مي اي  حرفه پاسخي
 . آي (  ارتباطات المللي  بين  در انجمن  عمومي  روابط  منافع  صاحب ، گروه) سي . ام . جِي  بي . اي ( جمعي  و ارتباط نگاري روزنامه

   انجمن  عمومي  روابط و كميسيون)  سي . بي . اي . آي( وكار   كسب گران  ارتباط  مربيان  آكادمي المللي  بين ، انجمن) اي . سي
  .داد  مي  را نشان  پاسخ مين آوردند نيز ه  عمل به) 1986،  هاميلتون) ( اي . سي . اس (  گفتاري ارتباطات

   آن  روي  را به  جديدي  ارتباطي  امكانات  راه ، تكنولوژي  پيدا كرده المللي  بين  بيشتر كانوني  عمومي  روابط  پهنه كه  اين  خالصه
  ها و تحوالت  پيشرفت ن از اي  بخشي  حداقل  كه  درگير است  عمده  با تضادهاي  مدام  عمومي  روابط اي  حرفه  و كارشناس گشوده

  تري  گسترده  و تعهدات  روزافزون هاي مسئوليت.   است  تكنولوژيك هاي  و پيشرفت  اجتماعي  نيروهاي  مرهون  عمومي در روابط
  اي  حرفه  و معيارهاي ، نظريه  آموزشي  پيگير برنامه  مطالعه ها را به  سازمان  كارشناسان  شده  نهاده  عمومي  روابط  برعهده كه

  .  است برانگيخته
  

    عمومي  روابط  از ديدگاه رشد نظريه 
 از   روشي  را به  عمومي  روابط  نظريه  مقدماتي هاي درسنامه.  خود قرار دارد  تكويني  در مرحله  عمومي  در روابط رشد نظريه 

 را   وضعيتي  متغيرهاي  هوالندر را كه  اجتماعي  مبادله كند و يا نظريه  مي   منتسبY     يا نظريهX    نظير نظريه  مديريت ديدگاه
   به  سازماني  از نظريه  مديريت  سيستمي  برداشت  ديگر مثل هاي نظريه). 1986،   و ويبرت كريبل(شود  سازد يادآور مي  مي مطرح
كنند   مي  فراهم  سازماني هاي  در وضعيت ي عموم  روابط هاي  نقش  تنوع  بررسي  براي  مفيدي هاي اند و سازه  شده  گرفته عاريت

   عمومي  روابط هاي  فعاليت  براي  برتري  روش  اغلب  است تر ارتباطات  سنتي  ديدگاه  كه  اقناع نظريه). 1986،   و گرونيگ گرونيگ(
   كشيد تا مفهوم ها طول گويند سال مي    عمومي  روابط مديريت   نام  خود به در كتاب) 1984 (  و هانت اما گرونيگ. شود  مي تلقي
  . پيدا كند  تحول  از اقناع  بيش  چيزي  به  عمومي روابط
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   مفهوم  به  عمومي ابط7رو.   موجود است  عمومي  روابط  مرجع هاي  در كتاب  تاريخي  از ديدگاه  سوابق تر اين  روشن  شرح
  فن   نام  خود به  را در كتاب  سخنوري  بار فن  نخستين  از ميالد براي ش پي  چهارم او در قرن. شود  از ارسطو آغاز مي ارتباطات
 نيز   بيستم  تا قرن  ارتباطات  اساس  كه  نحوي  به  قرار داده  مورد بحث  تفصيل  را به  اقناعي ارسطو سخنوري.  كرد  تدوين  بالغت
   قرار دادند كه  مورد بحث  سوفسطائيان  نقش  را در قالب ومي عم  روابط توسعه) 1985 (  و ويبرت كريبل.   است  بر آن مبتني

 را   خويش  مهم هاي موضوع«،   سوفسطائيان ، مثل  عمومي  روابط  آنها مديران  عقيده به.  بودند  باستان  مزدور در يونان استدالليان
  هايي  شيوه  خود را به هاي دهند و يافته  قرار مي ررسي مورد ب  و تحليل  تجزيه دار را از طريق  معني هاي كنند، رابطه وجو مي جست
  ).101  ، ص1986،   و ويبرت كريبل(» بندند  كار مي  به  و مفيد در ارتباطات جالب
  

  :  عمومي  در روابط  مورد استفاده الگوهاي 
    عمومي  مفقود در روابط  نظري  ديدگاه  يافتن  براي  سرنخي

 بر   مبتني ، مديريت)1986 (  و ويبرت  از كريبل  وظيفه مثالً سطوح.  قرار دارند  در دسترس  مفيد چندي ي الگوها  عمومي در روابط 
   اعمال  و هانت  از گرونيگ  عمومي  روابط  توسعه  الگوهاي  اصلي  مراحل و انتزاع) 1984 ( از نيجر و آلن)  MBO(ها   هدف
  دست  به  براي  الگوها ابزارهايي اين. آيند كار مي  به بندي  سودمند طبقه هاي  نظام  پايه دهند و در مقام  مي  را شرح  عمومي روابط
 رويكردها   اين  كه  است اي  بر درجه ها مبتني  تحليل  اين اساس. شوند  مي  مفقود تلقي  نظري هاي  ديدگاه  يافتن  جهت  سرنخ آوردن
  .سازد  مي را برآورده   امروزه اي  حرفه  مطلوب هاي  مسئوليت سطح
  

    وظيفه سطوح 
   عمومي  روابط  برنامه  توسعه  براي  رويكرد بسيار مفيدي  عمومي  روابط  براي گانه  سه  سطوح با تدوين) 1986 (  و ويبرت كريبل 
.  دارد  بسيار قرابت  انساني ه با توسع  كه  است  متمايزي  آنها سطوح  و شناسايي  اجرا، تحليل گانه  سه بندي دسته. وجود آوردند به

گيرد كامالً   مي  صورت  برنامه  گسترش  تسهيل  براي  را كه هايي  مفيدند و فعاليت بندي  طبقه  نظام  يك عنوان  به  مراحل  از اين هريك
   اين عالوه به.  كرد تدوين   سازماني  درون  مؤثر اجرايي  برنامه  يك  تخصصي  سطوح  اين  بر روي توان مثالً مي. كنند  مي مشخص
  . را سنجيد  با آنها پيشرفت توان  مي دهند كه  مي دست  را به  معيارهايي  مجموعه سطوح

.   است  وظيفه  پيچيدگي  برحسب  عمومي  روابط  فعاليت  بررسي  براي  توصيفي  رويكردي  وظيفه  سطوح اي  طبقه ، نظام  در اصل
  فرض.   است  نامشخص  تا حد زيادي  وظيفه  اين  تحقق  اما وسايل  است  وظيفه  گسترش  براي  مفيدي  رويكرد راهنماي  اين اگرچه

   روابط  تجارب زمينه. آيد شمار مي  به  وظايف  در قلمرو اين  از وظيفه تري  عالي  مرتبه  آدمي  در حركت  فراگرد تحول  كه  است اين
  هاي  ظرفيت آوري  فن مثالً توسعه. كند  تأييد نمي  چندان  است  وظيفه    به  معطوف  كه را  عمومي  روابط  نظريه  اين عمومي

   از افزايش  عمومي  روابط هاي  بنگاه دهد كه  مي  روي  زماني مرزگشايي. دهد  مي  افزايش شدت  را به  عمومي  روابط مرزگشايي
داد  تذكر مي) 1985 (  نف طور كه ، همان با وجود اين.  دهند  گزارش شخصي ن ميا  ارتباطات  بيشتر درباره  آموختن  به مندي عالقه
   نقش  دارد فراتر رود و به  مهارت  اطالعات  در تدوين  كه  عمومي  روابط  بايد از حد كارشناس  عمومي  از روابط  مديريت درك
  ).8ــ10  ص( يابد   گسترش گذاري ست سيا ، شامل  ارتباطي هاي ، مثالً ايجاد شبكه  در ارتباطات تري وسيع
  

    بر هدف  مبتني مديريت 
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   براي  مختصر و مفيدي  امتيازات  كه  است  خردگرايانه اند الگويي  كرده ارائه) 1984 (  نيجر و آلن  كه  بر هدف  مبتني مديريت 
   تمايل  و ملموس  امور مشخص  به  كه  و دانشجويان  دريافت توان  مي  آساني گرا را به  هدف مفهوم. كند  مي گرا فراهم رويكرد هدف
 بر سر   جدي ، حائلي  هدف  سوي  به  حواس  متمركزشدن متأسفانه. پسندند  را بسيار بيشتر مي  آن گام به  و گام  روشن دارند، روش

   صورت  به كردن  عمل  براي  مؤثري شيوه باشد اما ضرورتاً   آسان  شايد آموختنش  كه مهارتي. كند  ايجاد مي  فراگرد ارتباطي راه
   عمومي  روابط  در رشته  كه كساني.   است  شده  متحول  درازمدت ريزي  برنامه سوي  به  عمومي روابط.   نيست  اجتماعي  متقابل كنش

  . باشند  آگاه ، بر فراگرد ارتباطات  بر هدف  مبتني  مديريت ها يا تأثير ديدگاه  دارند بايد از محدوديت فعاليت
  
    عمومي  روابط الگوهاي 
   ارائه  آن  اوليه  دوران هاي  از فعاليت  عمومي  روابط  حوزه  فعاليت  انتزاع  الگوهاي  را به رويكرد ديگري) 1984 (  و هانت گرونيك 

   ميان  بسيار سودمندي  مشخصه ه وج گيرد و با ارائه  مي  را پي  عمومي  آنها مسير رشد روابط  چهارگانه الگوهاي. اند داده
 بود  اي  وسيله  اولين  تبليغات مثالً فن.  دارند  تحقيقي  بيشتر پايه كند كه  مي  را مشخص  آنهايي  قابليت  عمومي  روابط عملكردهاي

  الگوي.   است  عمومي روابط   اوليه هاي  سال كننده  و مشخص  قرار گرفت  مورد استفاده  عمومي  روابط  براي  الگويي عنوان  به كه
   را، مثل  سازمان  ترتيب  اين  بدهد و به  عمومي  روابط  نقش  به  بيشتري  عينيت  منظور رشد پيدا كرد كه  اين  به  عمومي اطالعات

   شد الگويي ر گرفته كا  به  عمومي  در روابط  كه  رويكردي ترين شناخته.  كند  عمومي  روابط  خدمات ، مجهز به  دولتي هاي اداره
   عمومي  روابط  به  ارتباطات  رشته  و عمده  ديرينه  كمك كنندة شود و منعكس  استناد مي  آن  به  اقناع عنوان  به  تقريباً هميشه  كه است
   عمومي  روابط ع مرج هاي  در كتاب  كه  است  كمكي  جديدترين  همسنگ  دوسويه  ارتباطات  به  متكي  عمومي  روابط الگوي.  است
   كاركردهاي گرچه).   شناخت  با هدف  مردم  ميان  متوازن  است اي  مبادله  بلكه  نيست  اقناع  مورد هدف در اين (  است  ياد شده از آن
  . نياز دارد  بيشتري  توضيح  به  همسنگ  دوسويه  شناخت  اما الگوي  است  مشخص  عمومي  روابط  در حوزه اقناع

  
   تشناخ 
   كيفي نگاري روزنامه.  دارد  اخالقي  و اصول  با عينيت  پيوند نزديكي گيرد كه  مي  سرچشمه  ژورناليستي  از هدفي  شناخت مفهوم 

   اين شود، بلكه  نمي  تقويت  و عقيده  داستان  به گر ماهر با توسل  گزارش  در كار يك عينيت.   است  شناخت  به يافتن  دست هدفش
 كار خود   بايد برنامه  گزارشگران بنابراين. گيرد  مي  سودمند صورت هاي  يا زمينه  تكميلي  با اطالعات ها همراه  واقعيت ارائهكار با 
   مهم گيرد اگرچه  را دربرمي  تفسيري  گزارشگري  كه نگاري  روزنامه  گسترش اين.  دهند  گسترش  خبر، تفسير و عقيده صورت را به
   جايگزين كه  اين  باشد، نه  همراه طرفي  بي بايد با اخالق«دهند،  تذكر مي) 1983 (  و نلسون  هالتنگ طور كه اما همانشود   مي تلقي
   ارتباطات  خردگرايانه  و در سنت  رشديافته  در قلمرو توصيفي شدت  به نگاري  در روزنامه شناخت). 30ــ37  ص(»  شود آن

  .گيرد  مي  شود صورت تواند معلوم  مي  يا آنچه  امور معلوم در حيطه  گزارشگري.   است جايگير شده
   به  كه  است  ساختاري  داراي  گزارشگري شيوه.   است آفرين  مشكل  فردي  ميان  ارتباطات  به نگاري  روزنامه هاي  فرضيه  تحميل

 از   بيرون هايي  با حوزه  شناخت ساختن منطبق. اند  متعهد شده ن آ  به  حرفه  اين  متخصصان  كه  است اي  و رفتار پذيرفته  بنا شده دقت
   وظيفه گرفتن  عهده  به  از اين گذشته.   است  مشكل  نشده  تثبيت  رسمي  يا اخالق  فاقد قاعده هايي  و با محيط نگاري كاربرد روزنامه

   از حوزه  بيرون  شناخت  نقش با وجود اين.   است  بزرگي گذارند مانع  نمي  صحه اي  حرفه  بر انتظارهاي  كه  با كساني مشترك
  .  است  رشديافته نگاري روزنامه

.  دارد  مطابقت  مورد توافق  عملي  دقيقاً با شرايط كنند كه  اجرا مي  را در محيطي  شناخت  تضاد، الگوي  و فصل  حل  متخصصان
  ، نقش  حوزه در اين)   محلي  در اجتماع  اختالفات  حل ، رهبران  كارگري قوقي ح ، داوران  دادگاه  اختالف  حل ماموران ( كارورزان
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   حل ماموران. شود  مي  مشخص  روشني  به  و شناخت  اقناع جا تمايز ميان در اين. كنند  مي  را منعكس  اختالفات  در حل شناخت
   كارشناسان  اعتراف اين.   نيست  اقناع  آنها متضمن  نقش د كهان  مؤكداً اظهار داشته  كارگري  حقوقي  و داوران  دادگاه اختالف
   ارزشمندي  فراگرد ارتباطي  تنهايي  به  شناخت دهد كه  مي ، قوياً نشان» بورو بتربيزنس «  داور براي  تربيت  مربيان ، از جمله حقوقي
  . است

.  بود  كامالً متفاوت  عمالً هست  اكنون  كه  با آنچه  آن ، مفهومشد  مي  شناخت  بر الگوي  مبتني  عمومي  اگر روابط  كه  پيداست
  آيا بايد نقش. پذيرند  مي  عمومي  موجود در روابط  مسائل  حل  را براي  نظري  چهارچوبي ضرورت) 1984 (  و هانت گرونيگ
   و داوران  كارورزان  دادگستري هاي  قاضي مر را به ا  اين  بهتر است  كه  شود، يا اين  تدوين  عمومي  روابط  كارورزان  براي مشابهي
   تدارك  عمومي  روابط  به  مربوط  مسائل  براي اي  مشابه  خدماتي  روش توانست  مي  عمومي ؟ آيا روابط  واگذاريم  كارگري حقوقي

   شوند زيرا كه  فرو ريخته  است ها ممكن  بمب ه ك  بپردازيم  اكتشاف  به  ناپايداري  در جهان  دارد كه  ارزشي  انديشه ببيند؟ آيا اين
  ، حل  كنوني ، محيط ؟ تشريفات  است  نبوده  در دسترس  تأثير آن  تصحيح  براي  و راهي  نشده  بايد رمزگشايي  كه گونه  آن پيامي

   باشد داراي  در ارتباطات هايي تالل اخ  منتظر بروز چنين  كه  در محل  شخصي  گماردن  كه  است بديهي. ريزد  مي  را برهم اختالف
  .  است  الزم  درجه  همين  به يافته  فرد تعليم  نيز براي  رويكرد شناخت هاي  از محدوديت آگاهي.   است اهميت

   وجود دارد كه  امكان اين.   است  وجود دارد روشن  عمومي  در روابط  شناخت  الگوي  توسعه  در راه  كه هايي  محدوديت
  ، مخصوصاً در روابط  عمومي  روابط  از شرايط  امر در بسياري  اين  كه ، اما ترديد نيست  كنيم  فراهم اي شده  كنترل العاده  فوق ايطشر
   اساسي  مجموعه  بايد كرد؟ در چهارچوب بار آورد چه  به  مطلوب  نتايج  نتوانست اگر شناخت.  پذير نيست ، امكان الملل بين
؛ بايد متقاعد   نيست  كافي  دادن توضيح«:   است  داد اين  عمومي  در روابط  مردم  اغلب  به توان  مي  كه  موجود پاسخي هاي فرض پيش

  ).1987،   اجرايي راهبردهاي(» سازيد
  هايي فرض  پيش  خود را به  توجه شود تمامي  مي ها عمل  بدان  عمومي  در روابط  كه  الگوهايي  در آزمودن  آدمي  بنابراين

   نيازهاي  برآوردن  براي  موجود است  اكنون  آيا آنچه بايد پرسيد كه. دهد  مي  جهت  رشته  در اين  تحوالت  به سازد كه  مي معطوف
 داد   نشان  پيشين  بحث طور كه ؟ همان  است ، كافي اي  حرفه  از لحاظ  و هم  علمي  از لحاظ ، هم  عمومي  روابط اي حرفه
اند و در موارد   توسعه  درحال  نسبت  به كنند؛ در موارد ديگري  ما را محدود مي  موارد امكانات  در بعضي  جاري هاي رضف پيش

  .سازند  مي  ناتوان  فراگرد ارتباطات  ماهيت  ما را از ديدن  كلي ها به فرض  پيش  اين چندي
  

    عمومي  روابط اي  فرانظريه  توسعه  براي طرحي 
ها  فرض  پيش اين. كند  مي  مشخص  عمومي  را در روابط  فراگرد ارتباط شود كه  پيشنهاد مي هايي فرض  پيش  جا مجموعه در اين 

  .كنند  مي  را منعكس  عمومي  روابط  محيط  سازنده مفروضات
   كه  است  اين دهنده  نشان  حرفه  اين گرابودن عمل.  دارد  با رويكرد كاربردي  نزديك اي  رابطه  كه  است اي  رشته  عمومي روابط. 1 

 موجود در  هاي فرض بند پيش  پاي  در عمل  عمومي روابط.  نيستند  عمومي  روابط  اصلي دهنده  ياري ها در قلمرو توصيفي نظريه
  . ، نيست  يافته  توسعه نگاري  در روزنامه  كه گونه ، آن  شناخت هدف

.  پيوند دارد  با فراگرد ارتباط اي  طرز پيچيده  رو به  و از اين  استوار است  اجتماعي  متقابل  ضرورتاً بر كنش  عمومي روابط. 2 
. دهد  مي  را افزايش  متقابل  كنش  تنها توان آوري  و فن  است  مرزگشايي  فعاليت  يك  نحو روزافزوني  به  عمومي روابط
 را   عمومي  روابط  نقش  تأثيرگذاري ها و توان ، مسئوليت  اجتماعي  متقابل  در كنش  نهفته  عمل  بيان  براي  فزاينده هاي فرصت
  .دهد  مي افزايش
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.   نيست  خردگرايانه ، فراگردي  يافته  توسعه  اجتماعي  متقابل  كنش  و از راه  است  بر فراگرد ارتباطي  مبتني  كه  عمومي روابط. 3 
،  برك(اند   خو كرده  خودشان  و اعمال  تفسير تجارب  به  مردم  را بياموزند كه نكته   بايد اين  عمومي  روابط  حرفة كارورزان

   فالرس  كه گونه سازد و همان  را مي  شخص  موجوديت  زبان  چگونه  دهد كه  بايد نشان  عمومي  روابط آموزش). 1985
  ).10  ص ( ستني»   اطالعات  يا پردازش انتقال« تنها   زباني ، ارتباط نوشت) 1982(

  
   جايي جابه:   عمومي  روابط جايگاه 
   كه  است  وقوع ها در حال  در دانشگاه  اما تغييراتي  كامالً مشهود است  كه  افتاده  اتفاق  عمومي  كار روابط  در شيوه  تغييراتي اگرچه 

  .  است  اهميت  داراي  اندازه  همان  به كمتر مشهود ولي
  

   واكر مطالعه 
   روابط هاي  رشد برنامه روشني به» 1981   درسال  عمومي  روابط  آموزش  و روندهاي جايگاه «  واكر در باره  مطالعات  كه مانياز ز 

 1981  واكر در سال.   است  گذشته سال  هفت  داد نزديك را نشان» 1982،   عمومي  روابط آموزش «  ارتباطي هاي  د رگروه عمومي
   اين نتايج. بود)  پاسخگو256( درصد 5/51  نامه  پرسش  بازگشت نرخ.  قرار داد ها را مورد بررسي شگاه و دان  عالي مدارس
   كمتر از نصف نگاري داد و روزنامه  مي  نشان نگاري  روزنامه  گريز از سلطه  را در جهت بار حركتي  نخستين  براي مطالعات

  سوي  به  مدام  عمومي  روابط هاي  رشته شد كه  يادآور مي  ديگري تحقيق. بود   داده  خود اختصاص  را به  آموزشي هاي دوره
  ، مديريت بازرگاني ( اي  رشته  ميان  آموزشي هاي  برنامه  سمت  به حركت. كنند  پيدا مي  گرايش  آموزشي هاي  بيشتر با برنامه آميختگي

  ).1982،   عمومي  روابط آموزش( بود  نگاري تر از روزنامه تنوع م اي  زمينه  به  توجه دهنده نشان)   تبليغات و همچنين
  

    آماري بررسي 
  ، بيش  است  پيدا كرده  گرايش  ارتباطات  آموزشي هاي  گروه  به  عمومي  آيا در امريكا روابط  كه  نكته  اين  به بردن  پي  براي در تالش 

 578   شد كه  راهنما معلوم هاي  دفترچه با مطالعه). 1987،  نف (  قرار گرفت ي مورد بررس  عالي  آموزش  راهنماي  دفترچه3201از 
 و   عالي  تعداد دوبرابر مدارس اين. كنند  مي  را تدريس  عمومي  روابط هاي  ارشد دوره  كارشناسي  گروه48 و   كارشناسي گروه

  . بودند  مشغول  عمومي  روابط هاي  دوره س تدري  واكر به  پيش  سال  هفت  در تحقيق  بودند كه هايي دانشگاه
 را  هايي  مخصوصاً دوره  بررسي اين.  داد  را نشان  عمومي  روابط  آموزشي  برنامه  حركت  راهنما جهت هاي  دفترچه  بررسي

   عنوان  عمومي  روابط  كلمه  كه در مواردي.  بود  شده مشخص   عمومي روابط   ، نام  دوره  يا توصيف  در عنوان شد كه  مي شامل
   عمومي  روابط  آموزشي دوره)   و كارآموزي ، كارگاه ، كار ميداني  آزمايشگاه هاي  عنوان شامل (  كارورزي  دوره شد، فقط نمي
  .آمد  مي حساب به

شد   تصور مي  از آنچه ارينگ  از روزنامه  روند جدايي  داد كه  واكر را تأييد كرد و نشان هاي  يافته  آماري  بررسي  اين  نتايج
ها عبارتند   دوره اين. كنند  مي  را تدريس  عمومي  روابط هاي  دوره  ديگري  متنوع هاي ، گروه نگاري  از روزنامه گذشته.  تر است قوي
ها،   با ديگر رشته ا ارتباطات ي نگاري  روزنامه  با تركيب اي  رشته  ميان  آموزشي هاي ، برنامه  جمعي ، ارتباطات ، بازرگاني ارتباطات: از

  .شوند  مي  خوانده  متفرقه  كه  ديگري  كوچك هاي  و گروه  عمومي روابط
   واكر تشخيص  را كه اي  روند اوليه دهد كه  مي  مشغولند نشان  عمومي  روابط  تدريس  به  كه  ارتباطاتي هاي  گروه  فائقه  سلطه

  شود از مجموع  مي  تدريس  عمومي  در آنها روابط  كه  ارتباطات هاي  تعداد گروه  در واقع.  است  يافته  بيشتري  بود شتاب داده
 امريكا،   عمومي  روابط  انجمن  اعتباري  نظام  كه  واقعيت  اين رغم علي (  بيشتر است  جمعي  و ارتباط نگاري  روزنامه هاي گروه
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   كارشناسي  دوره  را كه هايي  گروه9ـ1  شكل).   است ها حاكم  گروه  بر اين  جمعي  و ارتباطات نگاري  روزنامه  آموزش اتحاديه
  .دهد  مي كنند نشان  مي  را تدريس  عمومي روابط

   دوره  آموزش  طرح1987  هاي فرض  از پيش  برخي  است كنند ممكن  مي  تدريس  عمومي  روابط  كه  ارتباطاتي هاي  گروه  غلبه
   كه  است  اين واقعيت «  كه  بر اين  مبني  طرح  اين  مامور تهيه  كميسيون حكم.  دهد  جلوه  را مشكوك ومي عم  روابط كارشناسي

تأييد »  پيوند دارند  جمعي  يا ارتباطات نگاري  روزنامه  دانشگاهي هاي  يا گروه  با مدارس  عمومي  روابط  آموزشي هاي بيشتر برنامه
  .شود نمي

   رديف9ـ1  كنند در جدول  مي  شد تدريس جا داده  در اين  كه  تعريفي  را طبق  عمومي  روابط  آموزشي هاي ره دو  كه هايي  گروه
  .اند شده
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  9ـ1  جدول
   دارند  عمومي  روابط  آموزشي  دوره  كه هايي گروه

    گروه240 ــ مجموعاً  ارتباطات 
  )  گروه1 (  راديو تلويزيوني ارتباطات 

  )  گروه51 (  ارتباط
  )  گروه1 (  خالق  و هنرهاي  ارتباط
  )  گروه1( زيبا  هنرهاي /   ارتباط
  )  گروه1 ( اي  رسانه  و مطالعات  ارتباط
  )  گروه1( و تئاتر   ارتباط
  )  گروه4 (  نمايشي  و هنرهاي  ارتباط
  )  گروه39 (  ارتباطي  هنرهاي

  )  گروه3 (  ارتباطي  هنرها و علوم
  )  گروه1 (  ارتباطي هاي فراگرد

  )  گروه7 (  ارتباطي  مطالعات
  )  گروه75 (  ارتباطات
  )  گروه1 (  راديو تلويزيوني  و پخش  ارتباطات
  )  گروه2 ( اي  رسانه  و هنرهاي  ارتباطات
  )  گروه1( و گفتار   ارتباطات
  )  گروه3( و تئاتر   ارتباطات

  )  گروه2 (  ارتباطات هاي  رسانه
  )  گروه2 (  ارتباطي اي هنره

  )  گروه3 (  و ارتباطات  انگليسي
  )  گروه1 (  گفتاري  و نمايش  انگليسي
  )  گروه1 ( ها و ارتباطات  رسانه
  )  گروه1 (  عمومي  ارتباط

  )  گروه1 (  و فيلم  راديو، تلويزيون
  )  گروه8( گفتار 

  )  گروه1(گفتار و تئاتر 
  )  گروه15 (  گفتاري  ارتباط

  )ادامه (9-1دول ج
  )  گروه15 (  گفتاري  ارتباطات
  )  گروه3 (  گفتاري  ارتباطات
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  )  گروه5 ( نمايشي)  هنرهاي( و   گفتاري  ارتباطات
  )  گروه1( گفتار و تئاتر 
  )  گروه2 (  گفتار و درام
  )  گروه1 (  و ارتباط  گفتار، درام

  )  گروه1 (  و ارتباط  نمايشي  هنرهاي
  
    گروه123 ــ مجموعاً  نگاري  روزنامه هاي گروه 

  )  گروه124 ( نگاري  روزنامه
    گروه100 ــ مجموعاً   بازرگاني

  )  گروه1 (  و مديريت اداره 
  )  گروه1 (  بانكداري
  )  گروه3 (  و ماليه  بانكداري
  )  گروه18 (  بازرگاني
  )  گروه20 (  بازرگاني  مديريت
  )  گروه1(اد  و اقتص  بازرگاني  مديريت
  )  گروه1 (  و تجارت  بازرگاني
  )  گروه1( و اقتصاد   بازرگاني
  )  گروه1 (  اجتماعي  و علوم  بازرگاني
  )  گروه5 (  بازرگاني  مديريت
  )  گروه1 (  بازرگاني  و اداره  مديريت
  )  گروه1 ( بازاريابي /   بازرگاني
  )  گروه1 (  بازرگاني  مطالعات

  )  گروه2 ( اني بازرگ آوري فن
  )  گروه1( مد   تجارت
  )  گروه1 (  عمومي  بازرگاني
  )  گروه13 (  مديريت
  )  گروه1 (  و تجارت  مديريت
  )  گروه1 (  و ماليه  مديريت
  )  گروه1 (  و بازاريابي  مديريت
  ) ادامه (9ـ1  جدول

  )  گروه1 (  نظارت آوري  و فن  مديريت
  )  گروه18 (  بازاريابي
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  )  گروه1 (  و تبليغات ريابي بازا
  )  گروه1 (  و مديريت  بازاريابي
  )  گروه2 ( فروشي  و خرده  بازاريابي
  )  گروه1 (  و فروش  بازاريابي
  )  گروه1 (  فروش  و توزيع  بازاريابي

  
    گروه45 ــ مجموعاً  اي  رشته ميان 
  )  برنامه1 ( نگاري روزنامه /  ارتباطات 

  )  برنامه1 (  بازرگاني مديريت /  ي ارتباط  هنرهاي
  )  برنامه1 (  ارتباطي هنرهاي /   انگليسي
  )  برنامه2 ( ارتباطات /   انگليسي
  )  برنامه1 ( نگاري روزنامه /   انگليسي

  )  برنامه2 ( ارتباط /   انساني  علوم
  )  برنامه1 (  راديو و تلويزيوني پخش /  نگاري  روزنامه
  )  برنامه1 ( ارتباطات/   نگاري  روزنامه
  )  برنامه14 (  جمعي ارتباطات /   نگاري  روزنامه
  )  برنامه1 ( عكاسي /  نگاري  روزنامه
  )  برنامه1 (  عمومي  و ارتباط نگاري روزنامه
  )  برنامه1 (  عمومي روابط /  نگاري  روزنامه
  )  برنامه4 ( راديو و تلويزيون /  نگاري  روزنامه
  )  برنامه3( دور   راه ارتباطات /  ارينگ  روزنامه
  )  برنامه1 ( مديريت /  نگاري روزنامه /   حقوق

  )  برنامه1 ( ارتباطات /   بازاريابي
  )  برنامه1 ( نگاري روزنامه /   جمعي  ارتباط

  )  برنامه1 (  نمايشي ، هنرهاي  ويژه ارتباط /   جمعي  ارتباطات
  )  برنامه1 (  و مديريت بازاريابي /   جمعي هاي  رسانه
  ) ادامه (9ـ1  جدول
  )  برنامه1 (  نمايشي  و هنرهاي  جمعي هاي  رسانه
  )  برنامه1 (  ارتباطي ها و مطالعات  رسانه

  )  برنامه1 (  جمعي  گفتار و ارتباط
  )  برنامه1 ( نگاري روزنامه/ تئاتر /   گفتاري  ارتباط
  ) امه برن1 (  انساني علوم/ تئاتر/  گفتار 
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  )  برنامه1 (  و بازاريابي  جمعي ، ارتباط  گفتاري  ارتباط
  
    گروه39 ــ مجموعاً   جمعي ارتباطات 
  )  گروه15 (  جمعي ارتباط 

  )  گروه21 (  جمعي  ارتباطات
  )  گروه2 ( اي  رسانه  هنرهاي
  )  گروه1 ( اي  رسانه  مطالعات

  
    گروه23 ــ مجموعاً  متفرقه 
  )  گروه15 ( ليسي انگ زبان 

  )  گروه1 ( ، فلسفه  كالسيك ، متون  انگليسي  زبان
  )  گروه1 ( زبان /   انگليسي  زبان
  )  گروه1 ( شناسي زبان /   انگليسي زبان
  )  گروه1 (  و اجتماعي  انساني  علوم
  )  گروه2 (  و ادبيات  زبان
  )  گروه1 (  انتقال  بخش

  )  گروه1 (  مكتوب  ارتباطات
  
   برنامه /    گروه13 ــ مجموعاً   عمومي روابط 
  )  گروه1 (  عمومي  و روابط تبليغات 

  )  برنامه2 (  گروه  بدون
  )  گروه9 (  عمومي  روابط

  )  گروه1 (  مكتوب  ارتباطات
  
   نظريه  توسعه اضر توان ح درحال.  دارد  زيادي  اهميت  عمومي  در روابط  رشد نظريه  ارشد براي  كارشناسي  آموزش هاي دوره 

   كارشناسي  آموزش هاي  برنامه فهرست. شود  مي  پشتيباني  چشمگيري  نسبت  به  كارشناسي هاي  فعاليت  از طريق  عمومي در روابط
  .  است  شده  آورده9ـ2   شماره ، در جدول  عمومي ارشد در روابط

   گروه12در برابر .  دارند ها تفوق  بر ديگر گروه  عمومي  روابط  آموزش هاي  برنامه  در ارائه  ارتباطي هاي  در اينجا نيز گروه
  .شود  مي  عرضه  عمومي  ارشد روابط  كارشناسي هاي  دوره  ارتباطات  گروه21، در   جمعي  ارتباطات  گروه  و شش نگاري روزنامه

  
  9ـ2  جدول

    عمومي  ارشد در روابط  كارشناسي هاي برنامه
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      گروه48 ــ   عمومي  در روابط  كارشناسي هاي برنامه 
  )  گروه1 ( تبليغات 

  )  گروه1 (  راديو تلويزيوني  ارتباطات
  )  گروه4 (  ارتباط
  ) ادامه (9ـ2   جدول
  )  گروه1( و تئاتر   ارتباط
  )  گروه2 (  ارتباطي  هنرهاي
  )  گروه1 (  ارتباطي  آموزش
  )  گروه1 (  ارتباطي  مطالعات

  )  گروه7 ( رتباطات ا
  )  گروه12 ( نگاري  روزنامه
  )  گروه5 (  جمعي ارتباط /  نگاري  روزنامه

  )  گروه6 (  جمعي  ارتباطات
  )  گروه1 (  غيرانتفاعي  مديريت
  )  گروه2 (  عمومي  روابط

  )  گروه1 (  جمعي  گفتار و ارتباط
  )  گروه1( گفتار و تئاتر 

  )  گروه1 (  گفتاري  ارتباطات
  )  برنامه1 ( نگاري روزنامه/ ، تئاتر   گفتاري  ارتباط

  
    ارتباطي هاي  گروه  براي  فرصتي

 و   نظريه  با محورقراردادن  پژوهشگران كه  اين اول. شود  مي  تعيين  ارتباطات  در حوزه  دو دليل  به  عمومي  روابط  نظريه آينده 
 را  ورزند، ارتباطات ها تأكيد مي  گروه  ميان  فراگردهاي  دوسويه  متوازن هاي  كنش هردو بر  كه  عمومي  روابط  كنوني الگوهاي
   به  كه  ارتباطي هاي  تعداد از گروه ، با وجود اين  ارتباطات  تفوق كه  اين دوم. اند  شناخته  عمومي  روابط  نظريه  پژوهش جايگاه
ها در   گروه  برخي  بايد متذكر شد كه همچنين.   است  شده  مشغولند، تثبيت  عمومي  روابط  آموزشي هاي ها و برنامه  دوره عرضه
   هم  آن كنند كه  مي  عرضه  عمومي  واحد روابط  دوره شود، معموالً تنها يك  مكرر از آنها ياد مي  گرچه ، كه  بازرگاني  مثل هايي رشته

  . دارد جهتو)  ، مد و غيره بانكداري (  عمومي  از روابط  ابعادي به
   رشد مجموعه  به  ظاهر شوند كه فرد قابلي  منحصر به هاي  مجموعه  در مقام  است  ممكن  ارتباطات هاي  گروه  ترتيب  اين  به
   روابط  براي  و مثبتي  روشن اگر هويت. دهند  مي دست  به  عمومي  روابط  براي  عملي  هايي كنند و روش  مي  كمك  نظريه نوين

 پديد خواهد   شوند، اعتماد و اعتباري  جمع  دور آن  حرفه  اين  كارشناسان  و هم  مردم  هم  كه  رانشي ايجاد شود، نيروي  عمومي
 بايد   عمومي  روابط متخصصان). 1987سنتر، ( خواهد كرد   هدايت  مطلوب اي  حرفه  به  تبديل  را براي  عمومي  روابط آورد كه

  ).1987استيوارد، ( باشند   داشته  عهده  ما به  كنوني  دنياي  اجتماعي  رويدادهاي  پيچيده  در مجموعه اي  عمده نقش
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    عمومي  فراگرد روابط  براي  الگويي عنوان ها به  بازي نظرية
  

  
    پريسيال مورفي

    دركسل دانشگاه 
  

   چكيده 
   در مواردي ويژه شود، به د مي پيشنها  عمومي  در روابط گري  تصميم  براي  الگويي عنوان ها به  بازي  نظرية  فصل در اين 

  هاي الگوها و روش.  گيرد  صورت اي ، مذاكره  مخاطب  يا چند گروه  كارورز و يك  ميان  توافقي  براي  است  الزم كه
   كه  عمومي  روابط  خاص هاي  وضعيت  براي  نتايج  هنجارها و تحليل ها، تثبيت فرض  پيش ، در آزمون  بازي نظرية

   دوئل  صفر مثل  جمع  رقابتي  بازي مانند يك  خبر به  اعالم بندي زمان. اند  شده اند سودمند تلقي  اطالعات ائه ار متضمن
   شده  صفر بررسي  غيرجمع  بازي  يك مانند الگوي ، به  خبرنگاران  خبر به  از دادن و فرايند انتشار خبر يا خودداري

   تجربي ، تحقيق ، عملي  نظري هاي  در حوزه  بازي  نظرية  الگوهاي كاربردن  به  ديگر را براي  چند روش  فصل اين.  است
  .كند  پيشنهاد مي و آموزش

  
   عمومي  امروز روابط  در پژوهش  اصلي ، مسئله  نظري  نبود پايه نظر دارند كه  اتفاق  باره  در اين  عمومي  روابط  پژوهشگران اغلب
،   هستند و كارورزان  معموالً دانشگاهي  كه پردازان  نظريه  رويكردهاي  ميان  كه  است  دليل  اين  به ويژه به   مسئله  اين حادبودن.  است
  در واقع.  وجود دارد  تاريخي  گريزانند، تعارضي  خاص در موقعيت»   عمل نحوه « خاطر رويكردهاي  به  عموماً از نظريه كه

   آميختن  از طريق  خود را با مشتريان  مايلند مناسبات ، بيشتر كارورزان  است  كرده رنشانخاط) 1984( ديويد دوزير  طور كه همان
  .  است ناميده»   و غريزه شم« را رويكرد   دوزير آن  كه  دهند، امري  سروسامان  فردي  ميان هاي  و مهارت ، غريزه تجربه

 يا  بندي  دسته  براي  كه هايي اند و دربرابر كوشش  كرده  دفاع  خويش فه حر  ناملموس هاي  ويژگي  از اين طور سنتي  به  كارورزان
   عمومي  روابط  اخير، پژوهشگران هاي  در سال با وجود اين. اند  ورزيده  مقاومت  است  آمده  عمل  به هايشان گيري  تصميم كردن كمي
. اند  يافته هايي گذارند، راه  تأثير مي  مذاكره هاي  در موقعيت  عمومي  روابط بر رفتار  كه مند عواملي  نظام گيري  و اندازه بيني  پيش براي
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  ، زيرا اين  است جا مؤثر بوده  در اين ويژه  به  داده  را توسعه آن) 1977، 1976، 1975 (  جيمز گرونيگ ها كه  نظام  عمومي نظريه
  .سنجد  و مي  كرده بيني  و پيش بندي ، رسماً دسته  محيطي  فشارهاي  به خي پاس عنوان  را به  عمومي  روابط گيري  تصميم  نتايج نظريه

   از نتايج  كداميك كه  اين  و تعيين  مذاكره  راهبردهاي  تحليل براي)  گيري  تصميم مخصوصاً در علوم (  غيرارتباطي هاي  در رشته
با . اند  قرار گرفته  نيز مورد استفاده  كمي هاي نمايد، مقياس  مي  درگير را برآورده هاي  طرف  همه  نيازهاي  احتمالي گوناگون

 وجود دارد   محكمي ، داليل  است  آورده  و كاربرد را فراهم  از پژوهش  توجه  قابل اي ، مجموعه  تصميم  نظريه كه  اين درنظرگرفتن
  .دتواند سودمند باش  نيز مي  عمومي  روابط گيري  تصميم  براي  رشته  اين كه

   روابط  به  با نگرش الينگ. كند  مي ريزي  امر را پي  اين  نظري بنيان) 1985، 1984، 1975 (  الينگ  ويليام  تصميم  نظريه  الگوي
  ين ا  حل  براي كرد كه  مي كند، خاطرنشان  مي  را ساماندهي يافته  سازمان هاي  گروه  تضاد ميان  كه اي  واسطه  فعاليتي عنوان  به عمومي

   ارزيابي  دلخواه  نتيجه  يك  را در كسب  گزينه  اين  و كارآيي  نمود، سودمندي  را مشخص  محتمل هاي  از گزينه تضاد بايد تعدادي
ر  هنجا اين.  وجود دارد گري  گزينش  براي  هنجاري  كه  است  معني  اين  نيز به اين«:  داد  را انجام  نهايي  انتخاب  اساس كرد و براين

  )20  ، ص1975( بكند بايد   هايي  انتخاب  چه  خاص  شرايط  فرد تحت كند كه  مي مشخص
   اصول  هنجارها و تهيه  اين  تعريف  براي  ادراكي ، ابزارهاي  تصميم  نظريه كرد كه  مي تصريح) 1984 (  الينگ  از اين  گذشته
   است  انتخاب  متضمن  را كه  رياضيِ وضعيتي ، تحليل  تصميم  نظريه ويالگ.   است  كرده  را فراهم  گزينش  بهترين راهنما براي

. كند  باز مي  عمومي  روابط  را در راهبردهاي  وكارآيي ، سودمندي  احتمال  مثل  كاربرد مفاهيمي  نيز راه اين. كند پذير مي امكان
در »   حساس هاي انتخاب« يا  ، استادانه ، تجربي  غريزي رز انتخاب كارو  را كه  آنچه  و آزمون گيري ، اندازه  تصميم  نظريه بنابراين

  .سازد پذير مي نامد امكان  مي  و عيني ، كمي  علمي  پيشرفته چهارچوب
، تميز   است  فصل  اين  موضوع ، كه    بازي نظرية    و الگوي الينگ    تصميم نظريه    الگوي  بين  كه  است  خوب  با وجود اين

   ديگران  احتمالي  راهبردهاي  درنظرگرفتن  مجزا و بدون  راهبردي  انتخاب  متضمن  تصميم تر، نظريه  دقيق عبارت به.   شويم قائل
  عنوان به» بازيگر « گيري  تصميم  در آن برد كه كار مي  را به  تحليلي هاي  از روش  متفاوتي  مجموعه  بازي ، نظرية    درمقابل)1(. است

   بيشتري  با دقت  بازي  نظرية  ترتيب  اين به.   است  شده  ديگر طراحي  بازيگران  مختلف  با راهبردهاي  مقابله  براي  كه  است راهبردي
   گوناگون مخاطبان راهبرد كارورز با    در آنها چهارچوب دهد كه  قرار مي  سرمشق  عمومي  را از روابط هايي  وضعيت واقعيت
  .رد دا  ارتباط مطلوب

  ويژه گيرد، به كار مي  به  عمومي  فراگرد روابط  براي  الگويي  عنوان  را به  بازي ، نظرية  كليدي  مفهوم  اين  به  با اتكاي  فصل اين 
   فراگرد كلي اي بر  الگويي عنوان  به  بازي  از نظرية  بر استفاده  عالوه  فصل اين.   است  توافق  براي  مذاكره  مستلزم  كه هايي در موقعيت
   يك  تحليل تواند براي  مي  بازي  در آنها نظرية كند كه  را پيشنهاد مي اي  ويژه ، كاربردهاي  عمومي  در روابط  آن  و فصل تضاد و حل

  . قرار گيرد  مورد استفاده  مطلوب اي  نتيجه  و انتخاب  خاص  مذاكره جلسه
  

    كلي بررسي:   بازي نظريه 
  در سال.  شد  گذاشته  نئومان  فون  جان  با انتشار نظرية1928   در سال  نظريه  اين هاي پايه.   است  نسبتاً جديدي  رشته  بازي نظرية 

در ) 1983 (  ديويس را منتشر كردند كه )2(  ها و رفتار اقتصادي  بازي نظرية    اثر برجسته اشترن  و اسكار مورگن  نئومان  فون1944
  هاي  از بازي  برگرفته  با الگوهاي  وجه  بهترين  را به  اجتماعي  رويدادهاي توان  مي  كه  است  شده  داده نشان « ار داشت اظه  آن مقدمه

   ).X   ص(»  كرد  توصيف  مناسب راهبردي
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  شناسان جامعه.  شد  نوشته  اجتماعي  علوم  مسائل ها به  بازي  نظري  رويكردهاي  درباره  صدها مقاله1950   در آغاز دهه
   از نظرية شناسان مردم. اند كار گرفته  به  و تضاد اجتماعي  متقابل  كنش ، مذاكره زني  چانه  مطالعه ها را براي  بازي  نظري هاي روش
   را براي  بازي ة نظري شناسان روان. اند  كرده  استفاده  اجتماعي  هدايا و نفوذ هنجارهاي ، مبادله دهي  هديه  الگوسازي ها براي بازي

   استفاده  اعتياد و اضطراب  مطالعه  براي  الگوهايي عنوان  به  بازي  از ابعاد نظرية پزشكان اند و روان  داده  توسعه  همكاري مطالعه
  گيري  شكل  تحليل  براي  نظريه  در آنها اين  كه  است  رسيده اثبات  به  و سياسي  اقتصادي  در علوم ويژه  به  بازي فوايد نظرية. اند كرده

 در   مشابهي مطالعات. گيرد  قرار مي  مورد استفاده  قدرت  ساختارهاي  و همچنين  ائتالف  و تشكيل  آرا، ديپلماسي و تكوين
   و رفع گذاري  قيمت  ساختارهاي  تعيين ها و براي  كارتل  مختلط هاي  كار، شركت  روابط  تحليل وكار براي  كسب هاي وضعيت
 قرار  ، مورد استفاده  تكامل  مطالعه  براي  ويژه  نيز، به  طبيعي  در علوم  حتي  بازي نظرية.   است  آمده  عمل  به  كيفيت  كنترل مشكالت

   نظريه  اين  ارتباطات  پژوهشگران   و درواقع)3(   است  شده  استفاده ندرت  به  بازي  از نظرية  در ارتباطات با وجود اين.   است گرفته
   مطالعه  آزمايشگاهي سازي  شبيه  از راه  مذاكره  در آنها الگوهاي اند كه  كرده  توجه هايي  بازي  به  و در عوض  گرفته را ناديده

  . بسيار دارد  تفاوت  با آن  ولي  مرتبط  بازي  با نظريه  رشته اين. شوند مي
   فراگرد روابط  براي  الگويي عنوان  به  بازي  نظرية  سودمندي  تصديق  به كه زير را   اساسي  و مفاهيم تعاريف) 1972 (  لوكاس

  :سازد  مي كند مطرح  مي  كمك عمومي
 تضاد و   دربرگيرنده هاي  در وضعيت گيري  تصميم  مطالعه  براي  كه  است  رياضي  از الگوهاي اي  مجموعه  بازي  نظرية

 باشند،   متفاوتي  خاص  عاليق  داراي كنندگان  مشاركت  كه  زماني  نظريه ين ا براساس.   است  شده  تدوين همكاري
 بايد   كه اي  يا نابهنجاري  صرف  بيماري  كه  از اين  بيش  قبيل  از اين شود و مسائلي  تضاد ايجاد مي  كه  است طبيعي
   را كه  عواملي كوشد آن  مي  بازي نظرية. رار گيرد ق  مورد مطالعه طور كمي تواند به  گردد، مي  شود تلقي  يا اصالح درمان
 آنها را   علمي هاي  از روش  مجزا سازد و با استفاده  است  و الزم  عادي  مختلف  رقابتي هاي  از وضعيت  بسياري براي

   يافتن ارند، به را درسر د  متضادي هاي  هدف  مختلف گيران  تصميم  كه  در زماني  نظريه اين.  قرار دهد مورد بررسي
   بايد از ميان  كه  است  شده  تشكيل  از بازيگراني  بازي  يك كه  اين خالصه. پردازد  مي  نتايج  تثبيت ها يا به حل  راه بهترين
  كنندگان  مشاركت  كه بار آورد، نتايجي  را به  مطلوب  نتايج  كنند كه  را انتخاب  راهي ، آن  بديل هاي  از راه فهرستي

  كند كه  مي  را توصيف اي  بالقوه  منافع  تفصيل  به  بازي الگوي.  هستند  در مورد آنها قائل  متفاوتي هاي احتماالً اولويت
 كند تا در پرتو   نحو عمل  چه  بايد به  شخص دهد كه  مي  را نشان  نكته كشد و اين  را مي  انتظار وقوعش شخص

   هنجاري كوشد سرمشقي  مي  بازي نظرية.  يابد  دست  ممكن  نتايج  بهترين ، به است باز   حريف  روي  به  كه هايي راه
  ).19  ص( كند   دارند ارائه  متفاوتي هاي  هدف  اعضايش  كه  گروهي  رفتار بخردانه براي

  
   بازي  نظرية كه  اين اول. درس نظر مي  به  روشن  عمومي  روابط  در عمل  بازي  كاربرد نظريه  كلي  تعريف  اين  برمبناي  حتي

   گروه  و بازيگر ديگر را يك  عمومي  بازيگر را كارورز روابط منظور يك بدين. گذارد مي» بازيگر« را بر وجود دو يا چند  فرض
   افراد زيادييا)  گزارشگر مثالً يك( نفر باشد   يك  است  ممكن بازيگر رقيب.  گيريم  درنظر مي  سازمان  يا خارج  در داخل مخاطب

  ).  نفوذ شهروندي  يا گروه  از كاركنان  معيني ، گروه  رقيب مثالً شركت(كنند   مي  واحد بازي  يك عنوان  به كه
   را براي يا راهبردهايي» ها بازي« بايد  هركس.  خود را دارد  خاص هاي ميلي  يا بي  عاليق  هركس  از بازيگران  گروه  اين  در ميان

 نحو بايد   چه  خود را به  خاص ها و عاليق  اولويت  بسنجد كه  است هر فرد الزم.  كند  انتخاب  مطلوب  نتيجه  به يافتن دست
 از  مثالي.  يابد  دست  نتايج  بهترين  باشد به  ناشناخته  راهبردهايشان  است  ممكن  حتي  ديگر كه  بازيگران  درقبال  كند كه كاري دست
   به  را راجع  خبري  زماني  دقيقاً چه  كه  باره  بخواهد در اين  كنيد شركتي فرض.  آوريم  مي  عمومي  روابط ساده»  بازي « يك
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 خود خبر   اصلي  از رقيب خواهد قبل  مي  حداكثر شهرت  كسب  براي شركت.  بگيرد  كند تصميم  خود پخش ماهه  سه درآمدهاي
.  كند  توجه  احتماالً كمتر جلب  خواهد شد كه  سبب  مشترك  خبري  پوشش صورت ر اين در غي  را منتشر كند؛ چرا كه درآمدهايش
   مخالف  دوطرف  و روش  راه شد و در آن  مي  انجام  در قديم  كه است»  دوئل «  وضعيت  شبيه  حالت  اين  بازي  نظرية در اصطالح

تواند   مي  بازي  نظريه  راهنماي اما اصول. دهند  مي  انجام  قبلي  و تجربه يزه غر  كمك  را به  بازي  اين بيشتر كارورزان.   نيست معلوم
 را با  مشابهي»  دوئل « بندي  زمان  بعدي در بخش.  معما خواهد شد  اين  حل  براي  نتيجه  بهترين  به  راهبرد منتهي  دهد كدام نشان

  . دهيم  قرار مي  مورد بررسي  بيشتري تفصيل
   اوقات برخي.  دارد  ارتباط  شده  تعيين  كمي صورت  به  كه  فرضي  شود با سودمندي  حاصل  از بازي  قرار است  كه يا  هر نتيجه

   افزايش  درباره  كارگري  ــ مذاكرات  مالي  پاداش  يك  سودمندي ، چرا كه  است  آسان  نماد عددي  چنين  معناي  به بردن پي
   غيرپولي  منفعتي  شامل  اغلب اما سودمندي. شود  مي ــ را شامل  خريد كاال  براي  دلخواهي بهاي يا  دستمزدها در حد مطلوب

   باشد كه  منفي  يا رويدادي  دلخواه  مخاطبان  به ، دسترسي  خبري  مطلوب تواند گزارش  مي ، سودمندي  عمومي  روابط در زبان:  است
   چنين  براي  بازي  نظرية  ديد كه گيرد خواهيم  قرار مي  مورد بررسي  تفصيل دها به كاربر  مبحث بعداً كه.   است  شده خنثي

  . كنند بندي  درجه طور كمي  را به  نتايج  ارزش  خواهد داد كه  اجازه  بازيگران  به  غيرپولي هاي سودمندي
 در آنها بايد   كه هايي  در موقعيت توفيق: دهد  مي ضيح را تو  عمومي  كارورز روابط  اصلي  فعاليت خوبي ها به  بازي  نظرية  در كل

   سازمان  خاص ها و راهبردهاي  با هدف  طريقي به)   و بيروني  داخلي  مخاطب هاي  گروه يعني (  ديگران ها و راهبردهاي هدف
   توافق مند براي  و نظام  روشن بايد روشي   باشد، كه  راهبرد ديگران  استنتاج تنها بايد قادر به  كارورز نه بنابراين.  شود هماهنگ
  ها و تدوين  هدف بندي  و دسته تعريف.  كند  خود ملحوظ  را در محاسبات  همگان هاي  خواست  كه  نحوي  گيرد، به درپيش

  . هاست  بازي  نظرية ، جوهره  بهينه راهبردي
  :كنند  مي  تقسيم  كلي  دو دسته ها را به ، بازي پردازان  نظريه

   بدتري  وضع  كند، ديگري  بازيگر بهتر عمل  يك  در آنها هراندازه  هستند كه هايي  بازي طور ساده  به.  صفر  جمع هاي بازي 
  انحصار، بازي.  بقا و فنا هستند هاي  صفر، بازي  جمع هاي بازي.   است  بازيگر ب  باخت  معني  به  بازيگر الف بردن.  خواهد داشت

  )4(.   ترتيب  همين  پوكر نيز به ، بازي ت صفر اس جمع
   اطالعاتي  به  است  گزارشگر ممكن مثالً يك. آيند نظر مي  صفر به  جمع  عمومي  روابط هاي  از وضعيت  بسياري  اول  در نگاه

   معروفيت  حال  در عين آناما انتشار   وارد خواهد كرد ــ  شركت  شهرت  به  توجهي  قابل  شود لطمه  اگر علني  پيدا كند كه دست
    نيويورك    روزنامه از سوي»  اسناد پنتاگون«مثالً انتشار .   است  سود گزارشگر ب  الف  شركت باخت. برد گزارشگر را باال مي

  . صفر تعبير كرد  جمع  بازي  نوعي توان را ميتايمز 
نظر   صفر به  جمع  صرفاً رودرروي  در ظاهر بازي  آنچه  اوقات اغلب.   است  واقعي هايي  دام  صفر داراي  رويكرد جمع  درواقع

   بتوانند نفعهردو     كه طوري  باشد، به  داشته  در خود پنهان  دوطرف  ميان  همكاري  را براي هايي  عمالً فرصت  است آيد، ممكن مي
   كاركنان  كرد به  خواهيم  مالحظه  بعدي  در بخش كهطور  همان.  نبيند  زيان قدرها هم  آن  از دوطرف  يكي كم يا دست ببرند ــ
  برداري  بهره  فرصت  نكنند، مبادا كه  صفر تلقي  جمع هاي  بازي  عنوان ها را به  وضعيت  كه  است  شده  هشدار داده  عمومي روابط

   كه  است  عمومي  صفر روابط  جمع  بازي نوعي»  تراشي مانع«.  بدهند  از دست  همكاري  دشوار از طريق  موقعيت  را از يك مطلوب
   انفجار سفينه  در پي  كه  خبري  سكوت  ساعت  پنج  به  مردم  عمومي  اعتراض  نمونه براي. آورد بار مي  به  خوبي  نتيجه ندرت به
  روشني  صفر به  جمع كننده الوقت  دفع  بازي  يك عنوان  را به اي  رسانه  از روابط  افتاد خطر استفاده  اتفاق1986  در ژانويه» چلنجر«

   صفر را به  در ظاهر جمع هاي  بازي  كه  است  اين  عمومي  كارورز روابط  خدمات  از سودمندترين  يكي درواقع. دهد  مي نشان
  . كند  تبديل  جمعي هاي مخاطره
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  ، سوق  است  بيشتر معمول  عمومي  در روابط  كه اي ته دس ها، يعني  بازي  مهم  دسته  دومين  ما را به  سود متقابل  مفهوم  اين
  .دهد مي

 و   با مذاكره  وجود دارد كه هايي  فرصت  بازيگران  تمام  در آنها براي  هستند كه هايي  بازي.  صفر  غير جمع هاي بازي 
   است بديهي.  آورد دست  به  قبولي  قابل  نفع  نباشد و هركس  بازنده كس  هيچ  را بسازند كه  وضعيت اي گونه  به  استادانه وگوي گفت
كند و   مي  پيروي كارورزان»  تجربي «  دستورالعمل ها از همان  بازي اين. اند  عمومي  روابط  عمل صفر جوهره  غيرجمع هاي  بازي كه

   ابزارهاي عنوان  به  علمي  روش كنند تا به ي آنها استناد م گويند بيشتر به  مي  خود سخن  و شم ، مهارت  تجربه  درباره  وقتي كارورزان
  .وكار خود كسب

   ابزارهاي صورت  به  امور ناملموس اين.  شود تواند اصالح  مي  و الهام ، مهارت  تجربه  بر مبناي ها اغلب  بازي  نظرية  درواقع
   وضعيت دهند كه  را مي  امكان  ما اين  ابزارها به اين. اند  گرديده  بيان  آن  صوري هاي  و با روش  شده  درآورده  بازي  نظرية رياضي
    دهند كه توانند نشان  و مي  كنيم  و تحليل  تجزيه  منجر شده  مفروض اي  نتيجه به»  اي  و غريزه شم «  انتخاب  در آن  را كه گذشته
   راهبرد متفاوت دهد كه  مي  ما نشان  به  اغلب  تحليلي رهاي ابزا همين.   است ناپذير ساخته  را اجتناب  نتيجه ، آن  انتخاب اين  چگونه
 بر   مبتني ، تحليل  درگير است يا اگر كارورز با معضلي.  منجر شود  قوي  شم  از توصيه  حاصل  بهتر از نتايج اي  نتيجه  به  است ممكن
در .  آورد دست  به  قبول  قابل اي  نتيجه  احتمال ا با بيشترين آورد ت  عمل  به  انتخابي  دهد چه  او نشان تواند به ها مي  بازي نظرية
   است  رو ممكن  را خشنود كند و از اين  بازيگران  تمام  قادر نيست اي  نتيجه  هيچ  دهد كه تواند نشان  مي  بازي  موارد نظرية برخي
 با   و توام  گسترده هاي  كوشش رغم  علي  كه عمومي  روابط»  هاي شكست«ها و  بست  بن  وقوع  داليل  توضيح  باشد براي كمكي
  .  است  نموده  رخ  گرفته  صورت  كه نيتي حسن

   بلكه نيست»  باختن«يا »  بردن «  فقط  دارد؛ زيرا مسئله  اساسي  اهميت  بازيگران  ميان  صفر همكاري  غيرجمع هاي  در بازي
 در آغاز   است  بازيگر ممكن درواقع.  سازد  منتفع  ميزان  باالترين  را به  بازيگران همه   كه  است اي  نتيجه  به  رسيدن  براي مذاكره

،   ترتيب  اين به.  برساند  حداكثر ممكن شود به  مي  بعداً نصيبش  را كه  واگذار كند تا پاداشي  مقابل  طرف را به»  امتيازهايي«
   انتشار اسناد پنتاگون  واقعه طور كه همان. آورد  مي  در خود فراهم  همكاري  براي را  نيرومندي هاي  صفر انگيزه  غيرجمع هاي بازي
  داشتن  نگه  مطلع نيز براي»   اند جانسون جانسون «  شركت هاي ، كوشش  است  عمومي  صفر در روابط  جمع  از بازي  بارزي نمونه
  ، منافع  همكاري  آن  طي  كه  است  عمومي  صفر در روابط  غيرجمع  از بازي اي  دقيقاً نمونه1982»   تايلنول بحران « ها در طول رسانه
   ممكن ها، بازيگري  بازي در اين. گيرد  نمي  صورت  و تعاون  با همكاري  همواره هايي  بازي  چنين با وجود اين.  داد  را افزايش همه
  نتواند رفتاري) بندد  افراد را مي  دست ناپذير كه  انعطاف ا شايد مديريتي ي  شناخت ، فقدان  نبود مهارت مثل (  مختلف  داليل  به است
   تحقق طور كامل آيد به  مي دست  به  بر همكاري  مبتني  از بازي  كه  منافعي  حالت در اين.  باشد  داشته  با گروه آميز و موافق تعاون

  .د شون  دچار سختي  بازيگران  همه  است كند و ممكن پيدا نمي
 و   ناكامي  توضيح  و به  است  عمومي  روابط  از كارورزان  بسياري  براي  مكرري  صفر تجربه  غيرجمع  در بازي  شركت  درواقع

   غالباً به  شركتي ، زيرا بازيگران  است  فراوان  غيرتعاوني هاي ، بازي اي  رسانه در روابط. كند  مي  كمك  رشته گير در اين  همه آسيب
   كند كه  مصاحبه  درخواست  شركتي  اجرايي  بلندپايه  از مقام  است  ممكن مثالً گزارشگري. ها مشكوكند  رسانه  بازيگران هاي زهانگي

   اين  دستور دهد كه  عمومي  روابط  مسئول  به  است  ممكن مدير محتاط.  آورد  فراهم  مفيدي  گزارش  وي  از طريق توان احتماالً مي
   اعتبار خود را از دست  عمومي  روابط رود و مسئول  مي  از دست  انتشار گزارش  براي  فرصت  حالت در اين. را رد كند  درخواست

   نوع اين.  ورزد  كار اجتناب ها از اين  كند و بازيگر رسانه  همكاري  بازيگر شركت  است  ديگر ممكن هاي در حالت. دهد مي
  متعلق»   دقيقه60 «  رسواي  مورد گزارش  بارز اين نمونه.   شاهديم  تلويزيون  خبري  مجله هاي ر نمايش د ها را تقريباً هر هفته بازي
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 از راهبرد   بازيگر شركتي  آن  و طي گذاشت  مي نمايش  صفر را به  غيرجمع  بازي  يك  كه است» نويز ايلي « اي  هسته  نيروگاه به
  .نمود  مي  را دنبال  با سوءنيت  توام  راهبردي اي هكرد و بازيگر رسان  مي  پيروي تعاوني

   صفر همكاري  غيرجمع  بازي گرچه.   است گرايانه  و بسيار نسبي  پيچيده  صفر مفهومي  غيرجمع هاي  در بازي  همكاري  درواقع
مثالً .  امتداد يابد  كامل  همكاري  تا عدم  كامل  از همكاري  اجرا شود كه اي  گسترده  در طيف  است كند اما ممكن  مي را تشويق

   اطالعات  خويش هاي ها و انگيزه  هدف  درباره  است  كنند؛ ممكن  ديگر پنهان  را از بازيگران  اطالعات  بازيگران  است ممكن
  خواهند حداكثر منافع  مي  كه  اسم  اين  كارها را به  اين  كنند؛ و همهزدوبند  ديگر    دارد با بازيگران  بدهند؛ امكان كننده گمراه
در (شود يا   مي  غيرضروري هاي بست  بن  منجر به  دارد، گاهي  راهبردها كارآيي  اين گاهي.  دهند  آورند انجام دست  را به ممكن
 درگير  القي اخ  با مسائل  راهبردها همواره اين. بار آورد  به  بازيگر بدنيت  براي  معكوس اي تواند نتيجه مي)   افشاشدن صورت
  .هستند

  تقريباً همه.   است  عمومي  روابط  عمل  براي  مناسبي ، تعريف  جهات  صفر از بسياري  غيرجمع هاي  در بازي  شركت  در هرحال
»  زهايامتيا «  و دادن  از همكاري  مختلفي  درجات  متضمن  كه  شده  تشكيل  راهبردهايي  ميان  از انتخاب  عمومي  روابط هاي فعاليت
   كه جاست در اين.  بزند تواند آنها را حدس  ديگر مي  بازيگران  راهبردهاي ها كارورز تنها براساس  بيشتر وقت  كه  است متفاوتي

  .گيرند  مدد مي  و اقبال  از بخت  و گاهي ، تجربه  آنها، از غريزه  به بردن  پي  براي  نمونه كارورزان
.  كرد تر تبديل  فرهيخته  حدسي  را به  آن توان  مي  يا حداقل  نامؤثر است اي  نحو بيهوده  به  حدسي ها چنين  بازي  از منظر نظرية
 كرد تا   عمل  با اطمينان توان  مي رود بلكه  باال مي  غريزي هاي  پاسخ تنها دقت  نه  بازي  نظري هاي  از رهنمون اصوالً با پيروي

  . را بپذيرند حل  راه  ديگر بازيگران  شود كه  فراهم  و وضعيتي  تأمين حداكثر سود ممكن
  شود؟  مي  كار گرفته  به  و چگونه ها چيست  رهنمون  اين

  
    بازي  نظرية كاربردهاي 
  هاي الگو طور كه همان.  دارد  مطابقت  بازي  نظرية  با الگوي  عمومي  فراگرد روابط  چگونه  دهيم  نشان  كه  پرداختيم جا بدين تا اين 

  .  بسيار است  دو رشته  ميان دهد شباهت  مي  صفر نشان  صفر و غيرجمع جمع
   ارائه  مسائلي  تفكر درباره  براي  الگو سرمشقي اين. كند  مي  عرضه  تمثيل  از يك  بسيار بيش  بازي  نظرية  الگوي  با وجود اين

 را   مطلب ما اين.  سودمند باشد حل  راه  يك  به يافتن  و دست  بديل هاي  راه ، سازماندهي  اطالعات تواند در گردآوري  مي دهد كه مي
  . ايم  كرده شد تجربه  برخورد مي  با آن  بازي  نظرية  عموماً از ديدگاه  كه  عمومي  روابط  وضعيت  چندين  آزمودن از طريق

.  هستند  دخيل  عمومي  روابط هاي  در وضعيت  دارند كه سروكار  متغيرهايي  نوع  با همان  اغلب  بازي  موجود در نظرية  مسائل
  .رود شمار مي  به  هردو حوزه  مسائل ترين  معمول  از جمله  اطالعات  و اعالن بندي زمان
. كند  مي  بازي  بسيار مهمي  نقش بندي  زمان  در آن  بگيرند كه ييها  تصميم  ناگزيرند مدام كارورزان.   بندي  زمان هاي بازي 

 بايد  موقع چه)  CEO( او    اي  سي  كرد؟ خبر واگذاري  بايد تنظيم  زماني  چه  جديد را براي  محصول  درباره  خبري كنفرانس
 كند يا   كار اجتناب  موقتي  توقف  شايعه  به  راجع نان كارك هاي  پرسش  به  از پاسخ  طرح  از تكميل  بايد قبل  شود؟ آيا مديريت پخش
   بگذارد؟ اند با آنها در ميان  نشده  هنوز نهايي  را كه هايي  طرح كه اين

  شخص:  خواهند كرد  اقدامي  چه  ساير بازيگران  نيست  معلوم  كه  گرفت  تصميم  بايد در وضعيتي بندي  زمان  غالباً درباره
 دشوار قرار   وضعيت  يك  در جريان  موقع ها چه  رسانه داند كه كند؛ نمي  منتشر مي اي  اطالعيه  موقع  چه ريف ح داند كه نمي
.  خواهد بود  رويداد چگونه  يك  بر گزارش  و تأثير آن  چقدر است  در هر روز فرضي  خبر تلويزيوني داند بودجه گيرند؛ نمي مي
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  كنند كه  دعا مي شوند و در دل  مي  و اقبال  و بخت  شم  به  متوسل گيري  تصميم ها عموماً براي نسته نادا  با اين  در مواجهه كارورزان
  . باشند  زده  حدس درست

   بندي  زمان هاي بازي، آنها را   پردازان  نظريه كنند كه  مي ها شركت  از بازي اي  در دسته ها، كارورزان  وضعيت  اين  در تمام
 از  با استفاده.  كرد  الگوسازي  دوئل  يعني بندي  زمان هاي  از بازي  معيني  فرعي  با دسته توان  مي ها را اغلب  وضعيت اين. نامند مي

 خود را در   شانس توانيم  مي ، ليكن  كنيم را تضمين» برد «  بود هميشه  احتماالً قادر نخواهيم  دوئل  برمبناي  عمومي  روابط بندي زمان
  .  حد برسانيم  باالترين به»  موفقيت « ترين  و محتمل بندي  زمان ترين وبمورد مطل

 را  اي كارخانه»  سي ـ  بي ـ  آي «  شيميايي شركت:   قرار دهيم  خواهد آمد با يكديگر مورد بررسي  در پي  را كه اي  بيائيد واقعه
   آقاي  عمومي  مدير روابط  به  صبح  شش  روز ساعت اما يك.  ار است برخورد  خوبي  ايمني  از سابقه كند كه  مي اداره»  آلفاويل«در 

 را   لوله  شكستگي  درتالشند محل كارگران.   است  شكسته  از سيستم اي  در نقطه  لوله  از خطوط  يكي دهند كه  خبر مي تلفني»  آيه«
  . شود  كنترل ت خواهد كشيد تا وضعي ــ طول  بيشتر شايد هم ها ــ پيدا كنند اما ساعت

  :كند  مي  استدالل  چنين  آيه  آقاي
 شود؛ اما   پخش  است  نزديك  تلويزيون اند؛ خبر صبحگاهي  شده  توزيع  صبح هاي روزنامه:   است  خبري  غيرفعال  زمان  يك  االن

  .اند انده م  باقي  و بيش  كم  هستند كه  امكاناتي  تلويزيون  راديو و اخبار شامگاهي  خبري گزارش
اما .  ندارد  خبري  ارزش آيد و موضوع  نمي  پيش  و بحراني  نخواهد گذاشت  در منطقه  شود تأثيري  زود برطرف  اگر شكستگي

  . قرار دارند  كارخانه  نزديك  شود كه هايي  خانه  تخليه  سبب  است  گاز ممكن  يابد نشت  تا بعدازظهر دوام  وضع اگر اين
 نشود،   حل زودي  به  اگر مسئله حتي.   شود بيشتر است  حل  مسئله كه  اين  بيشتر صبر كند، احتمال  انتشار بيانيه راي ب  هرقدر آيه

)  و شركت (  صادر كند، وي  و عجوالنه  زودهنگام اي اگر مجبور شود بيانيه.  آيد  فراهم  كافي  صبر كند تا اطالعات ناگزير است
  . خواهند كرد  جلوه صالحيت ي و ب  درست فاقد اطالعات

   خواهد بود واتهام  منفي  بشنوند، گزارش سي ـ  بي ـ   آي  غير از شركت  گاز را از منابعي ها خبر نشت  اگر رسانه
ها بيشتر   رسانه  باخبرشدن تر شود، احتمال  گاز طوالني  نشت  كنترل  زمان  خواهد شد و هرچه  بر خبر مطرح گذاشتن سرپوش

  . است
  

   صادر كند؟ اي  بيانيه  كه  است  كند؟ يا اصالً آيا الزم ها را مطلع  بايد رسانه  وقت  چه
 كند ــ  مي  صفر الگوسازي  جمع  دونفره  كالسيك  بازي  صورت  را به اش  باشد، مسئله  داشته ها اطالع  بازي  از نظرية  اگر آيه

   مطلوبي  خبري  گزارش  آوردن دست  به  دوئل در اين. كنند  مي ها بازي ر رسانه ديگ  خود او و طرف  طرف  يك  در آن  كه دوئلي
.   است  از آن  مردم  از باخبرشدن ، پيش  بحران  كامل ، مهاركردن آيه»  موفقيت«.  هاست  رسانه براي»  موفقيت «  يك  بحران  اين درباره
   آيه اما اگر آقاي).  ندارد  خبري  ديگر جنبه  بحران  كه زماني( شود   بسته لوله   خط  نشت  راه شود كه  مي  كامالً برنده  زماني وي

هرقدر .  شود  برنده  است ، ممكن  است  كنترل  تحت كم  دست  اوضاع  كند كه  دهد و اعالم  شكست ها را در برابر عموم بتواند رسانه
   براي تري  مطمئن  شانس  دوئل ــ در اصطالح   قرار گيرد بيشتر است ل كنتر  تحت  وضعيت  كه  اين  كند، احتمال  ديرتر شليك كه

 خود   گزارش ها با رساندن  رسانه  زيرا كه  را خواهد باخت  از حد تاخير كند، دوئل اما اگر بيش.  در اختيار دارد  ضربه واردآوردن
  . را خواهند كرد  شليك  اولين  مردم  عموم به

   كه  است  معني  بدين اين.   است  كرده  وضع بخش  رضايت حلي  راه  عنوان   را به)minimax( حداكثر   اقل حد  اصل  بازي  نظرية
   كه  راهبردي  خبر، بايد هر نوع ها در اعالم  رسانه دستي  خطر پيش ، در قبال  تاخير افتاده  به  عمومي  بيانيه  يك  با سنجش  آيه آقاي

،   بحران  دهد كه  بماند و اجازه  بايد ساكت  آيه  ديگر آقاي  عبارت به.  كند  برساند دنبال  حداقل  را به ش مورد انتظار حداكثر باخت
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   مبتني  بايد با انتشار گزارشي  آيه  آقاي  موقع در آن. ، مهار شود  حد خطرناك ها به  رسانه هاي  پرسش شدن  مطرح  از احتمال تا قبل
   تا رفع  صبركردن اندازه  به  گرچه  اقدام اين. خود را وارد آورد»  ضربه «  است  آورده دست  به  زمان  تا آن  كه  اطالعاتي ترين بر مناسب

  . ، بسيار بهتر است  در شليك دستي ها در پيش  رسانه  به دادن ، اما از فرصت  نيست عيب  بي بحران
   در رياضيات  آيه  خواهد داد، اما اگر آقاي  انجام طور غريزي  كارورز به هكند ك  مي  را توصيف  چيزي  آن  روشني  راهبرد به  اين

 را بهبود   كند و احتماالً آن  را آزمايش  غريزه ، قادر بود اين  انتشار بيانيه  لحظه ترين  و مناسب  بهترين ، با تعيين داشت استعداد مي
  .دهد  مي  را نشان  محاسبه  نحوه10ـ1نمودار . ببخشد
 A(t)   با عالئم ترتيب ها را به  و رسانه  آيه  آقاي براي) »  ضربه  واردكردن احتماالت« (  خبري  و گزارش  عمومي  بيانيه وابعت
   را از دست  انتشار گزارش  شانس  كلي ها به  رسانه  كه  است  احتمال نشانگر اين m(t)  -1  بنابراين.  دهيم  مي نشان m(t)و

   زماني1افتد و   مي  اتفاق  نشت  كه  است صفر زماني. يابند  مي  افزايش1 هردو از صفر تا m(t)و  a(t)  بعتوا. خواهند داد
    است

  
  

  
  
 صفر    در زمان   از آنجا كه)5( .  گاز موجود است  نشت  پيامدهاي  به  راجع  كاملي  يا اطالعات  تعمير شده لوله  شكستگي كه
a(t) و  m(t)كه  تا زماني در واقع. آورد  نمي دست  به  امتيازي  در انتشار بيانيه  با تعجيل  آيه  آقاي صفر هستند، بنابراين با    مساوي    

ِm(t)>(t)(- 1اينكه  محض اما به.  قرار دهد  بهتري  را در وضعيت  وي  سكوتش  باشد كه تواند انتظار داشته  مي  آيه ، آقاي  است    
(t)ِm(t)<a (-1حداقلِ حداكثر    قضيه طبق.  منتشر كند  عمومي  بيانيه  يك  بهتر خواهد بود كه  آيه  آقاي د، برايشو  مي 

)minimax(بهتر از  پاداشي تواند اميد به  نمي  آيه  ، آقاي ) m(t),a(t (-1دهد  تواند انجام  مي  كه  كاري  باشد، زيرا بهترين  داشته 
 m(t)=a(t =(1=(1   كه  است  تا زماني  از صدور بيانيه  خودداري  معني  به اين.  حد برساند كمترين   رابه  حداكثر زيان  كه  است اين

  .  است  داده   نشانt 0    زمان صورت  به10ـ1 نمودار  گردد كه
 صادر   بايد بيانيه  آيه  شد، آقاي1   برابر با رقم  خبري  و گزارش  عمومي  روابط  بيانيه  احتماالت  جمع  كه  اين  محض  به  خالصه

   وي  براي  است  ممكن  ساعت اين.   بعدازظهر است45/12   حدود ساعت  بيانيه  صادركردن  آيه  آقاي  بازي  مورد بهترين در اين. كند
   در زمان كم ها را دست نه رسا دادن  شكست تواند احتمال   ميt 0    در زمان اي  با انتشار بيانيه  آيه  نباشد اما آقاي  زمان ترين مطلوب
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 ()0 a(tاز آب  غلط  آيه  آقاي  حدسيات  حساب  كه  است  كمي احتمال. دهند  مي ها انجام  رسانه  كه نظر از آنچه  كند، قطع   تضمين   
  . بدهد  مديريتش  به  قبولي  و قابل  منطقي  توضيح كم تواند دست او مي.  گيرند ها بر او پيشي درآيد و رسانه

  ها اگر به  وضعيت  اين بيشترين.  صفر هستند  جمع  عمومي  روابط هاي  از وضعيت  معدودي درواقع. زني  چانه هاي بازي 
 را خواهند   كارآيي  وجود ندارد، بهترين قطعي»  بازنده«و »  برنده« در آنها   شوند كه  صفر الگوسازي  غيرجمع هاي  بازي صورت
   اين  به  حد برسانند و اغلب  باالترين  خود را به  امتيازات  كه  است  هردو بازيگر اين  براي  بازي  هدفها  وضعيت در اين.  داشت
   ترتيب  اين به.  بدهد  مقابل  طرف  به  خود امتيازهايي  نهايي  نفع  باالبردن  بايد براي  بازي  جريان  در طول  شخص  كه  است معني
  نحوي شود، به  مي  استراتژيك  مبادله  براي  كااليي  به  تبديل  اطالعات  در آن  كه  است اي  مذاكره  بلكه  صفر نيست  جمع  دوئل بازي
  )6( باشد   حساس العاده  فوق  است  ممكن  بحراني  در وضعيت  اطالعات  اين گرچه.  كند  گذران  نهايي  هر بازيگر بتواند با تقسيم كه

 را با نيازها   شركت  بايد نيازها و تمايالت  عمومي  روابط  كارورزان  كه  نيز، در وضعيتي  روزمره هاي  تصميم  براي  مذاكره اما الگوي
   جهت ، از اين  است  كرده خاطرنشان) 1982 (  كولمن طور كه همان). 30  ص( دارد   كنند، مصداق  مبادله  ديگر حريفان و تمايالت

  . شود خوانده»   هم  به  وابسته گيري  تصميم نظريه«ها،   بازي يه نظر  خواهد بود كه تر آن دقيق
 با   بزرگ ، شركتي   است ûXYZ   شركت  عمومي  مدير روابط  اسميت آقاي:   است  چنين  بازي  نوع  اين  براي  نمونه  سناريوي

   مدتي  كه ركود اقتصادي. آيد  شمار مي  به متوسط   شهرهاي  در زمره  از نظر وسعت  كه ، شهري» آلفاويل« كارمند و كارگر در 5000
    تازگيXYZ   مدير ارشد شركت.   است  داده  را تنزل  سود شركت  و همچنين  در آلفاويل  اجتماعي  دارد خدمات  ادامه است

با وجود .  شوند ار كنار گذاشته از ك  آينده  ماه  شش ــ ظرف  نفر250  ــ  شركت درصد از كاركنان  بايد حدود پنج  كه  داده تشخيص
   نگران  اسميت آقاي.   است  نشده گيري  شوند تصميم  كنار گذاشته  كساني  چه  كه  اين  از امور، از جمله  بسياري  هنوز درباره اين

 كرد،   خود را اخراج  كاركنان از  بخشي  عوايدش  كاهش  دليل  به  شركت  كه  پيش ، زيرا دفعه  است  اقدام  اين ها درباره  رسانه گزارش
  هاي  طرح  كه  است  كرده  را راضي  شركت  رو، مديريت از اين.  منتشر كردند  آن  درباره  نامطلوبي ها تفسيرهاي رسانه

  . پيشنهاد كند  اخراجي  كاركنان  به  انفصال  براي اي سخاوتمندانه
  اين. زند  مي كند، تلفن  كار مي آلفاويل   پست    با روزنامه  كه ونز، گزارشگري ج  خانم  به  ناراحت  از كاركنان  يكي  حال  در اين

.   بدهد  را از دست  كارش  كه  است  دهد و نگران  نفر خاتمه500 كار   قصد دارد به  شركت  كه  بر اين  مبني  شنيده اي  شايعه مستخدم
  وي.  را بنويسد  گزارش  دارد كه  وقت  ساعت  جونز كمتر از يك خانم:  برود  زير چاپ  كه  است ، نزديك  بامدادي ، روزنامه  پست
 جونز  خانم.  اثر بگذارد  از خوانندگان تواند بر بسياري  مي  اخراج  شايعه  اقتصادي  ضربه دهد كه  مي  را تشخيص  حقيقت اين
  .زند  مي  تلفن  اسميت  آقاي به. بدهد   خبر را از دست  در انتشار اين خواهد پيشدستي  و نمي  است طلب جاه

   بگيرد؟  و مسؤالنه  درست  كند تا گزارشي  مذاكره  جونز بايد چگونه  بايد باشد؟ خانم  چه  اسميت  راهبرد آقاي
  چه   راهبردهايشان  آنها به مديران.  قرار دهند  را مورد بررسي  مختلف  اقدامات  در آغاز هردو بازيگر ناگزيرند پيامدهاي

   چقدر ارزش  مطلوب  گزارش  كنند؟ يك  با يكديگر همكاري  دهند تا در آينده  نشان  نيت دهند؟ آيا بايد حسن  مي  نشان واكنشي
   كند، چرا كه  چاپ آفرين  جنجال  گزارشي  باشد كه  شده  وسوسه  است ؟ مثالً جونز ممكن  چقدر است  افشاگري دارد؟ ارزش

  اما او مجبور است.  را خشنود خواهد كرد  امر سردبيرش  اين داند كه  مي شود و وي  مي  روزنامه  فروش وجب م هايي  گزارش چنين
 ديگر  از طرف.  بسنجد  در آينده  اخبار و اطالعات  به  بر نياز وي  و تأثير آن  اسميت  آقاي  احتمالي  را در برابر خشم  وسوسه اين

   نوع  رفتار كند، چه  اگر با او خودخواهانه  جونز را سربگرداند اما بايد درنظر بگيرد كه  خانم  استمند  احتماالً عالقه  هم اسميت
  . خواهد شد  نصيبش گزارشي

   شمارش قابل)  هاي يا اولويت( هر امتياز فوايد  ، بايد براي  آن  احتمالي  و اثرهاي  برجسته  مسائل  از تشخيص  پس  بازيگران
   قبول  قابل  سازش  در مورد يك  مذاكره  براي  مفيدي  شاخص نظر نيايد، ولي  به  دقيق  است  امر ممكن  اين گر چها.  كنند معين



  15875-6597: ، صندوق پستي 11 خيابان شهيد بهشتي، خيابان پاكستان، كوچه دوم  پالك ،تهران: ها دفتر مطالعات و توسعه رسانه
  org.asanher@info:Email          org.rasaneh.www        88730477:  دورنگار88730413، 88735439: تلفن

147 
 

 نظير   ترجيحي توانند با معيارهاي  مي  خوب  بيشتر افراد خيلي در واقع. كند  مي  راهبردهايشان  ارزيابي  به ، زيرا افراد را ملزم است
 از آنها را در   هريك  پيامد و ارزش  هفت  خالصة  استدالل  اين نمودن  روشن براي.  كار كنند  است كار رفته ه جا ب  در اين آنچه

   و جونز نشان  اسميت  را ميان  خصمانه العاده  تا فوق پرده  كامالً بي  مباحثات  سلسله  نتايج  كه ايم  آورده  فراهم10ـ1   شماره جدول
ــ 10  رقم.  دارد السويه  علي  صفر جنبه  و در آن  است  شده گذاري ارزش+ 10ــ تا 10 از  گيري عيار تصميمدر هر مورد م. دهد مي

  .شود  مي  محسوب  فايده بهترين+ 10 و  بدترين
  10ـ1  جدول

  XYZ  *   شركت  بر پيامد گزارش  مترتب  منافع نمونه
  
     منافع             احتمالي  اثرهاي   پيامد اصلي 

   جونز    اسميت      
  1  پيامد تقريبي                     

  0   +10        اسميت:    گزارش عدم 
  XYZ   8+   0    شركت  رئيس  آرامش    اخراج  و جونز موارد احتمالي

  ــ5   0       ويراستار خبري  ناراحتي  دهند و  قرار مي  را مورد بحث
  +8   0     جونز از همراهي   اسميت  خشنودي  رسد  مي  نتيجه  اين  جونز به
  0   ــ2       جونز از تماس  ناراحتي    زماني  لحاظ  به  حاصله  اطالعات
  +3   +16      جمع                                                      انتشار نيست  مناسب

  
  2  پيامد تقريبي 

  ــ8   +10        اسميت:    گزارش عدم 
  XYZ   10+   0    شركت  رئيس  آرامش  كند  مي  جونز را مشغول  با پرحرفي

  ــ10   0    جونز  به  نسبت  ويراستار خبري  خشم         سرعت  را به تواند اطالعات  نمي  و وي
  ــ2   0       اسميت  خرسندي              كند  چاپ  و آماده  گردآوري

  0   ــ10   است  خورده كند فريب  مي  جونز احساس             
  ــ20   +10      جمع                                                    

  
  3  پيامد تقريبي

  +2   +8         مثبت گزارش 
  XYZ   10+   0    شركت  رئيس خشنودي   كار   نيروي كردن  كم  از قضيه  اسميت
  ــ3   0     اعتماد موجود  به  ويراستار خبري      مترقيانه  برنامه  تبليغ  براي

   ترديد دارد  كند  مي   استفادهXYZ    شركت
  +8   0     جونز خشنود است  از همراهي  اسميت  
  0   ــ3    ترديد دارد  كرده  كه  اعتمادي  جونز به  
  +7   +15      جمع                                                    
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  ) ادامه (10ـ1  جدول 

  
  4  پيامد تقريبي

  +8   ــ2         خنثي گزارش 
  0   ــ3       است   ناراحتXYZ    رئيس  ها  و جونز بنا را بر واقعيت  اسميت

  +2   0       خشنود است  ويراستار خبري    ارزش  داراي گزارش. گذارند  مي
    معامله كند كه  مي  احساس  اسميت    اقتصادي  اما صدمه  است  خبري
  +3   0     . ست ا  كرده اي  منصفانه  . در برندارد اي  عمده

  0   +8      است بوده صادق اسميت كندكه  جونزفكرمي  
  +13   +3      جمع                                                    

  
  5  پيامد تقريبي

  ــ5   ــ8       :  تا منفي  خنثي گزارش 
  0   ــ8      ناخشنود استXYZ    شركت  رئيس     كند كه  مي  جونز را متهم  اسميت

  +8   0       خشنود است  ويراستار خبري      رويداد را با  اين  وي گزارش 
    خيانت  وي كند به  مي  احساس  اسميت     مقايسه  قبل  در دفعه  كاركنان  كاهش

  ــ10   0       است  شده    .كند  مي
    چنين  مستحق كند اسميت  جونز فكر مي    
  0   ــ8       است  گزارشي    
  ــ7   ــ24     جمع                                                      

  
  6  پيامد تقريبي

  ــ10   ــ10       : آفرين  جنجال گزارش 
  0   ــ10       است   خشمگينXYZ    شركت  رئيس  را  كاركنان  كاهش  واقعيات  اسميت
  +5   0       ويراستار خبري  خشنودي   را جونز موضوع. دهد  مي  توضيح
  ــ10   0       است  عصباني  اسميت   اقتصادي  عمده  شكست  يك تا حد
    اين  مستحق انديشد اسميت  جونز مي  .كند  مي  بزرگ

  0   ــ8       است  بوده  گزارش  
  ــ15   ــ28      جمع                                                    
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  ) ادامه (10ـ1  جدول 

  7  پيامد تقريبي
  ــ10   ــ10       : آفرين نجال ج گزارش 

  0   ــ10      است   خشمگينXYZ   رئيس . كند  مي الوقت  دفع  با پرحرفي  اسميت
    حق كند كه  مي ويراستار احساس  آميز   اغراق  چند شايعه  جونز با چاپ

  +5   0       اوست جانب به        در مورد تعداد افراد اخراجي
  ــ10   0       است اني عصب اسميت      .كند  مي  تالفي

    حق كند كه  مي  جونز احساس     
  0   ــ10       اوست  جانب  به     
  ــ18   ــ30      جمع                                                    

  
  

   جونز راجع  و نظر احتمالي  اعمالش  به  راجع  وي  رئيس ، نظر احتمالي  بر افكار عمومي  شركت  به  راجع  بر تأثير گزارش  است  مبتني  اسميت  آقاي منافع * 
   و نظر احتمالي  وي  كارهاي  به  راجع ، نظر رئيسش  در گزارش  واقعيت  انعكاس ميزان:   موارد استوار است  جونز بر اين منافع.   در اسميت  همكاري  روحيه به

  .  گزارش  نتايج  به  راجع اسميت
  

   استخراج ها را در راه  بازي توانند نظرية  مي  احتمالي هاي  پيامدها و ارزش  مجموعه  از اين گيري  وجونز با بهره  اسميت
   معيارهاي  چون  و جونز با كاربرد ابزارهايي  اسميت در واقع.  برسانند  حداقل  را به  كار برند و ناسازگاري  به  معقول هاي هدف
   به تر رياضي  پيچيده هاي حل  راه  به  توسل روند احتماالً قادر بودند بدون شمار مي  به  بازي  نظرية  اساسي هاي  از شيوه  كه فايده
  .  است  اثربخش  شهودي حل  راهچرا    دهد كه  مي  نشان  روشني  به  رياضيات با وجود اين.  برسند توافق

 آنها  هاي حل  صفرند و راه  جمع هاي تر از بازي  پيچيده اي  مالحظه طور قابل  مورد به  اين  مثل  صفري  غيرجمع هاي  بازي  
   را درنظر بگيرند و اين  مرز كارآيي    وضعيت  در اين  بازيگران كند كه  مي  حكم اما تجربه.   برخوردار است  كمتري عموماً از دقت
   يابد و امتيازهاي  دست  آن  بازيگر ديگر به  به دنز  آسيب تواند بدون  نمي  از بازيگران يك  هيچ  كه  است  امتيازهايي مرز مجموعه

  . برسند در آنجا وجود ندارد  آن  هردو بتوانند بهتر به  كه ديگري
 نمودار   كنيد به نگاه( كرد   تعيين  آساني  نمودار به  وجونز بر روي  اسميت  زوج  امتيازات  با توزيع توان  را مي  مرز كارآيي  

 در  اي  جا با نقطه  دارد و در اين  ديگر تفوق هاي حل  راه  بر تمام فرد را كه  منحصر به حل  راه  بهترين  تحليلي  چنين گاهي). 10ـ2
در .  ندارد  مصداق  در اينجا آورديم  كه  مورد در مثالي اين. دهد  مي دست  به  است  شده  داده  نمودار نشان  شرقي  شمال اليه منتهي
  در چنين. دهد  يا جونز مي  اسميت  به  امتياز اندكي  ندارد و هريك  ديگر برتري  بر دوتاي  قبول  قابل حل راه ه از س يك جا هيچ اين

، راهبرد يا   مهارت  به  كنند و با اتكاي  خود مذاكره  ميان  قبول  قابل هاي حل  راه  درباره  كه  است  بازيگران  برعهده مواردي
  ، به   ûABC    شيميايي ها، همانند مورد شركت حل  راه  وجود دارد كه  امكان اين.  برسند4 يا 3، 1  اره شم  نتايج ، به كشي قرعه
 منجر   كارسازتري  نتايج  كار به شايد اين  ــ  غريزي آيد آزمون  برمي  بازي  نظرية  از دست  كه كاري.  شود  حاصل  شهودي طريق
  . وجود دارد  هر انتخابي  در پس  كه  است اي بخردانه   از قوانين برداشتن ــ و پرده شود
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 كرد اما   استفاده  مهاركننده  ابزار تحليلي  يك عنوان  به  بازي  از نظريه توان  مي  چگونه دهد كه  مي  نشان  دو داستان  اين  گرچه
. اند  شده  انتخاب  بازي  نظري  زياد كاربردهاي كردن  ساده  براي دهند كه  مي  را ارائه اي شده  و ساده  ترسيمي هاي بيشتر وضعيت

   خوبي  اين  به  شد مسائل  آورده  كه هايي  مانند مثال  در آن  كه  يار نيست  با ما چنان  بخت  اغلب واقعي  در زندگي  كه  است واضح
 گردند،   تبديل  مهمي  عامل  به دي از نظر راهبر  است  ممكن  محتاط  يا مديرعاملي  شركتي خشك  فرهنگ. باشد   شده ترسيم

 از   اصلي  بازيگران  است  ممكن  از اين گذشته. تر شود ها پيچيده  مثال  از اين اي  مالحظه  نحو قابل  به  فردي هاي  بازي  كه طوري به
     نتوان  باشد كه  وجود داشته ازي ناهمس  يا اطالعات  منافع  است  وجود دارد؛ ممكن  مختلف هاي  ائتالف امكان: دو نفر بيشتر باشند

  

  
   

   خيانت  كه  درآيد، چنان  مهمي  راهبردي  عامل صورت  به  است  نيز ممكن  تكراري بازي.  نظر رسيد  اشتراك  به تعاوندرباره آنها با 
  هاي  در بازي  آزمايشگاهي  تجارب. بزند  خصمانه  اقدام  به  دست  بعدي  بازيگر در مذاكره  آن شود كه  مي  بازيگر ديگر موجب به

 بازيگر ديگر را   حركات  و سپس  كنيم  همكاري  نخست  كه  است  برد اين  روش  بهترين  تكراري  در بازي  كه  است  داده  نشان مشابه
   )7(. تكرار كنيم
   آنها اين  عمده اما معني.  آورد دست  به  مفيدي هاي  بينش توان  نمي  بازي  با كاربرد نظرية  كه  نيست  معني  اين ها به  مميزه  اين

   شم تواند جاي  نمي  بازي  رو، نظرية از اين.  بسيار پيدا كند  پيچيدگي  است  ممكن  سرعت  به  درواقع  بازي  نظرية  الگوهاي  كه است
 شود و آنها را در   و تجربه  شم  مكمل  كه  است ارد اين را د  آن  انجام  قابليت  نظريه  اين آنچه.  را بگيرد  ارزشمند كارورزان و تجربه
   چگونگي از    و شناخت  درك تواند به  مي  بازي  نظرية  بر اين عالوه.  دهد ، سوق  آن  كيفي  معناي  راهبردها، به  بهترين جهت

   خود را در مورد راهبردهاي هاي  فرضيه دهد كه ما ب  را به  امكان  بكند و اين  زيادي  كمك  عمومي  روابط هاي رويدادها در وضعيت
  .  بيازمائيم  مخاطب  مختلف هاي  با گروه مذاكره

  هاي  پژوهش  آن  و كاربردهاي  نظريه  و اصالح  گسترش  و براي  ــ  بيشتر است هاي  پژوهش  و پربار براي  غني اي  حوزه  اين
  . گيرد  بايد صورت بسيار بيشتري

  
   ده آين هاي راه 
   براي  تجربي هاي ، كاربست  عمومي  روابط نظريه:  دارد  عمومي  روابط  مطالعات  كلي  حوزه  سه  براي اي  ويژه ها اهميت  بازي نظرية 

  . پژوهشگر و كارورز و آموزش
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   از لحاظ  شوند كه  اصالح و  شناخته هايي  بازي  مختلف  تا صرفاً انواع  است  الزم  بسيار بيشتري ، تحقيقات  نظري  از ديدگاه
   منحصراً به  فصل  اين مثالً گرچه.  برسد  اثبات تواند به  مي  عمومي  روابط هاي  وضعيت  در ساختن  استفاده  هنگام  اهميتشان نظري

 از  ها وجود دارد كه  از بازي  زيادي  مختلف كنند، انواع  مي  را توصيف  فردي وشنود ميان  گفت پردازد كه  مي  از بازي الگوهايي
  هاي  قالب  فعالً براي  مفاهيمي چنين. سازند  الگو مي  منابع  و توزيع  نظام  در درون ، انتشار اطالعات  قدرت هاي  گروه هاي پويايي

  . يابند  نيز توسعه  ارتباطات توانند در قالب اند اما مي  شده  تدوين  و نظامي اقتصادي
تواند   مي  بازي  نظري  تحليل درواقع.  پژوهشگر و كارورز برساند  به  زيادي تواند بهره  مي  بازي نظرية، كاربرد   تجربي  در سطح

از . شود  مي  را شامل  اطالعات  يا توزيع  ائتالف گيري ، شكل ، مذاكره  تأثيرگذاري  باشد كه  عمومي  روابط  حوزه  تمامي بخش روشني
  هاي  انتشار و اثر كمك هاي  نمونه بيني  و پيش  الگوسازي  براي  بازي تواند از نظريه  مي در آينده   عمومي  رو، كارورز روابط اين

 فشار و   اعمال  اصلي هاي  نمايد، گروه  را مشخص  تجاري  تبليغات  كمياب  منابع  تقسيم  نحوه  كند، موثرترين  استفاده اطالعاتي
  . سازد  را مشخص  مهم  خبري هاي  اعالميه  و مضمون بندي  زمان  كند و بهترين اييها را شناس  ائتالف  مؤثرترين الگوسازي
 در   بازي كاربرد نظريه.  كند  تكميل  پژوهشگران  براي  نحو سودمندي  را به شناختي  موجود روش تواند تحقيق  مي  بازي  نظرية

   و الگوهايي  كنيم  وضع  گوناگون آميز با مخاطبان وشنود موفقيت ت گف  براي  هنجارهايي دهد كه  مي  ما امكان  به  تجربي تحقيق
  ها از طريق بيني  پيش  اين كردن با عملياتي.   دهد بسازيم دست  را به  معيني  شود و راهبردهاي  بايد حاصل  كه  نتايجي درباره

  هاي  از وضعيت با فراتررفتن.   كنيم  خود گردآوري هاي  فرضيه  و توضيح  آزمون  براي  تجربي  شواهدي توانيم  مي  بازي هاي وضعيت
   پيامدهاي  وقوع  و نحوه كار گيريم  به  مورد مطالعه  موضوع  سوابق  تحليل  را براي  بازي  نظري  الگوهاي توانيم  مي آزمايشگاهي

  .  كنيم  آنها را بررسي  به  بهبودبخشيدن  امكان  و چگونگي مفروض
   نيرومندي تواند ابزار آموزشي  شود، مي  كار بسته  به  درس  كالس  بازي  جلسات  در چهارچوب  بازي  نظرية  كه  در صورتي

جا   در اين)8(.اند  را دريافته  فوايد آن هاست مدت»   ملون كارنگي«و » هاروارد« نظير   تجاري  مدارس  كه امتيازي  دهد ــ دست به
   مفروض  وضعيت هاي  پويايي  دهد كه  نشان آموزان  دانش  بايد بيشتر به برسد بلكه»  درست «  پاسخ  ضرورتاً نبايد به ابزار آموزشي

   تفكر را درباره  بايد شيوه  ديگر ابزار آموزشي عبارت به. كشد  مي  آزمون  و به  كرده  راهنما را كشف  و اصول  قوانين  پايه تا چه
  . آنها بياموزد  به  عمومي روابط
  :  زير است  شرح  به  امتيازات اين : )9( دارد   و پژوهشگران پردازان  نظريه  براي  چندي  قطعي ها امتيازهاي  بازي ، نظرية ر كل د
  
شود   مي  سبب  آن گرايي  و صورت كند و دقت  مي  متغيرها كمك بندي  ما را در دسته دهد كه  مي  ارائه  رسمي  الگوهايي  نظريه  اين
  . كنيم  مي  آنها تحقيق  درباره  كه  دهيم  افزايش هايي  خود را بر پديده ترل كن كه

   طرح  را در منطق  نواقصي  است  ممكن  آن  مقتضيات  تأمين  هنگام  دارد، به  بسيار بااليي بندي  قالب  نظريه  اين  جا كه  از آن
  . گذر شود  از آن  دارند ناديده  دقيقي كمتر  قالب  كه  شايد در الگوهايي  كه  كنيم  كشف تحقيقي

  بسته. برند كار مي  را به حلي  راه  مفاهيم  مختلف  انواع كند كه  مي  عرضه  مشكالتي  براي  جديدي  تحليلي  رويكردهاي  نظريه  اين
  ، دروغگويي ، انصاف  منافع ، افزايش مكاري ه  را از ديدگاه  معيني  مسئله توانيم ، مي كار بريم  را به حلي  راه  مفاهيم  چه كه  اين به

  .  قرار دهيم  مورد بررسي  و غيره راهبردي
 ما   را براي  بازيگران  مختلف  راهبردهاي بينانه  واقع  امر سنجش اين: دهد  مي  را ارائه  رفتار و نتايج  هنجاري هاي  رهنمون
  .سازد پذير مي امكان

   نحوه  بررسي  هردو رويكرد به  چرا كه  است  آن  مكمل  ندارد بلكه  تعارضي  كمتر رسمي ري رفتا  با الگوهاي  نظريه  اين
  .پردازند  خود مي محيطي  درون  عوامل  به  بازيگران پاسخگويي
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 را  هايي ند زيانتوا سازد، مي  سودمند مي چنين  اين  را الگويي  بازي  نظرية  نيز كه  صرف بيني  و واقع گرايي  قالب  با وجود اين

   خود تعيين هاي  اولويت  براي  كمي هاي  ارزش  بازيگران طلبد كه  مي  بازي مثالً نظرية.  بياورد  همراه ، به شناسي  از نظر روش ويژه به
   عددي هاي  ارزش ين تعي اما اغلب.   نداريم  رياضي هاي حل  راه  كارآمدكردن  سوي  به  راهي هايي سازي  كميت  چنين ما بدون. كنند
. كند  نمي  را منعكس  بازيگران  ويژه هاي مندي عالقه  شدت،    اعدادي  چنين  يك  كه  اين ، ضمن  دشوار است  كيفي هاي  اولويت براي
   موارد قطعي مام ايراد در ت اين. سازد  مي  را دچار ابهام  مهمي  احتماالً متغيرهاي  اعداد مشروطي گونه  بر اين  مبتني هاي حل راه

  .كند  را محدود مي  چندي  اما كاربردهاي نيست
   است  آن  مستلزم  بازي مثالً نظريه. سازد  مي  را ضعيف  نظريه گرايي  موارد واقع  در بعضي  بازي  نظري  قواي  افراطي  صوريت

   به  بازيگران  ميان ها، ارتباطي  از بازي در بسياري قواعد  اين.  باشد وجود ندارد  نداشته  قواعد جاي  در اين  كه  هر عاملي كه
 خود   در طول  اقداماتشان  را از طريق  كنند بايد نياتشان  يا همكاري  بخواهند معامله  كه  بازيگراني شناسد، بنابراين  نمي رسميت

   موارد هم در اغلب. دهد  مي  را كاهش گرايي ع واق هايي  محدوديت ، چنين  عمومي  روابط  كاربردهاي در بعضي.  ابراز نمايند بازي
  اي  شدند نمونه  توصيف  قبلي  در بخش  كه ، مواردي  مثال براي. (كند  مي  فراهم  عمومي  راهبرد روابط  براي  مفيدي  قيود الگوي اين

  .) دهد  روي توانست  نمي  بازيگران  ميان  در آنها ارتباطي  در واقع  هستند كه از كاربردهايي
   همگن  لحاظ  از همه  باشند، يعني داشته    بيروني شباهت    بازيگران  تمام كند كه  اقتضا مي  بازي  قواعد نظرية  همچنين

 امر   اين  به  اخالقي هاي  و گرايش  هوشي  افراد، درجات شخصيت.   است  كرده  قواعد حكم  كه  شوند، مگر از جهاتي محسوب
   در اغلب  عمومي  روابط كه  اين  به  با توجه  طرف از يك.  باشند  شده  درج  بازي  راهنماي  در اصول كه  مگر اين ندارند، ارتباطي

از . دار كند  را خدشه حل  راه گرايي  واقع  است  امر ممكن  سروكار دارد، اين  انساني  و ناملموس  پيچيده هاي  خصوصيت موارد با اين
  چه» قواعد« نظير   مشابهي هاي  پرسش كند، با طرح  را رد مي  و بقيه  را انتخاب  چندي  متغيرهاي  كه جتماعي ا  ديگر هر عالم طرف

   بايد از انتخاب  اجتماعي  نظير عالم  هم پرداز بازي نظريه. دهد  مد نظر قرار مي  آزمايش  را براي اي  ويژه هاي بايد باشد، نمونه
  . كند  را تضمين  باشد تا اعتبار نتايج  داشته ان اطمين  مناسب  رياضي الگوي

  حل مثالً عموماً راه.  باشند  ناراحت  بازي  نظري هاي  از تحليل  بسياري  قطعيت  از عدم  است  ممكن  از مردم  برخي  همچنين
   بهترين اغلب.  كند را توصيف   عمومي  روابط هاي  بيشتر وضعيت  صفر وجود ندارد كه  غيرجمع هاي  بازي  براي  واحدي بهينه
»  درست «  نتيجه  به طور قطع  به كه آن  را محدود كند، بي  محتمل  نتايج  مجموعه  كه  است آيد اين  برمي  بازي  نظرية  از دست  كه كاري
  هاي حل  راه  باشند ولي رست د  رياضي  از لحاظ  كنند كه  را انتخاب  مختلفي  الگوهاي  است  ممكن  مختلف بازيگران.  نمايد اشاره

 را   از احتماالت تواند برخي  مي فقط:  خواهد داد  روي  چه  كند كه بيني تواند پيش  نمي  بازي   نظرية)10(.  دهند  ارائه ناهمخوان
  .پيشنهاد كند

   هماهنگي  بازي  نظرية  در آن ه ك  هست  ديگري راه.   ضعف ، نه  است  قوت  نقطه  قطعيت  عدم ، اين  عمومي  روابط  از ديدگاه
   از ابهامي  و عاري  روشن ، يا پاسخ  يا بازنده  برنده  ندرت  به  كه پذيرد، درحالي  كار مي  جاري  روش هاي  را با واقعيت نزديكي

 را مقرر   آن  نتايج  كه  اين ، نه  كنيم  را الگوسازي  عمومي  روابطفراگرد    كند كه  مي  ما كمك  به  بازي  نظرية در نهايت. وجود دارد
  نظرية.   كنيم ها را تحميل  پاسخ  كه  اين ، نه  كنيم  را مطرح  درست هاي ، پرسش  كرده بندي  را قالب اي كند مسئله  مي  ما كمك ؛ به كنيم
 را  تر، آن  فراخ  نظري  در چهارچوب  فردي گيري  تصميم  با قراردادن شمارد بلكه  را مردود نمي  كارورز سنتي  شهود و تجربه بازي

  .كند  مي تكميل
 با   خود را مناسب هاي فرض پيش:  ها بيانديشيم  نكته  اين  به آموزد كه  ما مي  به  بازي  نظرية گرايي  و قالب تر نظم  مهم  از همه

 احتماالً قبالً بر ما   را كه  جانشيني هاي  راه  سازيم ف و خود را موظ  بپرهيزيم  غلط  و استدالل گيري ، از نتيجه  كنيم  آنها تدوين نتايج
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   نتيجه  به  نتوانيم  هميشه  بازي  قواعد نظرية  به كردن  با عمل  وجود دارد كه  احتمال اين.   قرار دهيم  مورد مالحظه  است  بوده پوشيده
 و  بسته  چشم خالصه. آيند بار مي  به  معيني كدامند و چرا نتايج ما  هاي  انتخاب  كه  يافت  درخواهيم ، اما حداقل  برسيم بخشي رضايت
  . كرد  نخواهيم  خود عمل  پنهان  و احساس  غريزه  سائقه تنها به
  
  

  نوشت پي
راهبرد طبيعت، برخالف نظرية بازي كه در آن احساس و درك بازيگران .  متضمن نوعي بازي عليه طبيعت استنظريه تصميم اساساً . 1

روشن است كه . هاي طبيعت تأثير فكري ندارد  و انسان نيز بر گزينهدپذير مهم است، از راهبرد پيشنهادي بازيگر انساني تأثير نميديگر 
براي اطالع بيشتر از نظريه تصميم، نگاه كنيد به رايفا . بينانه نيست ها پيشنهاد شده واقع اين الگو مانند آن الگويي كه از سوي نظرية بازي

)1968(.  
  .12، فصل )1982(براي مطالعه خالصه كاربرد نظريه بازي در علوم اجتماعي نگاه كنيد به شوبيك . 2
انتظارات . كردند در ابتدا آن را به عنوان نوشدارويي براي انواع مشكالت اجتماعي تبليغ مي. غفلت از نظريه بازي علل تاريخي نيز دارد. 3

شد  ابتدا اتفاق نظر خاصي وجود داشت و تصور مي«: زدايي و انكار داد  جاي خود را به توهم1960 و 1950هاي  غيرواقعي اوليه در دهه
نگاه كنيد به لوس (» گيري درست از كار در نيامد اين نتيجه... شمار جامعه شناسي و اقتصاد را حل كرده است ها مشكالت بي نظرية بازي

اند  دانان الگوهاي دقيق جديدي ساخته از آن تاريخ به بعد رياضي). 206، ص 1986 نيز نگاه كنيد به هكاتورن، ؛110، ص 1957و رايفا، 
، 1983، ديويس 1982مثالً، كولمن  (1980اي از منابع منتشر شده در دهه  ازهتموج . تواند جوابگوي مشكالت اجتماعي باشد كه بهتر مي

ها را براي علوم اجتماعي مورد  ه كه مجدداً اهميت نظرية بازيحاكي از آن است كه اكنون زمان آن رسيد) 1982 و شوبيك 1982رايفا 
  .بررسي قرار دهند

 10مثالً اگر بازيگر الف . فر استصاند كه جمع منافع بازيگران هميشه مساوي  هاي جمع صفر را به اين علت جمع صفر ناميده بازي. 4
  ). 10 ـ 10 = 0(دهد   امتياز از دست مي10امتياز به دست آورده، بازيگر ب 

. ها  و هم براي جلب توجه رسانهزاند، هم براي حل مسئله نشت گا براساس سابقه تجربي، احتماالت برحسب ساعت ارائه گريده. 5
  : دهند هاي زير تقريب نسبتاً دقيقي از اين احتماالت به دست مي معادله

  
  
  
  

  :ي آقاي آيه به ترتيب زير محاسبه كنيمتوانيم بهترين زمان انتشار بيانيه را برا ها مي براساس اين منحني
  
  
  
  
 public Relations Review, 14نگاه كنيد به روايت قبلي اين فصل كه بر كاربرد نظرية بازي در ارتباطات بحراني در نشريه، . 6

(Winter 1987), p-28.پرداخته است .  
در اين بازي براي هر بازيگر راهبرد مجزايي تعيين شده بود كه در . براي مثال رابرت آكسل راد بازي معماي زنداني را بررسي كرده است. 7

از . همه بازيگران در يك مسابقه نوبتي كامپيوتري در برابر هم قرار داده شده بودند. مقابله با راهبرد ناشناخته فرد مقابل آن را به كارگيرد
. بيشتر امتيازها را در بازي تكراري جمع كرد» اين به آن در «ميان تمام درجات همكاري و عدم همكاري به دست آمده راهبرد موسوم به
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كرد، بعداً هر چه را طرف مقابل در حركت قبلي انجام داده بود تكرار  در دور نخست همكاري مي» اين به آن در«بازيگري كه بنابر اصل 
  ).145، ص 1983 و ديويس، 1984نگاه كنيد به آلمن، . (كرد مي

) 1972(همانطور كه مارتين شوبيك . كند فرق نهاد ها و فراگردي از بازي كه اين نظريه را عملياتي مي ان نظرية بازيدر اين جا بايد مي. 8
  : خاطر نشان كرده است

مفاهيم مشكل گشايي كه ... شود  ها و اجراي آنها استفاده قابل توجهي مي در كل، از استدالل و تشكيل نظري بازي در ساختن و تحليل بازي
اگر اين مفاهيم با . گيري چند نفره تلقي گردد ا توصيفي تصميميهاي هنجاري  تواند به عنوان ديدگاه شود مي ها ارائه مي نظريه بازيدر 

هاي بازي يا شواهد رفتاري مشاهدات ديگر پشتيباني شود، اين امكان وجود دارد كه داراي برخي توجيهات  شواهد تجربي آزمون
  ).37ص . (رفتاري تلقي گردند

بسياري از نكاتي كه در اين جا راجع به امتيازها و ايرادهاي به كارگيري نظريه بازي در علوم اجتماعي مطرح شدند، در كتاب شوبيك . 9
  .اند با تفصيل كامالً بيشتري بيان گرديده) 82، ص 1982(و كتاب كولمن ) 12، فصل 1982(

حل مختلف و صحيح براي  سه راه. شود تلف رياضي كه در هر يك بازيگر ديگري برنده ميبا استفاده از سه الگوي مخ) 1982(مثالً رايفا .10
  ).19نگاه كنيد به فصل (يك بازي منصفانه سه نفره ارائه داد 
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    عمومي  روابط  پيكارهاي  براي  نظري الگوهاي
  

  
    لوون  ون  جيمز كي

   كولورادو  ايالتي دانشگاه 
  

   چكيده 
   هستند كه هايي  چهارچوب  در حكم  اجتماعي  و علوم  ارتباطات هاي  نظريه  است  آمده  فصل  در اين  كه بنا بر شرحي 

   مراتب  و يا سلسله ، توالي  نظريه  از پنج هريك. كنند  مي  را هدايت  عمومي يكار روابط پ  به  مربوط هاي گيري تصميم
   در اين شده  ترسيم  نظري  الگوهاي بنابراين. دهد  مي  پيكار را نشان  مهم  هدف  به  منتهي هاي  از تأثيرگذاري متفاوتي
 از مجرا، مورد  گيري  و بهره  پيام  طرح  راهبرد، شامل كردن ها و مشخص  هدف  تعيين  به  كمك تواند براي  مي فصل

  . قرار گيرد استفاده
  

  اي  و قواعد حرفه  از اصول پذيري  انعطاف  مجموعه يابد شامل  مي  تعلق  عمومي  روابط  نظرية  به  كه  از آنچه اي  عمده بخش
   استحكام  مديريت  كاركرد ضروري عنوان  را به  عمومي د تا روابطگذار  مي  كنار هم  عملي  را در مشي  مختلف هاي  ديدگاه  كه است

  . ببخشد بيشتري
 را در   عمومي  روابط اي  فراگرد چهار مرحله  و پژوهشگران  كارورزان  در آن  كه  عمومي  پيكار روابط ريزي  امر در برنامه اين
   طرح  عمومي ترديد فراگرد روابط بي.   ديگر مشهود است از هرجاي  آورند بيش  مي حساب  پيكارها به  براي  مناسبي  بنيان حكم

 مستقر   كاربرد نظريه  براي  كه اي  گسترده  مفهومي  چهارچوب  طرح  اين ، اگرچه  پيكار است  در يك گرفته  انجام  از اقدامات پايداري
  .  پيكار باشد نيست  منسجم ريزي  منظور قالب  به  مهم هاي  تصميم  مستلزم  كه  آن  به  مربوط  پژوهشي هاي و يافته

   مفهومي  مشخصات  كه طوري شوند، به  مي  محسوب  دارند هنر هم  علمي  جنبه قدر كه كنند پيكارها همان  مي  استدالل  برخي
   با آن  كه  نيز هست ديگري  اما استدالل. فرد پيكار بكشد  منحصر به  و شرايط  خالقه هاي  فرصت  بر چهره  پرده  است بيشتر ممكن

فرد و   منحصر به  آن  شرايط  كه  درنظر بگيريم  پيكار را مورد مجزايي  اگر هر برنامه  كه  است  برآن  استدالل اين.  بسيار دارد اختالف
  . نخواهد بود  سريع  عمومي  روابط  دانش  باشد، پيشرفت  تعميم غيرقابل



  15875-6597: ، صندوق پستي 11 خيابان شهيد بهشتي، خيابان پاكستان، كوچه دوم  پالك ،تهران: ها دفتر مطالعات و توسعه رسانه
  org.asanher@info:Email          org.rasaneh.www        88730477:  دورنگار88730413، 88735439: تلفن

156  

  عنوان  را به  و اجتماعي  ارتباطي  علوم شده  عموماً پذيرفته  الگوي  پنج  تناسب  كه  است ن اي  فصل  اين  هدف  اساس  براين
   انتخاب  بررسي جا براي  در اين  كه  الگويي پنج.  قرار دهد نمايند مورد بررسي  پيكار را مي  برنامه  تقويت  راه  كه هايي چهارچوب

تغيير )   ه( و   شناختي ثبات) د(،   پائين درگيري)  ج(،   اجتماعي يادگيري)  ب(،   و يادگيري ع اقنا اثرهاي)  الف: (اند عبارتند از شده
  شده  شناخته هاي گيري  جهت  معرف  كه  كرديم  را انتخاب  نظريه  پنج  اما اين  را نيز بياوريم  ديگري هاي  نظريه توانستيم مي.  ارزشي
  .  است  اجتماعي در علوم
   روابط  در پيكارهاي  و اجتماعي  ارتباطي  علوم هاي  كاربرد نظريه  قرار گرفتند پايه  مورد بحث  اول  در فصل  كه  فرضيه  سه
 هر  ؛ يعني  مختلف  شرايط  از مجموعه  ارتباطي  بروز اثرهاي  از نحوه  است  مفهومي  هر الگو بازنمايي كه  اين اول.  هستند عمومي

   متفاوتي  شرايط شوند، زيرا هر الگو تحت  مي كانوني)  يا اثرهاي( اثر   به  منتهي كند كه  مي از اثرها را مطرح   متفاوتي الگو سلسله
  .كند  مي عمل

   يادگيري نظريه.   است  تغيير ارزشي هاي  و نظريه  شناختي ، ثبات  اقناعي  رويكردهاي  اساسي ، تأثير يا نتيجه  تغيير نگرش
 در آنها تغيير  كند كه  مي  را بررسي هايي  وضعيت  پائين  درگيري  الگوي كه  آن كند، حال  تأكيد مي  رفتاري ح بر اصال اجتماعي
  .  نيست  و نگرشي  شناختي  تغيير قبلي  مستلزم رفتاري

 بر   تأكيد متفاوت  چگونه ازد كهپرد  مي  مطلب  اين  و توضيح  مطالعه  عمدتاً به  واجتماعي  ارتباطي  علوم  الگوي  پنج  كه  اين  دوم
   ارتباطي  در برنامه  كه  اقناعي مثالً الگوي. شود  مي  را سبب  متفاوتي  و رفتاري  ارتباطي  تأثيرهاي  فراگرد ارتباطي عناصر دروني

   اجتماعي  يادگيري  نظريه وضيح ت  آنكه كند، حال  مي  مطرح  پيام  ساختن  براي  خاصي  راهنماي  اصول  است  شده  داده توضيح»  ييل«
   دست  رفتاري  تأثيرهاي  گردد تا به  بايد همزمان فردي  درون  و ارتباطات  گروهي هاي  رسانه  مجراهاي  چگونه دهد كه  مي نشان
  هاي ، قالب  منابع  انتخاب بر سازد كه  مي  يا مخاطبان  گيرندگان  به  راجع  بنياديني هاي  فرضيه  پائين  درگيري  الگوي عكس به. يابد
  .گذارد ريز پيكار تأثير مي  برنامه  مجراهاي  وانواع پيام

   جاذبه  الگوها مقدار معيني  از اين  هريك  اينكه توضيح. اند  شده  انتخاب شان  عمومي خاطر جاذبه  الگو به  پنج كه  اين  و سوم
تواند   مي ويژه  الگوها به اين. كند  مي  عرضه  عمومي  پيكار روابط هبردهايها و را  هدف  به  مربوط هاي  تصميم  در خصوص شهودي

  . قرار گيرد  پيكار مورد استفاده  ارزيابي  معيارهاي ريزي  در برنامه  سودمندي هاي  رهنمون عنوان به
   تلقي  پيكار يكي  اصلي  را با هدف  نكته  پيكار آن ريزان  برنامه  است  ممكن دهد كه  مي  را ارائه  متفاوتي  اصلي  نكته  هر نظريه

   خاص هاي  هدف  تعيين  براي  توجيهي  در حكم  مختلف  اثرهاي  بخواهند از سلسله  است  پيكار ممكن ريزان  برنامه همچنين. كنند
   موارد سلسله در تمام.  كنند استفاده از مجرا  گيري  بهره  و برنامه  پيام ريزي ، طرح  ارتباطي  و راهبردهاي  اصلي  كنش پيكار، تعيين

   سنجيده  مختلف  با مخاطبان روشدن وپاگير روبه  محدود و دست  و وضعيت  سازماني  عام هاي  بايد با هدف  گوناگون تأثيرهاي
  .شود

  
    ـ يادگيري  اقناعي تأثيرهاي 
   معموالً از الگوي  عمومي  روابط ريزان برنامه.   است  مبتني  اجتماعي شناسي  در روان  يادگيري  تأثيرهاي  بر سنت  اول دو الگوي 

   گام  به  گام  و بيش  كم اي  شيوه  به  و تغيير رفتاري ، نگرش  آگاهي كنند و معتقدند كه  مي  پيروي  ابزاري  از يادگيري  ناشي اقناعي
  .شود  مي حادث

،   آن  آشكار يا تكرار دروني  بيان  كه  دليل  اين  به  يا نگرش  عقيده  يك  كه  است  اين  ابزاري  يادگيري  در پس  نهفته  نظر اصلي
   ييل  ارتباطي  در برنامه طور كه  فراگرد، آن اين. شود  مي  تبديل  عادت ، به  خواهد داشت دنبال  را به  مثبت  يا انتظار تقويت تجربه

 و  هاولند، جانيس (  و نگهداري  حفظ  و سرانجام ، پذيرش  درك  به از آگاهيرود؛   مي  پيش ، در چهار مرحله  است  شده پرورانده
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   كه  موضوع  اين  بررسي  براي  است اي  پايه ، رفتاري  و نگرشي  شناختي  تأثيرهاي  مراتب  سلسله  اين  ترتيب بدين). 1953،  كلي
  .دهند  تأثير قرار مي  را تحت ، هر مرحله  ارتباطي  عوامل چگونه

با .  داشتند  توجه  و مخاطب ، پيام  منبع  عوامل  به ، خيلي  ييل  ارتباطي  در برنامه  وي  الگو، هاولند و همكاران  اين  طرفداران
). 1977   و ماسالخ زيمباردو، ابسون( شد  ها تدوين  از فرضيه اي  گسترده  آمد فهرست  عمل  به  تأثير اقناعي  درباره  كه هايي آزمون

  .  نيز بيشتر است  تغيير نگرش گر باالتر باشد، احتمال  اعتبار ارتباط ، هرقدر كه  نفوذ اجتماعي الً با درنظرگرفتنمث
  .كند  تغيير مي  از آن  حمايت  با ميزان  تغيير نگرش ، ميزان گر باالست  اعتبار ارتباط  وقتي

 كنند،   را ترسيم  مطلوب  نتيجه  مخاطبان  نيست  و محتمل  است  پيچيده  مسائل  كه ، هنگامي  پيام  عوامل  با درنظرگرفتن
 بر   دوسويه هاي  ديگر را بشنود، استدالل  طرف  حرف  مخاطب  وجود دارد كه  احتمال  اين وقتي.  تر است  مناسب گيري نتيجه

  . دارد  ترجيح سويه  يك هاي استدالل
   است يادگيري ـ   اقناعي  اثرهاي  الگوي  مفروض  كه  آثاري مراتب  از سلسله كه   نيست اي  تنها برنامه  ييل  ارتباطي  برنامه
   تحقيقي سنت. كند  مي  پيروي  مشابهي گيري  پيكار از جهت ريزي  و برنامه  اقناع به) 1981(گواير  رويكرد مك. كند  مي طرفداري

   متفاوت  تأثير تا حدودي  مراحل كند، گرچه  مي  پيروي ادگيريي ـ   اقناعي  اثرهاي  كلي گيري ها نيز از جهت  نوآوري اشاعه
  ، اصول  ييل  ارتباطي  نيز مانند برنامه  اشاعه  پژوهش هاي يافته).  ، اقتباس ، آزمايش ، ارزيابي ، عالقه آگاهي(اند   شده نامگذاري
  .كند  و مجرا پيشنهاد مي  راهبرد پيام  براي راهنمايي
   و اقناع  تأثير يادگيري  الگوهاي  آثار براي  كلي هاي  نمونه دهد كه  مي  نشان  تجاري  و تبليغات  بازاريابي يقي تحق هاي  يافته
 در پيكار   از آن  كه موضعي)  ب(،   است  اصلي  درگير موضوع مخاطب)  الف( در آنها  كند كه  مي  را مشخص اي  نمونه هاي وضعيت
  ).1973،  ري (  است  شده  ترويج  جديدي  و يا محصوالت افكار، خدمات)  ج( و   ديگر متمايز است واضع كامالً از م  شده طرفداري

  
   پيكار هاي  هدف  براي  ضمني نتايج 
   احتمال  كه  است  نهفته  فرض  اين  عمومي  روابط  از پيكارهاي  و بسياري  ـ يادگيري  اقناعي  اثرهاي  در الگوي طور ضمني به 

   به  درصد مخاطبان70شايد . گذارد  مي  كاهش  رو به سرعت  به  آگاهي  مرحله  پيكار متعاقب هاي  از هدف  رشته  يك  به يافتن دست
  ...  خواهند شد، عقايد خود را تغيير خواهند داد و غيره  ويژه  آگاهي  صاحب  تعداد كمتري  بعدي  يابند اما در مراحل  دست آگاهي
  

   پيكار  راهبردهاي  براي  ضمني نتايج 
 حداكثر تأثير  كند كه  مي هايي  وضعيت  به  خود را معطوف  توجه  تمامي  ـ يادگيري  اقناعي  تأثيرهاي  با الگوي  منطبق راهبردهاي 

  ورزند كه  تأكيد مي  بر فنوني ريزي  و برنامه  راهبردي هاي تصميم. گذارد  مي  فراگرد تغيير از خود برجاي  اوليه  را در مراحل مطلوب
  . باشند  شناخت  و ارتقادهنده  آگاهي ايجادكننده

  
    اجتماعي  يادگيري الگوي 
   دقيق  بر همزماني  مبتني  رفتاري  تغيير مداوم  به كند كه  مي  ارائه تري تر و متنوع  رويكرد پيچيده  اجتماعي  يادگيري الگوي 

  . دارد  مطابقت  و يادگيري  و بيشتر با آموزش  الگو كمتر با اقناع اين. پردازد  مي  فردي  ميان ني و پشتيبا اي  رسانه  تبليغ هاي برنامه
،   عاطفي هاي افكار، واكنش(دهد   مي  روي  شخص  اين  در درون  كه ، حوادثي  رفتار شخص  ميان  كه  است  برآن  نظريه  اين
   با نتايجي  رفتار خاص  وقوع احتمال.  وجود دارد اي  مستمر و دوسويه  متقابل هاي  رفتار، كنش  آن  محيطي و عواقب)  انتظارات
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   بروز آن  بيشتر باشد، احتمال تر و پاداش  مثبت  نتايج هرچه.  پديدار شود  آن  انجام  انتظار دارد در پي  شخص شود كه  مي تعيين
  ).1981آليستر،  مك ( رفتار بيشتر است

 را زودتر وارد فراگرد   تغيير رفتاري  كه  است  مراتبي  يا سلسله  توالي  در اينجا آن  فعال  تأثيرهاي اتب مر  يا سلسله  توالي
جا تأكيد بر  ، زيرا در اين  از آن  شوند تا پيش  حادث  رفتاري  بيشتر بعد از تأثيرهاي  نگرشي  تأثيرهاي  است  ممكن در واقع. كند مي

 از   در هر مرحله از آنجا كه. كند  مي  و ترغيب  را تسهيل  تغيير رفتاري  كه  است  و ديگر شرايط ي اجتماع  در حمايت شدن سهيم
   پياپي  صورت  به  تغيير نگرشي  كه  است  بر اين شود، عقيده  مي  داده  رفتار پاداش  به طور گزينشي ، به  مطلوب  هدف  به رسيدن
)  ب(،   رفتار مطلوب  مستقيم تقويت)  الف: (آورند عبارتند از  مي  را فراهم  رفتاري ويت تق  موجبات  كه عواملي. گيرد  مي صورت
  . ها، قواعد و ارتباطات آموزش) د( و   نيابتي  و حذف  نيابتي تقويت)  ج(،   رفتار نامطلوب  پيامدهاي كردن برطرف
   رفتار توصيه  الگوريزي  كه  است  حدي  تا به  جمعي هاي سانه از ر  استفاده  مستلزم  تأكيد بيشتر متمركز بر تغيير رفتاري  اين

   استفاده  و عالقه  ايجاد آگاهي ها براي  از رسانه يادگيري ـ   اقناعي  تأثيرهاي  در الگوي  آنكه شود، حال  مي  جديد را نيز شامل شده
 با   تقريباً همگام  كه  است  فردي  ميان  ارتباطات اهبردهاي از ر ساختي  خوش  مجموعه  شامل  همچنين  اجتماعي يادگيري.   است شده
 رفتار   اين  و ادامه  را در حفظ  دهد و آنان  ياري شده  رفتار توصيه شدن  را در كارآزموده كند تا مخاطبان  مي  عمل  جمعي هاي رسانه

  . كند بيشتر ترغيب
 را   كوچك  گروهي  كه است»  استانفورد  قلبي  بيماري  پيشگيري برنامه « ي اجتماع  يادگيري  الگوي  براي  مثال ترين  شايد روشن

 با   بود كه  تغيير رفتار فردي هاي  توصيه  شامل  برنامه اين.  داد  آموزش  محلي هاي  از رسانه  بزرگي  و موج  دقيقاً هماهنگ با نظامي
،   و سولومون كوبي ؛ مك1975 و فاركوار،  كوبي مك( بود   شده  منطبق طب مخا  از افراد گروه  هريك  قلبي  بيماري  خطرآفرين عوامل
1981.(  

 رفتار  هاي» حلقه« يا   مراحل  بايد به  پيچيده  تغيير رفتاري دهد كه  مي ريز پيكار نشان  برنامه  به  استانفورد و نظاير آن  برنامه
 تغيير   تسريع  موجب  كه  شرايطي  به  نسبت  مخاطب هاي  افراد و گروه  حساسيت  ميزان  به  مراحل شمار اين.  شود  تقسيم مطلوب

   آنها در پيروي هاي  و توانايي  قلبي  بيماري  خطرآفرين  از نظر عوامل  مخاطب هاي  گروه  دقيق با تشخيص.  دارد شوند، بستگي مي
   فراهم  مخاطبان  انواع  براي  مختلفي هاي  برنامه  آوردند كه دست ا به ر  امكان  پيكار اين ريزان ، برنامه شده  تغيير توصيه از راهبردهاي

  . برسانند  رفتاري  موفقيت  سطوح  بهترين  را به كنند و هر گروه
را ) 1984 (  و هانت  نظر گرونيگ  اين  است  اجتماعي  يادگيري  الگوي  مقتضاي  پيكار كه  طراحي هاي  پيچيدگي رفته  هم  روي

   در آن گيرند كه  درنظر مي  كمك آوري  نظير جمع هايي  وضعيت  را براي  تغيير رفتاري هاي  پيكار هدف ريزان  برنامه كند كه ميتأييد 
  .  كند بيشتر است  پيكار برابري ريزي  برنامه گذاري  با سرمايه  پاداش كه  اين احتمال

 
   پيكار هاي  هدف  براي  ضمني نتايج 
   وضع اي  جداگانه  هدف  از مخاطبان  هر گروه  عموماً براي  است  اجتماعي  يادگيري  آنها نظريه  راهنماي يكار كه پ ريزان برنامه 

  شود به  مي  بر هر هدف  كه  تأكيدي گيرد، اگرچه  پايدار دربرمي  تا تغيير رفتاري  گرفته  را از آگاهي ها هر چيزي  هدف اين. كنند مي
  .رسند  مي  آن  احتماالً به  مخاطبان  يا اعضاي  خاص هاي  گروه  كه  است  شده بندي  درجه  سهولتي نسبت
  

   پيكار  راهبردهاي  براي  ضمني نتايج 
   از مجراهاي  و استفاده  پيام  نيازمند تدوين طلبد واغلب  را مي اي  جداگانه  كلي  راهبردهاي  اجتماعي  يادگيري  نظريه هاي پيچيدگي 

  .  است اي  ويژه  هر مخاطب مايز برايكامالً مت
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    پائين  درگيري الگوي 
 و   ترويج مدت  كوتاه  و با پيكارهاي  است  شده  و تدوين  ساخته  و بازاريابي  تجاري  تبليغات  از متون  پائين  درگيري الگوي 

   ضرورتاً در كنار آن آنكه  كنند بي  را ترغيب  روش اينتوانند  ها مي  الگو رسانه  اين براساس.   است  منطبق خوبي  به رساني اطالع
 زياد يا  هاي  آگاهي  به اهميت  نسبتاً كم  رفتارهاي  كه  است  امر اين  اين  وقوع علت.  شوند  را موجب  و نگرشي تغيير شناختي

  . نيستند  موجود وابسته هاي  با نگرش موافقت
   افراد در بيشتر موارد واقعاً اهميتي  كه  نظر استوار است  بر اين  كرده تشريح) 1965 ( من كروگ كه ، چنان  پائين  درگيري  الگوي

   اثر تراكمي  كه ، درحالي  خواهد داشت  واحد اثر اندكي  پيام ، يك  اندك  ادراكي  با دفاع بنابراين. دهند  نمي  تبليغات  محتواي به
   ديگر الگوهاي  تقريباً برخالف  پائين  درگيري الگوي.  زيادتر باشد اي  مالحظه طور قابل هتواند ب  مي  مستقيم  ولي  كوتاه هاي پيام

  .كند  مي  توجه  اقناعي هاي  پيام  به  واكنش  در اينجا، تنها به مورد بررسي
ها وجود   گزينه  ميان  كمي يني ع  تفاوت  كه تر است  موفق  احتماالً هنگامي  پائين  درگيري  الگوي  كه  است نوشته) 1986 (  فالي

   كه  استناد كرده  ايمني  ملي  شوراي  پيام  اين او به. كنند ها نمي  گزينه  ميان  تفاوت  اهميت  به  توجهي  مخاطبان  كه دارد، يا هنگامي
 تنها   در آن داند كه  مي ري را پيكا و آن»  ننوشيد كنيد مشروب  مي  رانندگي وقتي  نكنيد ــ نوشيد رانندگي  مي  مشروب وقتي«

 وجود   پايداري هاي  بود و گزينه  و قاطع  صريح  پيام  شود، زيرا كه  منتهي  رفتاري  اثرهاي  مستقيماً به توانست ها مي  رسانه تبليغات
  . نداشت

   توقف  ندارد افراد مخاطب ي در آنها لزوم آيد كه  جور درمي هايي  با وضعيت  پائين  درگيري  اثرهاي  تسلسل  كه  است  روشن
  رسند و سپس  مي  تغيير رفتاري ، به  شده  شروع  ساده  الگو از آگاهي  اين  مفروض  اثرهاي سلسله.  فكر كنند  موضوع  به  راجع كرده

  . شوند  منتهي  تغيير نگرشي شايد به
  

   پيكار هاي  هدف  براي  ضمني نتايج 
با . رسد  مي  دومي  به  وجود دارد از اولي  تا تغيير رفتاري  اطالع  بين  كه  تعداد مراحلي رساندن داقل ح  با به  پائين  درگيري الگوي 

   عمل  براي  يا توجيهي  تا دليل  باشيم داشته)   آگاهي مثالً كسب (  مياني  هدف  يك  حداقل  كه  است  ضروري  اغلب وجود اين
  .  كنيم  اقامه بالفصل

 
   پيكار  راهبردهاي  براي  ضمني نتايج 
   از طريق  دارد كه  يادماندني  به  ولي  كوتاه  پيامي  رفتار، تقريباً هميشه  ترغيب  براي  بر آگاهي  با تكيه  پائين راهبرد درگيري 

  .شود  مرتباً تكرار مي  جمعي هاي  رسانه مجراهاي
  
    شناختي  ثبات الگوي 
  ، برخي  بروز بحران هاي ؛ مثالً در موقعيت  نيازمنديم  تنش  كاهش  به  كه  مخصوصاً زماني  است ي مفيد  الگوي شناختي  ثبات الگوي 

 جديد و تغيير   نيازمند آگاهي  در آنها رفتارها و تصميمات  كه  ديگري هاي  و وضعيت ، مذاكرات  از مديريت  ناشي مشكالت
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  گيرد، قالب  موجود قرار مي هاي  عقايد و نگرش  جديد رودرروي  آگاهي  كه هايي  در وضعيت  الگو همچنين اين.  هستند نگرش
  .  است ريزي  برنامه  براي مفيدي

. گيرد  مي  پايدار را مفروض  آگاهي  لزوم  ثبات هاي نيز همانند ديگر نظريه) 1957( فستينگر   لئون  شناختي  ناهماهنگي  نظريه
  افتد كه  مي  اتفاق  هنگامي  عمومي  امر در زندگي شود و اين  مي  ناشي  مختلفي از منابع ناپايدار   آگاهي  يا وضعيت ناهماهنگي
 با   منتخب  سود سياست  به گيري  تصميم  كه  معني بدين.  ديگر را كنار زند هاي كند تا گزينه  مي  دفاع  خاصي  از سياست سازماني

  . دارد كند مغايرت ي م  پشتيباني  جانشين هاي  از روش  كه اعتقادهايي
  گيرد تا با آن  مي  خدمت  را به  شناختي  راهبردهاي شود و آنگاه  مي  رفتار شروع كند با يك  مي بيني  الگو پيش  اين  كه  اثرهايي
 باال و   شناختي ريكنند با درگي  مي  پيروي  ثبات  از الگوي  كه نوعاً پيكارهايي. ها را تغيير دهد  نگرش  پيدا كند و سپس تغيير تطابق

  .گردند  مي  مشخص  شخصي  پراهميت مسائل
  كاهش)  ب( يا رفتار،   تصميم  ابطال  براي  يا تالش ابطال)  الف: (ها عبارتند از  ناهمخواني  سازش  براي  شناختي  راهبردهاي

 عناصر   تغيير نسبت  براي  عقايد حمايتي افزايش) د( و   افكار مختلف  ميان  شناختي  يا تداخل  ابهام افزايش)  ج(،   تصميم اهميت
  .  عناصر هماهنگ  به ناهمخوان

  
   پيكار هاي  هدف  براي  ضمني نتايج 
   كه  است  مطلوبي  معين هاي  يا هدف  برجسته  باورهاي  دربردارنده  همخواني  بر الگوي  مبتني  پيكارهاي  اصلي هاي هدف 

  .شود  مزيد مي  بر آن  نويني  خاص اعتقادهاي
  

   راهبرد پيكار  براي  ضمني نتايج 
 بايد رفتار  يعني.  باشد  مهم  پيام  اصلي  ساخت  اندازه  به  است  ممكن  پيام  سبك  شده  اعاده  همخواني  كه هايي در وضعيت 

   كه  پيامي  اجتماعي  زمينه  بايد به هك  اين  سخن معني.  موجود سازگار باشد  زندگي ها و سبك ها، ارزش  با نگرش  ظاهرش شده تعيين
  . شود  مبذول  بيشتري شود توجه  مي عرضه
  

   تغيير ارزش 
 و   نسبتاً شخصي شود و با مسائل بنا مي) 1979 (  روكيچ  تغيير ارزش  نظريه  پيكار براساس ريزي  برنامه  براي  جديدتري الگوي 

  ).  مواد مخدر و الكل  به نظير معتادان(طلبد   مي  چالش  را به  مسائل اد متأثر از اين افر  نفس   عزت  كه  است  انطباق  قابل حادي
  ، زماني  تغيير ارزش  كه  است ، برآن  همخواني  از منطق  پيروي  به  اول طريق. آيد  پديد مي  دو طريق  به  حداقل  تغيير ارزش

   اين  كه زماني.  بروز كند  ديگر ناهمخواني ، يا رفتارهاي ، ارزش ، نگرش  و آگاهي  شخصي  مهم  ارزش  يك  ميان دهد كه  مي روي
ها و رفتارها  ، نگرش  مجدد آگاهي  با تطابق  و سپس  مطلوب  ارزش  برجستگي  با افزايش  نخست  ناهمخوان  شد، ارزش امر شناخته
  سوي به)   مجدد شناختي گيري فراگرد شكل (  ارزش قويت اثرها از ت  تسلسل  ترتيب بدين. شود  مي  و فصل  حل  مطلوب با ارزش

  .كند  مي  حركت  و رفتار درخور آن تغيير نگرشي
   منطق براساس.  دارد  تناسب   عمومي  پيكار روابط ريزي  با برنامه  كه  است تري  كلي  ولي  فراگرد تغيير مرتبط  ارزش  تقويت

مثالً  ( تر است  كلي  ارزش صورت  به  خاص  نگرش  تعريف  شامل  ارزش ، تقويت  از روزنبرگ  ـ نگرش  ارزش بودن ابزاري
   [ ).1980،   لوون ون]  باور دارند    آن  به  مخاطب  افراد گروه  كه  مهمي  شخصي  با ارزش  مسئله ساختن مرتبط
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   پيكار هاي  هدف  براي  ضمني نتايج 
   كشيده  و رفتاري ، نگرشي  تا تغيير شناختي  آن  اثرهاي ، دامنه  است  عام  شناختي دساخت فراگرد تجدي  يك  تغيير ارزش از آنجا كه 

  .  است  هماهنگ  عام هاي ها يا آرمان  با ارزش  كه  است  يا مسائلي  خاص  تأكيد بر ايجاد باورهاي با وجود اين. شود مي
  

   پيكار  راهبردهاي  براي  ضمني نتايج 
 مورد   ويژه  ارزش  جديد براي اي  زمينه كردن  فراهم  براي  است ممكن. كند  مي  مطرح  پيام  راهبرد براي  چندين شفراگرد تغيير ارز 

 بسيار پايدار و   ارزش  ميان  ابزاري  رابطه ريزان  برنامه  وجود دارد كه  امكان يا اين.  كرد  موجود اضافه  باورهاي  به ، عقايدي بحث
   شود كه  ريخته  ارزشي  در قالب  مسئله  يك  پيامدهاي  كه  در صورتي  اغلب همچنين.  كنند  موجود تقويت  وضعيت را در كاربرد آن
   را وارد وضعيتي  جديدي  ارزش توان  مي همچنين.  كرد  را بسيج  مخاطبان  انواع  فردي هاي  نگرش توان  دارد، مي تري  عام پذيرش

   مخاطب  گروه  موجود قرار گيرد، اعضاي  در كنار ارزش  جديدي  ارزش وقتي.  شود موجود تنگ  هاي  بر ارزش كرد تا عرصه
   خنثي طور نسبي  به كم  آنها، دست  قبلي  ضعيف ، مواضع  ترتيب و بدين(احتماالً ناگزير خواهند شد هردو را مورد نظر قرار دهند 

  ).شود
  

   گيري نتيجه 
الگوها را بايد . كند  مي  آنها كمك  پيكارها و اثرهاي  شناخت  به  مفهومي هايي  قالب عنوان در اينجا به   مورد بررسي  نظري الگوهاي 
  رساند كه  اعتقاد مي  اين  ما را به  در عمل  داليل همه.  كرد  تلقي  از واقعيت  يا بازنمودهايي  نظري  آرماني هاي  گونه عنوان به

   درگيري  در ميزان  كه  مختلفي  مخاطبان  براي  مناسب هاي  هدف  به يافتن  دست  براي واهد كرد كه پيكار اقتضا خ  مسائل پيچيدگي
  . شود  الگو با يكديگر درآميخته  دارند، چندين  با يكديگر اختالف شان واحتماالً رفتار ارتباطي
   نيز متنوع  در مورد مخاطبان  توالي  اين  است  ممكنكند و  از اثرها را پيشنهاد مي  متفاوتي  يا توالي  مراتب  هر الگو سلسله

  اين). 1985،  اوكيف(شد   مي  مشاهده  وضوح به»  بكاهيد  اندكي از تبهكاري «  به  موسوم  اخير پيكار ملي  امر در ارزيابي اين. باشد
 موجود در   و رفتاري  ارتباطي برد تأثيرهاي يا   دامنه  شناخت  اثرها به  مراتب  سلسله دهد كه  مي پيكار و موارد ديگر نشان

  .كند  مي  كمك  مختلف هاي وضعيت
   فراهم  پيام  مجراي  و انتخاب  پيام  راهبرد پيكار، مخصوصاً طراحي ها، ارائه  هدف  تعيين  براي اي  پايه  اثر همچنين  توالي

 پيكار  تر مديريت  عمومي  اصول  دارد به  احتمال  پيكار كه  درباره ريگي  تصميم  براي  است  نظري  الگوها چهارچوبي بنابراين. كند مي
  . شود  منتهي  عمومي در روابط
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    عمومي  در روابط نگارانه  روان  مفاهيم گسترش
    مخاطب  مركب نيمرخ

  
  

   اسكات.  سي.   جوزف
   اوكالهما دانشگاه 
  
   اوهير دن 
    تكزاس  تكنولوژي دانشگاه 
  

   چكيده 
  ، شيوه نگارانه  روان  خالق  دربرابر راهبردهاي  پيام  تحليل  خاص هاي  روش  با طرح  دارد كه  قصد آن  فصل اين 

   تركيب دهد كه  مي  نشان  فصل  ديگر، اين عبارت به.  پيشنهاد كند  مخاطب  تحليل  مستقل هاي  را از نظريه مختلطي
،   عاطفي هاي  ويژگي  و افزودن  زندگي ها و شيوه  نظير ارزش  خالق نگارانه  روان ، اطالعات  جمعيتي هاي ويژگي
  اين.  نهيم  مي  نام   مخاطب  مركب نيمرخ را    آن  كه  خواهد كرد، چيزي  را عرضه  مخاطب تحليل   الگوي ترين جامع

   كارورز روابط  براي ، فوايد بسيار زيادي  است  شده  حاصل  تبليغات  و نظريه ، ارتباطات  عمومي  از روابط رويكرد كه
  اي در مطالعه.  كرد  تدوين  نحو مؤثرتري  را به  ارتباطي  راهبردهاي انتو  مي  از آن  با استفاده آورد كه  مي  فراهم عمومي

 قرار   مورد بحث  مخاطب  يا احساسي  عاطفي هاي  و خصلت نگارانه  روان ، مفاهيم  جمعيتي هاي آيد ويژگي  مي  درپي كه
   روابط ، متخصصان  روش  از اين استفادهبا .  ايم  رسيده  مخاطب  جامع  تحليل  براي  راهبردي  به اند و درنهايت گرفته

  هاي  خواست  هستند و چگونه  كساني  آنها چه كه  خود و اين  مخاطبان  از خواست  بهتري  درك  و ارتباطات عمومي
  .  كند، خواهند داشت  معطوف  پيام  را به تواند توجه  مي عاطفي

  
   اين  قضيه  دوپهلوي اند؛ اما نكته  شده  تلقي  و عمل  از نظريه  مجزاي اييه  رشته  اغلب  و تبليغات ، ارتباطات  عمومي  روابط

 كجا و   به  پيام  كه  باره  در اين گيري ، تصميم  پيام  و خلق ريزي طرح.  دارند  توجه  پيام  يعني  مشابهي  پديده  به  رشته  سه  اين  كه است
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،   و اسكات نيوسام (  و تبليغات  عمومي  روابط هاي  شركت  مورد استفاده باطي ارت هاي  خواهد شد، هدف  ارسال  كسي  چه براي
 از   زيادي افتد، چيزهاي  مي  اتفاق  تداخل  كه  در جايي ، هريك  مستقل هاي  رشته عنوان به.  هاست  افراد و گروه و همچنين) 1985
  .ر دارند يكديگ  به كردن  عرضه  براي  پيام  و تحليل  عناصر ساخت جهت

.  باشد  وضعيت تحليل  پيش  قرار گرفته  مورد مطالعه  اغلب ها كه  از  رشته  در هريك  مسائل ترين  از برجسته  شايد يكي
   را بررسي  پديده  اين  عمومي روابط. كنند  استناد مي  مخاطب  تحليل عنوان  به پيامي  پيش  تحقيقات  به  ارتباطات پژوهشگران

   تبليغاتي هاي  پيام ها و تأثيرهاي  بازتاب بيني  پيش  به  تبليغات و رشته) 1986،   و ويبرت كريبل(خواند   مي اطب مخ هاي گروه
  خدمت  به  مخاطب  فراگرد تحليل  را در مطالعه اي  جداگانه  پژوهشي ، الگوهاي  هر رشته گرچه). 1985،   و ميچل آلويت(پردازد  مي

ضمناً ).  مخاطب (  پيام  از هدف  تركيب  اعتمادترين  و قابل ترين بين  پيش آوردن دست به:   است  مشترك لي اص اند، اما هدف گرفته
   از ژرفايي  فصل  اين هاي  بخش ، تمامي  در دسترس  اطالعات  ميزان  و گستردگي  تنوع  دليل  به  كرد كه  اشاره  نكته  اين بايد به

ها در   پديده  اين  كه  و نقشي نگارانه  روان  و عواطف  اطالعات  به  كه  درحالي  فصل  رو، اين يناز ا.  برخوردار نيستند يكدست
  .سازد  مجدداً آشنا مي  جمعيتي هاي  را با ويژگي دارد، خواننده  مي  مبذول  بيشتري كند توجه  مي  بازي  مخاطب  نيمرخ تكامل
  

    مخاطبان تحليل 
   روابط  مكتوب مراجع.  يابد  و پااليش ها گسترش  پيام  به  مخاطب  واكنش بيني  پيش  ما براي  توانايي كه   است  الزم طور قطع به 

 و  بووي(اند   شده  موردنظر تدوين  بازارهاي  به منظور دسترسي  به  كه  است  از رويكردهايي  انباشته  و ارتباطات ، تبليغات عمومي
؛ 1985،   و اسكات ؛ نيوسام1983،   و جانوس ؛ مورداك1983،   الكالن ؛ مك1982،   و وايت؛ هافر1985؛ كنراد، 1982آرنز، 

،   مطلوب  پيام بيان). 1986آميكو،  ؛ زيكموند و دي1983 و جنكينز،  ، كادوت ؛ وود راف1974،  ؛ ولس1982،  سيسورز و سورمانك
  .  است  بهتر از مخاطب سازي فهوم م  مستلزم ، همه  بازاريابي هاي  هدف  ايجاز و تحقق رعايت
   برانيد، در هرحال  سخن  در برابر گروهي  كنيد و چه ريزي  برنامه  و يا خدمت  محصول  يا تبليغ  عمومي  پيكار روابط  براي  چه

  اند كه پيشنهاد كرده) 1985 (  و اسكات نيوسام.  قرار دهيد  يابيد مورد بررسي  دسترسي  آن كوشيد به  مي  را كه  مخاطبي  است الزم
   را كه  ديگري هاي  و گروه  كرده  معين دقت  هستند به  خاصي  فراخور طرح  را كه  يا مخاطب  هر گروه  عمومي كارورز روابط

   است تي تبليغا هاي گيري  تصميم  اغلب  اساس نگارانه  روان  از اطالعات استفاده.  كند  تأثير قرار بگيرند مشخص  دارد تحت احتمال
   پيام  از ارسال  بايد قبل  هستند كه هايي  پرسش ؟ اغلب ؟ چرا؟ و چگونه  زماني ؟ چه  چيزي ؟ چه  كسي چه). 1985،   و ميچل آلويت(
  .  گرفت  آنها تصميم  بازار مورد نظر درباره به

   با صرف كه  اين اول.   است  واضح  عمومي روابط بر   مبتني  دليل  چندين  موردنظر به  از مخاطب  توصيف ترين  دقيق  ارائه  اصل
   كارآيي توان  اثر بگذارند، مي  پيام  مساعد به  دارد بر پاسخ  احتمال  كه  افراد مخاطب  برجسته هاي  ويژگي  بيشتر در تعيين تالش
ها   پيام  اين  دايره  به  است اند نيز ممكن ردنظر نبوده مو  كه اي  ناخواسته هاي  گروه كه  اين دوم.  را بيشتر كرد  و انساني  اقتصادي منابع
   نگيرد، اين  صورت  با دقت  مخاطبان  و انتخاب اگر تحليل.  وارد شوند  است  بوده  خاص ها يا مخاطبان  تنها گروه  هدفشان كه

   جامع  در تحليل  دقت  كه  اين سوم). 1986،   و ويبرت كرايبل( كنند   را دچار خدشه  پيكار ارتباطي توانند اثربخشي ها مي گروه
 هنوز بايد   كه با وجود اين.  يابد  اهميت  عمومي  روابط تواند در پيكار اقناعي كند و مي  مي  كمك  عقيده  رهبران  شناخت  به مخاطب

   دهد، بايد از اين  نشان گسترده   را در پيكار ارتباطي  منابع  صرف  نسبي هاي  بود تا مزيت  اقتصادسنجي منتظر ظهور الگوهاي
   خواهد داد كمتر شكي  را نشان  مخاطب تر تحليل  جامع  الگوهاي سود وجوب ـ   هزينه  تحليل كه در اين.  كرد الگوها استقبال

  .وجود دارد
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)  ب(،   مورد بحث ن مخاطبا  جمعيتي  از تركيب  دقيقي توصيف)  الف: ( را دربرگيرد  اصلي  ويژگي  بايد سه  مخاطب  تحليل
  نيمرخ.   افراد مخاطب  عاطفي  واكنش تعيين)  ج( فرد و   زندگي ها و سبك  تمركز بر ارزش  براي نگارانه  روان  از اطالعات استفاده
  . شود  تعيين  ارزشيابي  معيارهاي  اين  تحقق تواند براساس  مي  مخاطب كامل
  

    جمعيتي هاي ويژگي 
   تحليل  هرنوع  اصلي  را پايه  جمعيتي خود اطالعات كنند، خود به  مي  را طراحي  يا پيكاري  راهبرد ارتباطي  كه بيشتر افرادي 

   مخاطبان  و پيچيده  خاص هاي  تحليل  سمت  به  ضروري  قدم  اولين شناسي ، جمعيت  از اين گذشته. گيرند  درنظر مي مخاطب
 تفكر   اصلي هاي  مقوله  شغلي  و پايگاه  فرهنگي ، زمينه ، جنس ، آموزش  اجتماعي قه، طب  سن  مثل متغيرهايي.  موردنظر است

،  ، منفعل  اتفاقي  مخاطب  چون انواعي  ــ  مخاطب  نوع  در ارزيابي توانند فوايد خاصي  مي  متغيرهايي چنين. اند شناختي جميعت
 قرار   پيام  در معرض  كنند كه  عرضه اي  و ناطلبيده  ناخواسته اطبان مخ  تركيب ــ و نيز تعيين  يافته ، همساز، سازمان منتخب

  .گيرند مي
كند   را آغاز مي ها و رفتارهايي  واكنش بيني  پيش  نحوه  موردنظر، فراگرد پااليش  مخاطب شناختي  جمعيت  مركب  نيمرخ  تكامل

   با تحليل طور مقدماتي  به توان  را مي  و اقتصادي  اجتماعي  از مسائل برخي.   است  همبسته  عمومي  روابط هاي  با پيام كه
 ايدز،   مثل  اجتماعي  مسائل  شناخت توان  مي  كه  است شناختي  جمعيت بندي بر اثر مقوله.  قرار داد  مورد بررسي شناختي جمعيت
 را آغاز   شغلي  و تبعيض ، بيكاري  كارگري هاي ، اتحاديه  بودجه  كسري  مثل  امور اشتغال  و همچنين  مادري  و بدل  جنسي تبعيض

  هاي  ويژگي  بعدي  در مراحل توان  مي  مورد بحث  مخاطب شناختي  جمعيت  وضعيت  شناخت  و درنتيجه  و تحليل با تجزيه. كرد
  .  را شناخت  مخاطبان  و كمتر ملموس خاص
  

   نگارانه  روان هاي ويژگي 
 بيشتر   تكميل  براي نگارانه  روان  متغيرهاي آيد كه وجود مي  به  امكان ، اين  يا مخاطب  گروه  يك ختي شنا  جميعت  نيمرخ با تثبيت 

   اجزاي  به كنندگان  مصرف بندي  طبقه  عنوان به   نگاري روان،  )1982( و آرنز   نظر بووي مطابق.  شود كار بسته  به  مخاطب نيمرخ
) 1983 (  و كمبل جيميسون.   است  شده ــ تعريف   زندگي  و سبك ، نگرش  شخصيت يعني ازار ــ ب شناختي  روان  بر تركيب مبتني
،   اعتماد، با عاطفه قابل:  باشد  صفات  اين تواند شامل  مي اند كه  كرده  توصيف  و خود مفهوم  خود موصوف  را امري نگاري روان

  .  و خالق طبع ، شوخ نفس  اعتماد به ، داراي ، اليق ميميپذير، ص صدر، اجتماع  سعه ، داراي ، باهوش مهربان
ها تأثير   پيام  به  مخاطب هاي  پاسخ  بر روي  است  ممكن  را كه  انساني هاي  ويژگي  كه  است  آن  در پي نگاري  روان  در كل

   فردي هاي ها و ادراك ها، عقيده ا، نگرشه ، ارزش  از خودانگاره اي  گسترده  طيف نگارانه  روان متغيرهاي.  كند بگذارند توصيف
 خريد   براي گيري  تصميم  هنگام  را به  انسان  آگاهي  كه  است  بازار مدتي كارشناسان). 1974،  ؛ ولس1985،   و ميچل آلويت ( است
   عمومي  راهبرد روابط  در مقام  كهدهد  را مي  نويد بزرگ  اين نگارانه  روان ، پژوهش عالوه به). 1974،  دمبي(اند   كرده  تلقي مهم

). 1985،  زوتي. ( كند شود شناسايي  مي شاخه  شاخه اي نحو فزاينده  به  را كه اي  رفتار جامعه  بيشتري بيني  پيش بتواند با قابليت
  .  زندگي ها و سبك ارزش:   است  با هم  مرتبط  رفتاري  از دو مفهوم  مركب نگارانه  روان پژوهش
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  ها ارزش 
) 1973 (  روكيچ  پيشگامانه  تحقيق از زمان. پردازد ها و رفتار مي  ارزش  ميان  رابطه  عمدتاً به نگارانه  روان  از پژوهش  زيادي بخش 

   سعي  قصد كه اند؛ بدين گيرند ظاهر شده  را دربرمي  گوناگون  تحقيقي هاي  از رشته اي  گسترده  طيف  كه  پژوهشي  الگوي چندين
، هومر و ميزرا،  ، كاله بيتي. ( كنند  را شناسايي شده  بيان هاي  بر ارزش  رفتار مبتني ها و همچنين ها، عقيده ها، ادراك كنند نگرش

،   و المونت ، اسكات ؛ وينسون1973،  ؛ روكيچ1980، ؛ رينولدز و جولي1983،  ؛ ميچل1985، 1983،  ؛ كال1975؛ فيدر، 1985
   كه هاست  از ارزش  فهرستي ها و داشتن  موضوع بندي  درجه  شامل  ارزش هاي  پژوهش  اغلب  در پس  نهفته ي اساس فرض). 1977
 در   و تصرف  دخل  آن  دارند و در پي  ريشه  دروني هاي  و نيت  احساسات دهنده  نشان  كه  شده  نهاده  بر اين  فرض از قبل
شود بيشتر از   مي  كار گرفته  به  در هر طرح  كه هايي تعداد ارزش.   است اي  يا ضابطه كننده ينيب  پيش  متغيرهاي عنوان ها به بندي درجه

  . دارد  آن  نهايي  و طرح  پژوهش  هدف  به  ديگر بستگي هر عامل
 زياد   را كه  كساني ايه  از ارزش اند و دو نوع  قرار داده ها مورد استفاده  را از ارزش  نسبتاً جامعي فهرست) 1979( بيكر و كانر 

   تقسيم  ابزاري هاي  و ارزش  نهايي هاي  ارزش  مقوله ها را به آنها ارزش. اند  كرده كنند مشخص  مي  استفاده  جمعي هاي از رسانه
  ).12ـ1   جدول  كنيد به نگاه(كنند  مي

   اطالعات  عنوان  را به اند، اغلبشان  شده  و آزموده ي بيكر و كانر شناساي  در مطالعه  كه  و ابزاري  نهايي  ارزش37 از  توان  مي
 موردنظر مفيد   پيام  محتواي ها به  رسانه كنندگان  استفاده  احتمالي هاي  واكنش ها در تشخيص ارزش.  كرد بندي  طبقه نگارانه روان
   را در مورد ترسيم تري  پيچيده  باز هم هاي شناسي ش آمد، رو  عمل  به  رفتارگرايان  بعداً، مخصوصاً از ناحيه  كه هايي پژوهش. بودند
  .  است  قرار گرفته  مورد بحث  بعدي هاي  در بخش  كه ها پديد آورده  ارزش نيمرخ
  

  )1979 از بيكر و كانر،  اقتباس (  ابزاري هاي  و ارزش  نهايي هاي ارزش.  12ـ1  جدول
  

    ابزاري هاي  ارزش            نهايي هاي ارزش 
   طلب  جاه         راحت ندگيز 

   صدر  سعه  داراي           پرهيجان  زندگي
   توانا             موفقيت
    سرخوش         آميز  صلح  دنياي
   تميز         زيبا  دنياي
    شجاع           برابري
   بخشنده            خانواده  امنيت
  مددكار              آزادي

    صادق           شادماني
   يليتخ            دروني  هماهنگي

    مستقل           كامل  محبت
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  12ادامه جدول 

  
    منطقي         ملي  امنيت

   بامحبت              دلخوشي
    مطيع             رستگاري

    مؤدب            نفس  عزت
    مسئول           تأييد اجتماعي

    بر نفس تسلط            واقعي  دوستي
    خردمندي

  
   دارد توصيف  شهرت  والس  برنامه  به  را كه نگارانه  روان  الگوهاي ترين  از رايج يكي) 1986(زيكموند و داميكو .   والس 
   زندگي  بر شيوه  مبتني بندي  دسته  را براساس كنندگان  مصرف  است  پرطرفداري نگارانه  روان بندي  طبقه  طرح  كه  برنامه اين. اند كرده

   نُه بندي  دسته  براي وي). 1983 (  است  داده  توسعه الملل بين»  آي ـ آر ـ  اس« در  را  تكنيك  اين ميچل. كند از يكديگر جدا مي
  ، گليزر و دني رايزمن   اجتماعي خصلت    از مفهوم و هم) 1954(مازلو     نيازهاي  مراتب سلسله از   ، هم  زندگي  مختلف شيوه

   مختلف  رويكردهاي  از طريق كند كه  مي  را توصيف  اساسي  قسمتي  دستههر). 1986 و هومر،  ، بيتي كاله (  است  كرده استفاده
  .  اعتدال ، نيازمند و اهل  از درون يافته ، هدايت  از بيرون يافته هدايت:  عبارتند از چهار دسته.  پيدا كرد  دست  آن  به توان  مي بازاريابي

   كند توصيف  موجود را حفظ خواهد وضع  و مي هاست  بستگي  خواهان  كه ي و كس  وابسته عنوان  به  از بيرون يافته  فرد هدايت
   سخت  كه ، كسي  و يا كامرواست  ظواهر است  و دلبسته  اجتماعي  ترقي ، جوياي  است چشمي  هم پرداز اهل برون.   است شده
   شده ، توصيف)  و آزادمنش خودشيفته(»   هستم من،  من« فرد  عنوان پرداز به  درون كننده مصرف.   است  موفقيت كوشد و طالب مي

   بيان  و به است) ها  و آرمان ، پيگير مسائل  سياسي فعال (  اجتماعي  فردي  آگاهي داراي) ، ماجراجو آزادمنش ( گري  تجربه وي.  است
   هستند كه  نيازمنداني  و مقاومان ندگانبازما. دارد  وامي  حركت  او را به  ضرورت  كه  است فرد نيازمند كسي.  دارد  توجه حال

 از   كنند و بيش گيري  خاطر تصميم  و اطمينان ، ايمني  هزينه  برمبناي  دارند كه  عالقه بازماندگان.  دارند  و ناكافي  قديمي آموزشي
 خريد   به افراد نيازمند تنها زماني. هستند   كافي  مالي  و فاقد منابع  از كينه  آكنده ها افرادي مقاوم.  بيمناكند  متوسط كننده مصرف
   از هردو كيفيت  متعادلي  مركز ثقل  داراي  اعتدال  اهل كننده  مصرف و باالخره.  شود  برآورده اي  حتماً نياز ويژه  دارند كه گرايش
  ).1985،  زوتي( هستند   نفس به، شكيبا و برخوردار از اعتماد  ، مرفه  گروه افراد اين.   است پردازي  و درون پردازي برون

،   و ديگران كاله (  است  شده  در پرانتز ارائه  هر دسته  به  و درصد افراد متعلق  ترسيم  والس  نظام بندي  طبقه12ـ2   در جدول
  ).1985،  ؛ زوتي1986
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  )1986 از زيكموند و داميكو،  اقتباس (  زندگي ها و شيوه ارزش.  12ـ2  جدول
  

    از برون يافته هدايت         از درون افتهي هدايت 
  %)37(ها   وابسته        %)3( خود   به متكي 

  %)8 ( چشمي  هم  اهل        %)6 (  تجربه  اهل
  %)22 ( كامروايان         %)12 (  اجتماعي آگاه

  
    نيازمندان            اعتدال اهل 
  %)4 ( بازماندگان        از درون يافتگي  هدايت تركيب 

  %)7 (  مقاومان     %)2 (  از بيرون يافتگي  و هدايت
  
   پيشرفت  در حال  عمومي  از روابط  خارج ها در محافل  پيام  به  نسبت ها و واكنش  ارزش  درباره پژوهش.  ها  ارزش فهرست 
 و  ؛ كاله1986، 1983،  ؛ كاله1985،   و همكاران بيتي (  ميشيگان  دانشگاه  پيمايشي  در مركز پژوهش  و همكارانش كاله.  است

   شامل  پيمايش اين. اند  را پيراسته  و آن  داده  را توسعهلوو ها    ارزش فهرست) 1981 و كولكا،  ، دوون ؛ وروف1986،  همكاران
،  ، امنيت  نفس  عزت ها شامل ارزش.  دهند  پاسخ  آن  به شناختي  روش  چند شيوه توانند به  افراد مي  كه  است  ارزش  از نُه فهرستي
   و هيجان  در زندگي  و لذت ، شادماني بودن ، محترم  تعلق ، احساس ، خودشكوفايي  موفقيت ، احساس  با ديگران  صميمي روابط
   استدالل  والس    مثل  ارزش هاي شناختي بر ساير روش» لوو «  و برتري  سودمندي  براي  ميشيگان  پژوهشي افراد گروه.  است
 خود كمتر  هاي  و در مقوله  است اي  بيشتر زمينه  دارد كه  لوو طبيعتي پيمايش) 1986 (  و همكارن  اظهار كاله مثالً طبق. دان كرده
   از نظر توان  والس و  لوو    ميان).  برخوردارند  افراد پير فقيرترند و از سواد كمتري  ادعا كه  اين مثل( دارد  اي  كليشه جنبه
   بيشتري  دقيق ها از تنوع بيني  پيش گونه  در اينلوو  داد    نشان  كه  گرفت  صورت  مستقيمي  مقايسه ار مشتري رفت بيني پيش

  يابي دستلوو    شناختي  امتياز ديگر روش داد كه  مي  نشان ، مقايسه  از اين گذشته). 1986،   و همكاران كاله ( برخوردار است
  در سطحلوو     همچنين.  بود ها اميد بسته  ويژگي  به  والس رويكرد    كه ، درحالي  است عيتي جم هاي بيني  پيش  به جداگانه

  هاي  آزمون ها را به  در داده  دستكاري  كه  است  اسمي  در سطح  پيمايشي  والس.  كند  مي  ارائه پذيري  خود انعطاف هاي داده
   سلسله  و امكان  است اي  و فاصله ، ترتيبي  اسمي ها در سطح  داده  به  تطبيق بلقالوو  ،  در مقابل. كند  محدود مي غيرپارامتري
   اين  ميان  بيشتري هاي  مقايسه  است  الزم  كه  است بديهي. كند  مي  را فراهم  چندمتغيري  پارامتري  آماري  گسترده هاي دستكاري

  . شود  انجام  ارزش  پژوهش  به  معروف رويكردهاي
  

    زندگي هاي سبك 
   بيشتر نوعي ها، كه  ارزش برخالف. شود  مي  را نيز شامل  زندگي  شيوه ها، ارزيابي  ارزش  بر مطالعه  عالوه نگارانه  روان هاي پژوهش 

  ي فرهنگ  گسترده  از ديدگاه  است رفتارها ممكن. كند  مي  را منعكس ، رفتار فردي  زندگي  روش ، تحليل  است  شناختي تمايل
هوستاد و  ( كننده  مصرف تر رفتاري  خاص  شيوه يا از يك) 1974،  ؛ ولس1972 وود،  ؛ ليزر و اسمال1963؛ ليزر، 1972،  آلپرت(

   شناخت  بازار براي  كارشناس  به  مخصوصاً در كمك  تحليل اين.  شوند مشخص) 1972؛ 1972ــ1971؛ پالمر، 1974پسمير، 
ها و  بيني  پيش  براي  اطالعات كردن  در فراهم  و همچنين  فراغت  زمان هاي ، رفتار خريد و فعاليت طب مخا  از ناحيه  زمان تخصيص
  ).1974،  ولس (  است  مفيد بوده  آينده  ارتباطي اهداف
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   سئوال انش  رفتار معمولي  از افراد درباره  در آن  كه  متمركز گشته هايي نامه  بر پرسش  زندگي  سبك  پژوهش  كاربرد خاص
 يا   محصوالت  افراد به هاي  واكنش بيني  پيش  براي اي  پايه عنوان  را به  نسبتاً كلي  رفتاري هاي  رويكردها گرايش بعضي. شود مي
تر   خاص هاي  ديگر از روش  رويكردهاي  كه ، در حالي)1971،   و تايگرت ؛ ولس1970،  ولس(اند   كار گرفته  به  تبليغي هاي پيام
   است  شده  گرفته  زندگي  سبك تر در پژوهش  كلي  از روش  كه12ـ3  جدول). 1970هلر، (اند   كرده  استفاده  رفتاري بيني پيش

   به  بهتر رفتار مربوط  منظور شناخت  به  افراد مخاطب  را براي شده  مطرح هاي  از پرسش هايي ، نمونه)1971،   وتايگرت ولس(
  .دهد  مي ان آنها نش  زندگي سبك

  
  )1974 از هوستاد و پسمير،  برگرفته (  زندگي  سبك هاي نامه  از پرسش هايي نمونه.  12ـ3  جدول

  
  ها آگاه از قيمت  مشتاق هنر

  كنم من از اجناس حراجي خيلي خريد مي  برم  من از كنسرت لذت مي
 اعالن فروش معموالً تبليغات مربوط به  برم هاي هنري لذت مي از تماشاي نمايشگاه

  كنم ويژه را تماشا مي
جويي  توان خيلي صرفه با خريد ارزان مي  عالقه دارمه باله من ب

  كرد
  
  

  وابسته به كودك  آگاه از مد
هايي كه   لباسمعموالً يك يا چند دست از

  دارم آخرين مد است
كنم تا  من وقت و تالش زيادي صرف مي

  هايم عادات نيكو بياموزم به بچه
الزم باشد ميان مد و راحتي يكي را وقتي 

  انتخاب كنم
ام را به خاطر راحتي  كوشم خانه مي
  هايم سرو سامان دهم بچه

    كنم معموالً اولي را انتخاب مي
  

   دو روش اين.   است  مخاطب  تحليل  به نگارانه  در رويكرد روان  ارزش  پژوهش  براي  ارزشمندي  مكمل  زندگي  سبك ارزيابي 
   به شناختي  جمعيت هاي  روش  آورند كه  فراهم ها يا مخاطبان  در مورد گروه توانند اطالعاتي  مي  در كنار هم  مفهومي تيشناخ
  گيري  تصميم  براي  عميقي ، اطالعات  تركيبي  الگويي عنوان  به نگاري  و روان شناسي جمعيت.  را ندارد  آن  انجام  قابليت تنهايي
،   ارتباطي  راهبردهاي  به  مخاطب  واكنش بيني  پيش  براي  عمومي  روابط كارورزان. كند  مي  فراهم  پيام  سبك محتوا و درباره

با .  برخوردار خواهند شد  بهتري  راهبرد از موقعيت  نوع  از اين ، با استفاده  و اختصاصي  شده بندي  گروه مخصوصاً در پيكارهاي
  اين. دهد  مي  را بيشتر گسترش  پيام  به  واكنش بيني  پيش  قابليت  وجود دارد كه  مخاطب ز تحليل ا  هنوز عنصر ديگري وجود اين

  .  است پذيري  ديگر تحريك عبارت  يا به  عاطفي عنصر ويژگي
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   پذيري تحريك 
   پيام  به  نسبت شده بيني  پيش لوب مط هاي  واكنش  عاطفي  وضعيت  بررسي  مستلزم  احتمالي  از مخاطب  تصوير جامعي  به يابي دست 

 در   سنجيد، با وجود اين  زندگي  رفتاري هاي ها و شيوه ، ارزش شناختي  جمعيت هاي  ويژگي  آساني  به توان  را نمي عواطف.  است
   تفاوت  مختلف يها  محرك  افراد به  واكنش  كه  است بديهي. دهند  مي  را تشكيل  اصلي  اجزاي  مخاطب  نيمرخ فراگرد تكامل

 و   ظاهري  روند عواطف  با كشف البته.   است  خطيري  اقدام  عاطفي  وضعيت  برطبق  از مخاطبان اي  مجموعه بندي كند و طبقه مي
  .شود  مي  تسهيل  عمومي  روابط  در پيكارهاي سازي ها، پيام  و پيام ، افكار، مفاهيم  مسائل  به  وابسته باطني

 قبالً   كه  از راهبردهايي  كه  است هايي ، روش  مختلف هاي  وجود پديده دليل ، به  مخاطب  در تحليل طفي عا هاي بررسي
 ما از   تجارب  كه  معني  اين  دارند، به  با عناصر فكر تفاوت عناصر عاطفه) 1980( نظر تيچنر  به.  متمايزند  قرار گرفت موردبحث
  عواطف.  كنيم  صعود مي  عواطف  مرحله  به  از آن دهند كه  مي  را نشان  يا سطحي مرحله   و يا خستگي  گيجي ، حالت گرسنگي

) 1986(نظر زيكموند و داميكو  طبق.  غلطيم  فرو مي  ثانويه  احساسات  به  از آن  هستند كه  يا سطحي  مرحله دهنده مجدداً نشان
  .گيرند  قرار نمي شناختي  روان  نيمرخ  خاص  در مقوالت روشني  اند و به  شده  محسوب  انگيزشي ، عوامل عموماً عواطف

  
    و شناخت عواطف 
   اين  در دو سمت اي  برجسته پژوهشگران.  دارد  ادامه  كه  است  مدتي و شناخت)  عاطفه (  احساس  ميان  رابطه  در باره مناقشه 

   هواداران  بحث اين.  دارند  بررسي  ارزش  عمومي  روابط ود، از ديدگاهش  مي  عرضه  كه هايي اند و استدالل  كرده آرايي  صف مناقشه
   كه  دارند؛ و آنهايي  اطالع  يا حداقل  شناخت  به  بستگي  و عواطف  احساسات  باور دارند همه  كه كساني: گيرد  را دربرمي دو ديدگاه

 a،    و ماركوس ؛ زاجونك1985، 1984، 1978،  زاجونك ( ان و همكار زاجونك.  از يكديگرند  مستقل  و شناخت معتقدند احساس
1982  ،b 1982 (ادواردز و باندلر   فلين و همچنين ،)فراگردهاي  كه  نظري  فرض  اين  به  منتهي  پژوهش ، در پيگيري)1971   

   كه  فرض  اين  بر روي  قرار دارند كه  ديگر كساني در طرف. اند  بوده  باشند، فعال توانند از يكديگر مستقل  مي  و شناخت احساس
  ).1983؛ واتز، 1985،  ؛ تسال1983،   و هوليوك گوردن(كنند   مي  بحث  بروز است  قابل  شناختي  تجربه  نوعي  بدون احساس

  اشد، يعني ب  از شناخت  مستقل  اگر احساس كه  اين اول.   است  مهم  عمومي  روابط  براي  دو دليل  به  پژوهشگرانه  بحث
   جاذبه اي  پايه هاي  بايد نظريه  صورت  بروز باشد، در اين  قابل  آگاهي  كند بدون  را هدايت گيري تواند تصميم  مي  كه اي عاطفه
   باشند، سنجش  مستقل  معيني هاي  در وضعيت  و شناخت  اگر عواطف كه  اين دوم.  كرد را اصالح)   شناختي راهبردهاي ( منطقي

 سود   ترازو به مثالً كفه. طلبد  را مي تري  خاص گيري  اندازه هاي شود و روش تر مي ، غامض  افكار و مسائل  در قبال  مخاطب ليلتح
تواند   نمي  موجود باشد عاطفه اگر شناخت:  معتقدند  پديده  اين  در باره  خواهد كرد كه سنگيني) 1977 (  و ويلسون نيسبيت

  . شود فراخوانده
   اثر گذاشته پيامي  پيش  راهبرد تحليلي عنوان  به  عواطف ، احتماالً بر سودمندي  عاطفي  با ارزيابي  مرتبط  تصوري  باتالق ين ا
   به  انگيزشي ، هنجارها و صفات ها، امور بديهي ، ارزش  شناختي  از فراگردهاي  پس  عواطف  شناخت رسد كه نظر مي به.  است
؛ 1984،  تال  و اشترن ؛ كيزيليوس1981،  ؛ بوت1979بيكر و كونور، (اند   يافته  ثانويه ، نقش  ارتباطي  پژوهش  اصلي  نقاط عنوان
   تصور كلي  اين  معلول  همچنين  عمومي  در روابط  عواطف كمبود ارزيابي). 1983،   و ديگران ؛ وودراف1981،   و اولسن ميچل
  مفهوم. كنند  تغيير مي  با سرعت  لحظه به  در فراگرد، لحظه  روحي  حضور محركي  به بسته گذرا دارند و   حالت  عواطف  كه است
   كرد توافق بندي  را دسته  عواطف  بايد در عمل  چگونه  كه  باره  و در اين  و ناپايدار است  اختياري اي  تا اندازه  عواطف شناختي روان

  ).1983برانداشتاتر، (وجود ندارد 
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  ها  عاطفه نديب طبقه 
شوند نيازمند   مي  مربوط  عمومي  در روابط  مخاطب  تحليل  به  چگونه  اينكه  به  عواطف  از ماهيت  قبول  قابل  توصيفي  به يابي دست 

   درون رويداد به  شناختي  روان  انتقال  عنوان  را به  عواطف توان ابتدا مي.   است بندي  بر طبقه  مبتني هاي  و روش اي  زمينه هاي روش
برانداشتاتر، ( كرد  بندي  طبقه  مختلف  احساسي هاي  وضعيت صورت  و آنها را به  تعريف  شخصي  نگرشي هاي  و تعديل جرح
   جدول  كنيد به نگاه(اند   شده  تقسيم  عواطف  مختلف هاي  دسته  به  نوعشان  برحسب  احساسي هاي وضعيت). 1908؛ تيچنر، 1983

و ازگود ) 1970(، فريجيدا )1982 (  و السورث ، فريزن ، اكمن)1977( آثار ايزارد   بر مطالعه  مبتني  در تحقيقي اترا و ريب). 12ـ4
  .اند  كرده  فراهم شناسي  از گونه اي  تازه ، روش)1966(

   براي  بيشتري  كاربري ر توان حاض شناسي اند، گونه  شده  تدوين  عاطفي هاي  از مقوله  ديگري هاي شناسي  گونه  با اينكه
  هاي  داده  سطح  به  و باتوجه  است  توجه  جالب شناسي  گونه  اين  تبيني قابليت.  دارد  عمومي  روابط  و كارورزان پردازان نظريه

  . رساند  انجام  به توان ها را مي  مقوله  اين ، كار سنجش  تحقيق  و نيز هدف مطلوب
  
    عاطفه سنجش 
   مخاطبان  عاطفي  واكنش  دقيق  سنجش  مستلزم  نخست  مخاطب  در تحليل  از آن  استفاده  و نحوه  عاطفه  نقش  تعيين  براي تالش 

.   است  گرفته ها صورت  پيام  به  نسبت  عاطفي  واكنش  سنجش  براي  متعددي  تجربي هاي تالش). 1985،   و الكنباي استوت ( است
  ، چند تحقيق  روزانه  خاطرات  از ثبت  با استفاده  عادي هاي  در وضعيت  عاطفي هاي  واكنش  سنجش براي) 1983(مثالً برانداشتاتر 

 در  شان  عاطفي هاي ها يا واكنش  نگرش  خود را درباره  خاطرات ها افراد مورد پرسش  پژوهش در اين.   است  رسانده  انجام را به
  پاسخگويان.  بود  متفاوت روزه  سي  دوره  هر روز در طول  براي  زمان كردند و اين  مي  بود ثبت  شده  تعيين  از قبل  از روز كه زماني
   مثبت عنوان  را پژوهشگر به  صفات  خود اين كردند كه  مي  توصيف  گوناگوني  خود را با صفات  عاطفي  واكنش  و گاه  و خوي خلق

  هايي  هدف كردن  خود را با مشخص  احواالت  بود كه  شده  داده  آموزش  پاسخگويان به  در پايان. كرد  مي بندي  درجه يا منفي
  . آيد حساب  به  خلقي  حالت  براي  دليلي توانست  مي  دهند كه شرح)  هايي انگيزه(

   كند، سه كردند ارزيابي ي م  در خود احساس  پاسخگويان  را كه  خاصي  روحيه كه  اين براي) 1983( برانداشتاتر   ترتيب  اين  به
   از بسياري  كه  گرفت  خود نتيجه برانداشتاتر از تحليل.   هدف  و ارضاي  وصفي ، ارزش  و خوي  خلق نمره:  معيار در اختيار داشت

   از آنها، اغلب بها يا اجتنا  وضعيت  در اين  باشد، قرارگرفتن  وجود داشته  انتخابي  كرد و اگر امكان  اجتناب توان ها نمي وضعيت
 بهبود يا  عنوان  به افتد كه  مي  اتفاق  مورد انتظاري  رضايت  براساس گيرد؛ بلكه  نمي  صورت  حال  زمان  روحي  وضعيت مطابق
 و   ضعيف  محيطي  عوامل  است  ممكن دهد كه  مي  نشان  همچنين وي.   است  حاضر تصور شده  وضعيت  احتمالي شدن وخيم

  كردند نيز درباره  مي  توصيف  خود را با آن  روحي  افراد حاالت  كه صفاتي.  شوند  روحي  حالت  تغييرات يز موجبنامساعد ن
   استفاده  صفت600 از   عواطف  توصيف  برانداشتاتر براي در مطالعه. كنند  مي  ارائه  بيشتري ، اطالعات  عواطف  پيچيده هاي كيفيت

  .شد
  از نوعي) 1986 ( مثالً باترا و ري.  و اعتبارند  از وثوق  معيني  درجه  داراي اند كه  داده  نشان  عواطف  ديگر سنجش هاي  روش

   عاطفي  احواالت كردند و براساس  مي  يادداشت  و سپس بندي  درجهها را  افراد محرك  در آن  كردند كه  باز استفاده  پاسخ روش
  خود 
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  )1986،   از باتر و ري برگرفته (  عاطفي هاي بندي طبقه.  12ـ4  جدول
  

 و  ، كنجكاوي ، گرفتاري  ذهني  مشغوليت  احساس  : توقع /   عالقه
   انتظار حالت

    ذهني  اغتشاش  يا حتي ، حيرت  اطمينان  عدم  احساس  :  تعجب
  تنفر، تحقير، احساس (  از مفسده گرفتن  فاصله  به  تمايل  : حقارت/  تنفر 

  ) برتري
    كار دلخواه  از انجام  يا ناتواني  آزردگي  احساس  :  خشم
    و خطر موهوم ، ناامني  اطمينان ، عدم  تشويش  احساس  : اضطراب /   ترس
  ، تحقير خود و استهزاي كفايتي  زياد، بي صالحيتي  بي  :  شرم

  خود
    خطاكاربودن  احساس  :  گناه

 و  ، تنهايي ، بدبختي سردي ، دل شكستگي  دل  احساس  :  غمناكي
   كسي بي

،  ، شادي  سرافرازي
  نيرو،
  : سازي  فعال

  
    زندگي  و نيروي  با اطمينان  زياد همراه  شادي  احساس

   خود  به نگرفتن  و سخت  آرام  حالت  : تحركي  بي
 از  ، ايجاد اعتماد و برخورداري بودن  محبوب  احساس  : عاطفي /   اجتماعي

    اطرافيان ر مياناعتبار د
   بافت هاي  يا كاستي  بافت  با تغييرات  كه هايي  حالت  :ها  سائق

   و احساس ، تشنگي  گرسنگي آيند؛ مثل پديد مي
   خستگي

  
   است بديهي. كنند  مي ، رمزگذاري بندي  طبقه  نظام  يك ها را طبق  پاسخ  پژوهشگران گاه آن. دادند  مي  آنها پاسخ به طور شفاهي به

  شود از اهميت  مي  كار گرفته  به بندي  طبقه  در زمينه  كه  روشي  و انسجام  درستي  رمزگذار و همچنين  متقابل  اطمينان  قابليت كه
  .  برخوردار است اي ويژه

   روش در اين. اند ه كرد  را مطرح  روشي چنين) 1986(وود   و وست زيتلن.   است بندي  درجه  شيوه  عاطفي  ديگر ارزيابي  روش
   از اقالم اي شنيدند در مجموعه ديدند يا مي  مي  را كه شد آنچه  مي گرفتند و از آنها خواسته  قرار مي  محرك افراد در معرض

 را   محركاصالً «  مثل هايي  ارزيابي  همراه  و نگراني ، تنفر، هيجان  شادي  مثل نكاتي.  كنند بندي  درجه  عاطفي هاي  پاسخ ارزشيابي
 و   زيتلن  كه  نظير آنهايي اي بسته  بن هاي روش. شود  مي عنوان» كند  مي  را توصيف  محرك  خوب خيلي«تا » كند  نمي توصيف
 كار   و سختي  استفاده تري  عالي  سطح اي  فاصله هاي دهد تا از داده  مي  پژوهشگران  را به  فرصت اند اين  كرده وود توصيف وست
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   از قبل  كه  عاطفي اي  مقوله  انتخاب  ندارد، زيرا افراد را به  پرباري ها، نتايج  داده  نوع  ديگر اين از سوي. ها را كمتر كنند  داده كنترل
  .كند  ناگزير مي  شده تعيين

 از   استفاده  به اطي ارتب  در فراگردهاي  كاربرد عواطف  به  ديگر مربوط در منابع) 1982 (  و همكاران و اكمن) 1978 (  ناپ
   به  نگاهي گاهي. اند  كرده  توجه  ابراز عواطف  براي  صوتي هاي  و اشاره  چهره  حاالت  مثل  و غيرشفاهي  شفاهي  بياني رفتارهاي
  هستند، پلك   و خميده  سربرداشته  كه هايي مثالً پلك.  دارد  احساسي  چه  شود شخص  تا معلوم  است ها كافي  چشم  اطراف محدوده

 و   باال برجسته هاي  پلك  داخلي  گوشه  كه  است  ديگر وقتي مثال. كنند  مي  را بيان  عاطفي ، شگفتي  است  شده  زير كشيده  به پائين
  مربوط   چهره هاي  حالت  به  كه تا جايي. كند  را ابراز مي زدگي  غم  حالت  كه  است  درآمده گوشه  سه  صورت  به  زير چشم پوست

   را نشان  يا خشنودي ، تعجب تواند خوشحالي  باشد و لبخند مي  يا افسردگي ، ناراحتي  خشم  معرف  است  ممكن شود، اخم مي
  .دهد

  
   ها و نتايج توصيه 
)  كاپ ( خاطب م  مركب  ما نيمرخ  را كه ، چيزي  عاطفي  با ارزيابي  همراه نگارانه  و روان شناختي  جمعيت  از اطالعات استفاده 

  تر واكنش  جامع  تحليل  امكان  روش اين). 12ـ1   شكل  كنيد به نگاه(دهد   قرار مي  عمومي  روابط  دراختيار كارشناسان خوانيم مي
  ردنظر چه مو  خواهد داد مخاطب  نشان  از پيكار ارتباطي  قبل  روش  از اين پيروي. آورد  مي  را فراهم  ارتباطي هاي  پيام  به احتمالي
  .  چيست  پيام  مساعد يك  و عاطفي  شناختي هاي  جنبه  برانگيختن  راه  دارد و بهترين  معين  موضوعي  به  راجع احساسي

   استفاده  كاپ  از روش مثالً وقتي.  دربردارد  عمومي  و روابط  تبليغات  فعلي هاي  روش  براي  مهمي نتايج   كاپ    الگوي
   مخاطبان نگارانه  روان هاي  از نيمرخ استفاده.  دارند كاربرد مؤثرتري) 1982،  هافر و وايت (  شخصي  نيمرخ  الگوي كنيم مي

   تعريف  را چنين  شخصي  نيمرخ هافر و وايت). 1983،    و كرنان زال دام(كند   را بيشتر مي  و جمعيتي  آماري  اطالعات سودمندي
 و   انساني  بصيرت عالوه  به  و آماري  بازاريابي  اطالعات  و بررسي نگاري  از روان  استفاده راه از   آرماني  شخصي خلق: كنند مي

  .  بازار موردنظر است  و آمار جمعيتي  تخيل  قدرت  آفريده  باشد زيرا كه تواند واقعي  مي  شخص اين.   تخيل  نيروي اندكي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )CAP  (  كاپ الگوي.   12ـ1  شكل

  جمعيت شناسي
  سن
  جنس

  طبقه اجتماعي
 تحصيالت

  احساس
  عالقه    تعجب

  تنفر    شكاكيت
  خشم    گناه

  ترس    غمناكي
شرم  هاائقهس

  روان نگاري
  
  ها ارزش

 سبك زندگي
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تر  تواند طبيعي كند مي  مي  صحبت  نفر از افراد مخاطب  با يك  فقط  كه  هنگامي  نويسنده  كرد كه  نظر مقابله  با اين  است  مشكل
  سزاوار است). 1982،  هافر و وايت(كند   مي  صحبت  از مخاطبان اي  با توده  كه  با زماني  برقرار كند، در مقايسه و مؤثرتر ارتباط

 بهتر   اينكه  را بسازند براي  فرد مخاطب  يك  شخصي  نيمرخ  كار كنند فقط  از مخاطبان اي  توده  بر روي  اينكه جاي  به رشناسانكا
    الگوي  ادغام  چگونگي شدن  روشن  به12ـ5   موجود در جدول  راهنماي اصول.  كنند  را برآورده  مخاطبان  كل بتوانند نيازهاي

  .كند  مي  كمك  ارتباطي ه در نظري  كاپ
   و شناخت نگاري ، روان شناسي  مؤثر از جمعيت  استفاده  چگونگي  براي  از موارد پيشنهادي  تنها يكي  شخصي  نيمرخ  اما روش

  را كرد كه اج  فراخور حال  به  ديگري هاي  روش توان ، مي  مقاصد و منابع  به باتوجه.   است  مخاطب  جامع  در تحليل  عاطفي حالت
   بهتر چگونگي  درك  را براي  ضروري اي  زمينه  اطالعات  كه  است  اين  فصل  از اين هدف. برند كار مي  را به  يا بخش  گروه تحليل
 بهتر  نش را بر بازارها يا مخاطبا هايش  پيام  تأثيرگذاري  بتواند نحوه اگر سازماني.  كند  فراهم  مخاطب  جامع  تحليل  تكنيك  به عمل

،   سازماني هاي  بهتر هدف  تحقق  براي  الزم  عاطفي  واكنش  كند و به  عرضه  محرك  مخاطبانش  كند، قادر خواهد بود به ارزيابي
  . رساند  خود ياري  صنعت  در درون  ايجاد رشد و توسعه  يابد و به  دست  و بخردانه ارتباطي

  
    ارتباطي  در نظريه  كاپ    الگوي  ادغام  راهنما براي اصول.  12ـ 5  جدول

  
  . هستند  شبيه  چه  افراد به گونه  اين  كنيد كه  خود مجسم  تخيل  از نيروي با استفاده.  بدهيد  نامي  وي به.  كنيد  را خلق  فردي  .1 
  .  و غيره ، درآمد، شغل سن:  كنيد  را بررسي  جمعيتي هاي  داده  .2 
  .  و غيره  زندگي ها، سبك ها، ارزش ، نگرش عاليق:  كنيد  را بررسي انهنگار  روان هاي  داده  .3 
 خواهد   فرستاده  آن  بازار يا مخاطبان  اين  به  كه ها را در پيامي  كنيد و واكنش  بازار موردنظر را تعيين  براي  دلخواه  عاطفي  واكنش  .4 

  .شد بگنجانيد
  . باشد  داشته  تناسب شده  فرد خلق هاي با ويژگي   كنيد كه  تنظيم نحوي  را به  پيام  .5 
  .گوئيد  مي  نفر سخن  يك  با آن  گويي  ايراد كنيد كه نحوي  را به  پيام  .6 
   مقصد رسيده  به  عاطفي هاي ها يا ويژگي  و دعوت  شده  دقيقاً دريافت  شود پيام  ايجاد كنيد تا معلوم  پاسخگويي  براي  مكانيسمي  .7 

  ).  و غيره  رسيده هاي ، تعداد نامه  مستقيم  پستي  اقالم از قبيل ( ا نه ي است
  . را تغيير دهيد  نشد پيام  حاصل  مطلوب  اگر نتيجه  .8 
  . برگرديد  اول  مرحله  شد به  اگر الزم  .9 
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    و اقناع  عمومي  در روابط شناختي  روان  نوع  وفاق نظرية
  
  

    كلين  گرت  كارولين
  برايد  مك  مايكل

    تگزاس وست  ساوث  ايالتي دانشگاه 
  
  ميلر.   اي رندي 
    در آستين  تگزاس دانشگاه 
  

   چكيده
   به  كه  است اي  ويژه  افراد در عاليق گويد تفاوت  مي  كه  استوار است  يونگ  كارل  نظري هاي  انديشه  برپايه  فصل اين 

   عقيده مؤلفان. آيند  مي  فراهم  شخصيت  متمايز و ذاتي هاي  گونه  در درون  ويژه  عاليق  دارند و اين  معيني كارهاي
   اطمينان ، قابل  آزموده  روشي  است  كرده  توصيف  ديويد كيرسي شناس  روان طور كه ، آن  شخصيت هاي  گونه دارند كه

  .كند  مي  ارائه  مخاطبان ها و شخصيت  انگيزه بندي  طبقه و معتبر را براي
 با   داد و مؤلفان  سازمان  نوع  از طريق توان  را نيز مي دمات يا خ ها و محصوالت  پيام  كه  است  بر آن  نوع  وفاق نظريه

   رسيدن  از طريق  ارتباطات  و حفظ  دريافت  را براي ، الگويي بندي  مقوله  و نظريه  شناختي  ثبات هاي  نظريه كارگرفتن به
  .كنند  فرد، پيشنهاد مي  تصوري  و نوع  پيام  تصوري  نوع  ميان  وفاق به

  
 جديد پيوند   عمومي  روابط ريشة.   ترديدآميز است  حالت  در بهترين كند كه  اتخاذ مي  را در مورد اقناع  موضعي  عمومي  روابط
  ، زيرا ادوارد برنيز پيشتاز روابط  است  درك  قابل  وضعيت اين.   است  فرويدي شناسي  روان اش  پايه  دارد كه  اقناع  با نظريه محكمي
 و   گرونيگ اگرچه. كرد  مي  مشورت شناسان  پيكارها با روان ريزي  زيگموند فرويد بود و غالباً در برنامه  مضاعف زاده برادر عمومي
  منسوخ»  قوانين « ها با استناد به  متن دانند، اغلب  مي  عمومي  كار روابط  اصلي  از چهار الگوي را يكي»   علمي اقناع«) 1984 ( هانت

  و نيز با توصيف) 1981،   و اسكات ؛ نيوسام1985،  ، سنتر و بروم كاتليپ(،   تبليغات  و فنون  افكار عمومي  درباره كانتريل
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   و اقناع  افكار عمومي  متقابل  رابطه  نظريه ، يا با بررسي)1986،   و ايجي ، آلت ويلكاكس ( شده  پذيرفته هاي  ميثاق  عملي كاربردهاي
  .كردند  رد مي  عمومي  را در روابط اع اقن ، نقش)1984،  سيتل(

 رد   براي  كه  است هايي  كوشش  دليل  شايد به  و اين  مشهود است  عمومي  كمتر در روابط  هم  از اين  حتي شناختي  روان  نظريه
   روان  فردي انتخاب) 1933(   يونگ  در آنچه  سخت  كه اي آيد، نظريه  مي  عمل  به اي  توده  مخاطب  فرويدي  در نظريه  آن كاربست
  ها را در سطح  نظريه  كاربرد اين  كالسيك  فشرده كاوي  روان  براساس  انساني  انگيزه  درك پيچيدگي.  دارد نامد ريشه  مي رنجوري

  .سازد  دشوار مي عملي
 در  اند كه  شده  و معيني  مشخص ت از تحقيقا اي  مجموعه  متحمل  و سازماني فردي  ميان  ارتباطات  ديگر پژوهشگران  از سوي
   منتهي  كه  انساني  و انگيزش  شناخت فهم:  كند  را دارد دقيقاً تحليل  قصد انجامش  عمومي  روابط  را كه چه شود آن  مي آنها تالش

   هرساله  كه  و مقاله تاب ك25000درصد از 5گواير حدود   نظر مك طبق. ناميد مي»   رضايت خلق« را   برنيز آن شود كه  مي  امري به
) 1981(گواير  مك. پردازد  مي ها و مخاطبان  بر نگرش  ارتباطات  تأثيرهاي اند مستقيماً به  شده فراهم   شناختي  روان هاي چكيدهدر  

   به  اينكه رغم  علي هك) 1978گواير،   و مك ليپشتاين (  منتشر كرديم  اقناع  از متون  توصيفي شناسي  كتاب اخيراً يك«:   است نوشته
  با وجود اين). 43  ص(»   است  شده برداري  صورت  و مقاله  كتاب7000 از   از بيش  محدود شده  اخير و كاربردي مطالعات

  :  و رفتاري  اجتماعي  علوم  كه  است متذكر شده) 1981(گواير  مك
  هاي  ايجاد نظريه  آرماني  هدف سوي ، بيشتر به  آرامي به قرار دارند و  سازي  نظريه  تقريباً ابتدايي  هنوز در مرحله

 ما هنوز   كه  است  معني  بدان اين.   موضوعي  اصول  بر نظام  مبتني هاي روند تا نظريه  مي  پيش  ساده  توصيفي بندي طبقه
  ).43  ص (  اقليدسي  هندسه  تا درباره كنيم  مي  خود مطالعه  تناوبي هاي  جدول درباره

  
  بندي  مقوله  يك  به  منظور رسيدن  به  شود و در تالش  رجعت  اقناع  و نيز مطالعه شناسي  روان  به كند كه  پيشنهاد مي  فصل  اين

   جديد و مفهوم  اقناعي هاي ، نظريه  عمومي  پيشبرد روابط  براي اي  بالقوه  الگوي عنوان  به  آن  و آزمودن  انساني  فرايند شناخت ساده
  . كرد بپذيريم پيشنهاد مي) 1923 (  يونگ  كارل تر را كه  قديم  شخصيت هاي گونه

  
   شناختي  ثبات هاي نظريه 
 افكار،   نظر كه اين«در ) 1968،  ؛ زاجونك1960،  ؛ زاجونك1981،  ريردون (  اقناع  نظريه  به  اخير راجع  از تحقيقات بسياري 

  ، ص1960،  زاجونك(مشتركند »  دارند دار و محسوس  معني هاي  شيوه  خود به  سازماندهي  به ها و رفتار، گرايش عقايد، نگرش
280.(  

 و   هماهنگي  نظريه  بحث  به  آن  دوتاي  كه  است  كرده تقسيم»  خانواده« چهار   را به  شناختي  ثبات نظريه) 1981(گواير   مك
   حفظ  به  نياز فردي  مفهوم  بود، براساس  معروف العاده  فوق1960   در دهه  كه گي هماهن نظريه. شود  مي  مربوط بندي  مقوله نظريه
   رايت كارت ( و ديگران) 1958، 1946( هايدر  هاي  نظريه نخستين.   تا بر احساس  است  بيشتر بر فكر مبتني  كه  استوار است تعادلي

   كه  است  وفاق  نظريه رويكرد دوم.  بودند  تعادل  و عدم  از تعادل اي  نسبتاً ساده الگوهاي) 1953،  ؛ نيوكامب1956،  و هارري
پردازد و از   مي  تعادل  منظور اعاده  به حل  راه سوي  به  از ثبات  حركت  به  نظريه اين. اند  كرده مطرح) 1955 (  باوم اسگود و تانن

) 1955 (  باوم اسگود و تانن). 1965،   و روتمن روكيچ (  است  شده يف توص  شناختي  متقابل  از كنش  اصلي عنوان  به  ديگران سوي
  ).43  ص(» گيرد  مي  موجود صورت  داوري  بر مبناي  توافق  افزايش  در جهت  هميشه  در ارزيابي تغييرات « اند كه  داده توضيح
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 را در   آن  كامل  نقل  كه  است  روشن قدري  باشد به ديبن  مقوله  نظريه  كه  خانواده  دومين درباره) 1981(گواير   خود مك  توضيح
  :سازد اينجا مجاز مي
   و بيروني  دروني هاي  محيط هاي  از محرك  در دريايي كند كه  تصوير مي  پويا فرد را چنان هاي  از نظريه  دسته  دومين
  هاي  مقوله  ميان  تازه  اطالعات  و گذاشتن ردنك كوشد با مرتب  مي  نوميدانه  كه ، همانند كارمند بايگاني ور است غوطه

   از فرد در نزد مكتب  مفهومي چنين.  برآيد  است  ريخته  بر سرش  كه هايي  محرك  انبوه  موجود، از عهده شناختي
 در  ويژه  به  مفهوم اين.   است  بوده  معمول  و پياژه  اشتراوس  نظير لوي  كنوني  تا ساختارگرايان  جاري  از آغاز قرن ورتسبرگ

 تأثير در   نخستين  اهميت  درباره  تحقيق  براي  از آن ، لوچينز و اش  مظفرشريف  كه  جهاني  دوم  از جنگ  پيش  دهه طول
   ارتباطات سازي  نظريه  براي  رايجي  كردند، قالب  استفاده  بعدي  رويدادهاي كردن منظور تجربه  به  داوري  مبناي اصالح

 تغيير   متضمن  هم  چندان ها اقناع  نظريه  اين برحسب. كنند  مي  را عرضه  جديدي نوع...   و همكارانش وفل.  بود عياقنا
   چيزي  فرد از آن  تغيير ادراك  بيشتر دربردارنده ، بلكه  نيست  مفروض  محرك  موضوع  يك  يا رفتار فرد در قبال نگرش
  .كند  خود را ابراز مي  نگرش  آن رباره و فرد د  است  محرك  هدف  كه است

  
   بر نياز ذهن  مبتني  نظريه  اين  كه  معني شود، بدين  پيشنهاد مي شناختي  دو رويكرد ثبات  از اين  مركب اي  نظريه  فصل  در اين

 در   يونگ  كارل بندي  مقوله الگوي   گنجاندن قصد مؤلفان.  هاست  تجربه بندي  مقوله سوي  فرد به  و نيز كشش شناختي  ثبات  به آدمي
  .  است شناختي  ثبات هاي نظريه
  

   نيازها  و نظريه شخصيت 
،   است  كنار گذاشته  عاطفي هاي  نظريه  نفع  را به  شناختي ، رويكرد ثبات  و بازاريابي  تبليغات هاي  پژوهش رسد كه نظر مي به 

   شهرت موجب) 1964(و پاكارد ) 1954( مازلو   كه  رشد عاطفي  در رويكردهاي  كاررفته  به شناختي  روان مخصوصاً رويكردهاي
  شناختي  روان  از ابزارهاي  بازاريابي  پژوهشگران  كه اي  و فرويد در استفاده  گشتالت شناختي دار روان تأثير دامنه. اند  شده آن

   ابزارها درباره اين.  كنند آشكار است مي»   موضوع  اندريافت مونآز«، يا »سوتا  مينه  شخصيت اي  چندمرحله فهرست« نظير  كالسيكي
  به. آورند  مي  روي  فرويدي هاي  تحليل  به  گوناگون  در مواقع رود كه كار مي  به  عميقي هاي  مصاحبه  و همچنين  احتمالي مشتريان
  :  است  نهفته فرض  پيش  رويكرد سه  اين ، در پس)1986 (  الرسون عقيده

گويند   مي  مردم  آنچه توانيد به  نمي  اينكه  دوم فرض. خواهند  مي دانند چه  نمي  خريد هميشه  هنگام  مردم  اينكه  اول
  ص(كنند   نمي  عمل  يا عقالني طرز منطقي  افراد به شود كه  مي  فرض سرانجام.  باشيد  دارند يا ندارند متكي دوست

119.(  
  

   براي  پايداري  روش  صورتي  را بپذيرند، زيرا در چنين  كامالً غيرمنطقي توانند مخاطب  نمي  توده انگر  اقناع  با وجود اين
  ها و نيازها براي  خواست  برمبناي هايي اند مقوله  كوشيده  بازاريابي  پژوهشگران بنابراين.   رفتار وجود نخواهد داشت بيني پيش

   براي  در تالش پژوهشگران. اند ها بوده  نظريه  اين  براساس  عمومي  روابط  از پيكارهاي اري كنند و بسي ريزي  پايه كنندگان مصرف
اند   كرده  استفاده  شخصيتي ، از متغيرهاي  محصول هاي  با جاذبه  انساني  خصال  و پيونددادن كنندگان  مصرف هاي  تفاوت توضيح

   درباره  كلي  موفقيت  به  در رسيدن  توفيق  پژوهشگران  بعضي اگرچه). 1978،  ن اوك ؛ فان1978   و ميزسكي ؛ پاتي1977،  مارتين(
پذيرند  طور محدود مي  و رفتار خريد به  شخصيت  را ميان  قوي  روابط و برقراري) 1978،  ؛ استنتون1984/1985پالمر،  ( شخصيت
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   در رفتار خريدار است  مهمي  متغير بازاريابي  شخصيت ند كه دار  قبول ، بسياري)1978،  ؛ استنتون1986،  ؛ هارل1987كراونز، (
  ).1981،  ؛ رانيون1985،  ؛ راخمن1978،  ؛ كاسارجيان1987؛ كراونز، 1987،  ؛ چرچيل1978،  بريت(

و متغير ) 1986،  هارل( دهد   بصيرت  زندگي  عناصر سبك تواند درباره  مي  شخصيت شود كه  مي  قوياً احساس  گرچه
   سبك بندي  دشوارتر از دسته  خيلي  شخصيت بندي  طبقه  كه  شده ، معلوم)1986كوتلر، ( رفتار باشد   و تحليل  در تجزيه دمنديسو

،  متذكر شده) 1984 (  اَسال طور كه  باشد، زيرا همان تري كننده  تعيين ، عامل  اولي رسد كه نظر مي ، به با وجود اين.   است زندگي
  ص(» كنند  مي  و پايدار رفتار را منعكس  ثابت ، الگوهاي  شخصيتي  متغيرهاي ، چون  است  زندگي دارتر از سبك ريشه « شخصيت

 را   مشتريان  اختالف تواند نحوه   مي]  شخصيت پژوهش[   كه  است اين... »  متداول ديدگاه « نوشته) 1978 (  شيمپ در واقع). 266
  :دهد  مي  را بيشتر بسط  ديدگاه اين) 1978 ( بريت). 78  ص(»  كند  روشن  مقداري  تبليغاتي هاي  جاذبه  به هايشان پاسخ... در

   ميان هايي  شباهت  به گر پي ، اگر ارتباط  است  مختلف اي  مالحظه طور قابل  افراد به  ميان  شخصيتي هاي  ويژگي كه  با اين
 فرد در   شخصيت هميشه.  كند  طراحي  حداكثر ادراك  را براي ايشه تواند پيام  خود ببرد، مي  افراد مخاطب شخصيت

  . مؤثرتر خواهد بود  ديگري  از هر عامل  اعمالش تعيين
  

اما ) 1984پالمر، (اند   نبوده  موفق  شخصيتي هاي ها و اختالف  شباهت  بازارها برپايه  تقسيم ها براي  كوشش  همه  اگرچه
   از توسعه برداري  بهره  به  است  معطوف  شخصيتي هاي  تفاوت  به شان  توجه ها كه  تحليل  نوع ر آنها اين د  وجود دارد كه هايي نمونه

   تا خريداران  گرفت  صورت هايي ، تالش1950  مثالً در دهه. اند  كرده  كمك  محصوالت  انواع  براي هايي  جاذبه  و ابداع محصوالت
)   شخصيت هاي  ويژگي برپايه(تر   موفق  تقسيم اما راهبردهاي) 1959،  ايوانس( كنند   تقسيم شخصيتي  هاي  تفاوت  را برپايه اتومبيل
  هايي  از خصلت استفاده). 1972،  يانگ( پيدا كرد  ، بعداً توسعه ، سيگار و بيمه ، مشروبات  زنان  آرايش  لوازم  مثل هايي  مقوله براي
  يك). 1979،  هورتون (  است  داشته  عموميت  و وابستگي  انطباق ، قابليت ، نظم ، برتري  نفس اد به، اعتم ، استقالل پذيري  جامعه مثل

   و گروه  نوشيدن  از الگوي  با استفاده  كه  آبجو است  از نوشندگان  شخصيت  چهار نوع  نيمرخ  ترسيم1970   از دهه  كالسيك نمونه
  ).1975،  هوف   و امس اكوف (  است  گرفته  صورت سني

 فرد را   رفتار و انديشه  كه شناختي  روان هاي  از سيستم  فرد، مركب  پويا در درون سازماني « عنوان  به  نمونه  براي  كه  شخصيت
  سازد و هر فرد را از فرد ديگري  را مي  شخص  ماهيت  كه هايي ويژگي « عنوان و يا به) 28  ، ص1967،  آلپورت(» كند  مي تعيين

  .ماند  مي  باقي گران  اقناع  براي  معتبر پژوهشي  حوزه همچنان) 3  ، ص1973،  دانلسون (  است  شده گرداند تعريف متمايز مي
  برداري  بهره  عمالً از آن  كه گران  اقناع  براي  پژوهشي اي گيرد، حوزه  قرار مي  مورد بررسي  يونگ  كارل  نظريه  فصل  در اين

با . دهد  را نويد مي  گوناگون  تقاضاهاي  به  پاسخ بيني  و پيش  با مخاطب  پيام  انطباق  شكل  بهترين  كه اي ، حوزه است   نگرفته صورت
شود با   مي  را شامل  و مذهب  تجاري ، مشاوره ، مشاوره  آموزش  كه  خاصي هاي  در حوزه  از يونگ  شخصيت  نظريه كه وجود اين
  بروك (  است  گرفته  اخير صورت  تنها در زمان  عمومي  يا روابط ، بازاريابي  در تبليغات ، كاربرد آن  شده ه مواج اي  گسترده پذيرش

؛ 1986؛ جيولر و هانتر، 1987برايد، ميلر و هاموند،  ، مك ؛ كلين1987برايد و ميلر،  ، مك ؛ كلين1985،  ؛ كلين1985،  و شاويت
  ).1987 و ميلر،  برايد، كلين مك

  
    يونگ شناختي  نوع نظريه 
 با يكديگر دارند، در   دروني هاي  غريزه  از لحاظ  مردم  همه  كه  تشابهي رغم  علي  كه گذاشت  مي  را براين فرض) 1923 ( يونگ 

، از  گيريم  مي ش در پي  كه  روشي ، اما اولويت تر نيست  مهم  غرايز از ديگري  از اين هيچيك. ( با يكديگر متفاوتند  اصولي هاي روش
 افراد  توان  مي  اولويت وسيله  به پس.   است  ويژه ، خصلت معين»  عمل «  يك  براي اولويت).   برخوردار است اي  مالحظه  قابل اهميت
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   فهميده  غالباً درست  يونگ شناسي نوع.   است  يونگ  به  منتسب شناختي  روان  يا انواع  رفتاري  انواع  آن  نتيجه كرد كه»  بندي گونه«را 
 و   مقايسه  براي  نظامي  كه  عيني  دليل  اين به« را   نظريه اين) 1933 (  خود يونگ ، گرچه  است  گرديده  ساده  از اندازه  و بيش نشده
  ).94  ص(نهاد   مي ارج» كند  مي  ارائه يابي جهت

   كه اي  نحوه  به ويژه  كنند، به  استفاده هايشان دهند از ذهن  مي  ترجيح افراد شود كه  مي  مربوط اي  نحوه  به  شخصيتي هاي  تفاوت
   نوع16 و   شخصيت  اصلي  با چهار نوع  كه چهار عمل).   تاريخ ؛ رابرتز، بدون1977؛ رابرتز، 1980ميرز، (كنند   مي  و قضاوت درك

  : قرارند  ميرز از اين  توصيف شوند، طبق  مي  تركيب  فردي خصوصيات
،   دروني گرا در عالم  درون  اصلي عاليق.   و دروني  بيروني  در عوالم  نسبي ــ عالقه ) I  ( گرايي درون /  ) E  ( گرايي برون 

  .  و چيزهاست  مردمان  بيروني گرا بيشتر درگير عالم  فرد برون كه  آن ، حال  و افكار است مفاهيم
 و   است  پنجگانه  حواس  امور از طريق  مستقيم  آگاهي ، روش حسي.   ادراك جح مر ــ شيوه ) N  (شهود  /  ) S  ( حسي 

  شوند كه  مي  اضافه  ادراكاتي  به طور ناخودآگاه  به  كه  است هايي  افكار يا تداعي ، تجسم  از ضمير ناخودآگاه  غيرمستقيم شهود درك
  . دارند منشأ بيروني

   غيرشخصي اي  يافته  از آن  هدف  كه  است  منطقي تفكر فراگردي.   نتايج  حصول  مرجح ــ راه ) F  ( احساس /  ) T(تفكر   
  .بخشد  امور مي  به  و ذهني  شخصي ارزشي)   است  خود معقوالنه  و سياق در سبك (  كه  ادراكي  است  فراگردي احساس.  است
   و سپس  ادراك  به  داوري  از عمل فرد با استفاده.   اطراف  با دنياي  كنارآمدن ــ روش ) P  (  ادراك /  ) J  ( داوري 
  نگهداشتن  گشوده  يا براي ها يا اطالعات داد انديشه  درون  حفظ  براي از ادراك. دهد  مي  خاتمه  وضعيتي رسد و به  مي گيري نتيجه
  .شود  مي  استفاده ذهن

   وي  مرجح  دلبستگي  كه طور نيست  ندارد و اين  كامل  تطابق  نوع ت چهار  جف  از اين يك  با هيچ  شخص  كه گفت  مي  يونگ
   ممكن  عمل  اما ترجيح  است  نوع  با يك  مطابق اي  فرد عموماً تا اندازه  معتقد بود كه وي.  نشود  دچار دگرگوني  زمان با گذشت

  . شود  پيدا كند يا ضعيف  قوت است
   كاتارين  تحقيق كه  بود تا اين  شده ، فراموش  بيستم  قرن  در ميانه  فرويدي  نظريه  سلطه  دليل  به اي ، تا اندازه  از يونگ  نوع  نظريه

   نوع  سنجش  براي  پرستار، ابزاري10000 و   پزشكي  دانشجوي5000 از   بيش  برگيز ميرز، با آزمون  ايزابل بريگز و دخترش.  سي
) b 1962  ،a 1962 ،1970 ،1980ميرز،    ( ûMBTI ميرز ــ بريگز يا    نوع ها شاخص آن ها پژوهش  سال نتيجه. پديد آورد

نحو   به  افراد بزرگسال هاي  نمونه  براي  آن  نوعي هاي  گروه  كه  است  عمل  متفاوت  نمونه16   شناسايي  براي  ابزاري ، كه است
   شد كه  گسترده چنان وجود آمد و كاربرد آن  به1950    در دههMBTI.  )1977،  كارلين(رسد  نظر مي  به  اطمينان  قابل اي شايسته
   مشابه گيري  اندازه   و ابزارهايMBTI اعتبار    روزافزون  و پذيرش  شخصيت  انواع  نظريه  به  جديدي  جهاني  عالقه موجب

 و   را بسط  يونگ نظريه «  پژوهش  اين شدند كه دآور مي، يا)1974 (  و برانچ رابرتز، فاكس.   است  سودمند، گرديده  پژوهش عنوان به
   امر درواقع  اين  كرد، چرا كه  تلقي  را نبايد تصادف  در رفتار انساني  ظاهراً تصادفي  نظر اختالف  اين مطابق.   است  داده توضيح
  ).216  ص(»   است ذهني در كاركرد  گيري  اندازه  قابل  و حتي  مشاهده  قابل  اساسي هاي  اختالف نتيجه
  

   و خو  خلق كننده تفكيك 
 كردند اما    حمايتMBTI و   شناختي  روان  نوع  درباره  يونگ از نظريه) 1984( بيتز   و مريلين ، ديويد كيرسي شناسان روان 

  .اند  تأثير بر رفتار پيشنهاد كرده  براي  مرجح هاي  نقش  تعامل  از شيوه تفسير متفاوتي
 رشد  گويند كه كنند، مي  مي  حمايت  است  امر مثبتي  تفاوت  افراد و اينكه  تفاوت  و بيتز از مفهوم  كيرسي نجا كه از آ  

قرار »  وخو خُلق «  مفهوم را تابع»   عمل نوع «  رو، مفهوم  و از اين  يكپارچگي افتد تا از طريق  مي  اتفاق  تفاوت  بيشتر از طريق انساني
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  ــ  است  شخصي  كاركردهاي  همخواني  آن كننده  تعيين  و خو كه خلق«كردند   مي تصريح) 1984( و بيتز  يكيرس. دهند مي
   ما به يابي  رفتار ابزار دست ، زيرا كه  رفتار است كننده اندــ تعيين  مشاهده  قابل  ابتدايي  از سن  نظري  از ديدگاه  كه هايي همخواني

 و   شخص  از اعمال  بر هريك  است امضا يا اثر انگشتي«وخو   خلق  بر اين عالوه). 30  ص(»   باشيم داشته بايد   كه  است  چيزي آن
 و بيتز را   اخير عمدتاً رويكرد كيرسي پژوهش). 27  ، ص1984 و بيتز،  كيرسي(» سازد  خود مي  را از آن  عمل  مشخص طرزي به

 نظر   به  دارد بلكه تنها پايايي  ابزار نه  كه  است و برآن) 1986،   و كارسكادون كارلي ؛ مك1981،   و بتكوسكي هافمن(كند  تأييد مي
  ).1985وار و يوكوموتو،  (  است اي  مالحظه  اعتبار قابل  داراي  خود پاسخگويان رسد از نگاه مي

 و در   كرده بندي  فهرست  يونان شناسي  اسطوره هاي  شخصيت  آنها در قالب كردن وخو را در اينجا با نمادين  چهار خلق
  . ايم  داده  نمايش13ـ1  هاي پيكره
   و عمل  آزادي شان دهند و انگيزه  مي  را تشكيل  درصد جمعيت38ــ تقريباً )   حسي كنندگان ادراك:   SP( ها   ديونيزوسي 
 در   و خودجوش  فعاالنه هاي روش. كنند  مي ندگي ز  حال  شادماني براي. شوند  مي  قائل  ارزش  و رهايي  خوشي آنها براي.  است

   به  وخروش  و پرجوش  متلون شايد ظاهراً گرايشي.  شوند  ملول  و تكراري  از كار عادي  است  ممكن آساني  دارند و به زندگي
گرا   واقعيت  دارند فوق لمي. كنند  مي  عمل  خوب  اضطراري هاي  و وضعيت  بزرگ  باشند اما در خطرهاي وخوها داشته ديگر خلق

  .باشند
 و   وظيفه شان دهند و انگيزه  مي  را تشكيل  درصد جمعيت38 افراد نيز تقريباً  ــ اين)   حسي داوران:   SJ( ها   اي اپيمته 

   اجتماعي واحدهاي و ديگر   خانواده  به يابند كه  مي خود را موظف. نهند  مي  را ارج  و سودمندبودن  تعلق احساس.   است مسئوليت
 بدانند،   جدي  ديگري كار و برخي  آنها را محافظه  است  ممكن برخي.  كنند خدمت...)  و  محلي ، اجتماع ، كليسا، شركت خانواده(

 آنها وخوها  ديگر خلق دهند كه  مي  اهميت اي  غيرضروري  جزئيات  و به  تأثيرهاست كردن  تثبيت  به  آنها معطوف  توجه  كه درحالي
  .گيرند  مي را ناديده

 و   علم به.   است  و دانش  آنها قدرت  هستند و انگيزه  درصد جميعت12ــ تقريباً )   شهودي متفكران:   NT( ها   اي پرومته 
  ز را بدانند؛ به چي خواهند همه مي.  كنند  و تبيين بيني ، پيش ، كنترل ها را درك  پديده  هستند كه  اين در پي. نهند  مي  ارج نظريه

   است ممكن.  باال هستند  سطح  معيارهاي  و طالب  منطقي گراني ارتباط. گرا باشند توانند كمال مندند و مي  عالقه  سخت هوشمندي
  . شوند  تلقي  ديگران  عواطف  به توجه ، متكبر و بي ، وسواسي  ناآرام افرادي

  به. اند  شور و وحدت دهند و طالب  مي  را تشكيل  درصد جمعيت12نها نيز اي)   شهودي هاي احساسي:   NF  (ها   آپولوني 
    در زندگي  و هدف  مردم به.  هستند  مهم هاي  و آرمان ، زيبايي  صلح  امكانات خواهان. نهند  مي  و پيوندها ارزش  اخالقي اصول
 



  15875-6597: ، صندوق پستي 11 خيابان شهيد بهشتي، خيابان پاكستان، كوچه دوم  پالك ،تهران: ها دفتر مطالعات و توسعه رسانه
  org.asanher@info:Email          org.rasaneh.www        88730477:  دورنگار88730413، 88735439: تلفن

184  

 
 

  .  است  كرده بندي دسته) 1987 (  كيرسي  كه  و خوهايي خلق   انواع برايد، براساس  و مك وخو از كلين چهار خلق. 13ـ1  شكل
 
 

  ، رؤيا و تخيل  هيجان به.  كنند  كمك  ارتباط  را در برقراري توانند ديگران  و آشكارا مي  صادقانه  دارند؛ بنابراين اعتقاد قوي
   و هويت  نوين هاي تر، بصيرت  عميق  معاني وياي ج  كنند اماهمواره  جلوه بين  و غيرواقع لوح  ساده  است  دارند و ممكن گرايش
  . هستند شخصي

  
    نوع  وفاق نظريه 
   شناختي  ثبات  قبالً درباره  كه  نيست  از تحقيقاتي  خيلي  به شباهت  بي شود كه  مي  مطرح  وفاق  درباره اي  نظريه  فصل در اين 

  بندي ها را دسته  از موضوع  بسياري  آن  فرد از طريق  كه  الگوهايي ترين  از مهم نظر ما يكي اما به.   است  گرفته  صورت بندي ومقوله
 كامالً   تنها از موضعي   را نهX    موضوع  است  ممكن  ديگر، فردي عبارت به. كند  پيدا مي  ربط  نوع  درباره  يونگ  نظريه كند به مي

 از   درنظر گيرد، چه  شخصيت  نوعي  به  آن  بستگي عنوان  به  كند بلكه  بررسي بنامطلو /   يا مطلوب مثبت /   منفي عنوان  به سنجشي
  اي  انگاره  حامل  مسابقه  اتومبيل مثالً يك.   است  گرفته  جاي  در ذهن  موضوع  اين  كه اي  نحوه  يا از جهت  ذاتي هاي  ويژگي جهت

  اي  از اپيمته نشان»  يونايتدوي«كند؛   مي  را عرضه اي  پرومته  علمي يل  تمثIBM   ؛ كامپيوتر شخصي  است  ديونيزوسي از هيجان
  . گراست  روح  از فرد آپولوني  حاكي  يا خودشكوفايي  هندويي   طريقت  دارد؛ و جنبش شناس مسئوليت
  گر از آن  اقناع  كه و تصوير متفاوتي   موضوع  يا بيروني  دروني  نوع  يك  گيرندة  درك  تضاد ميان  كه  است  برآن  نوع  وفاق  نظريه
  دهد كه  مي  را ترجيح  نمايشي  موجزتر، گيرنده  بيان به. شود  مي  در گيرنده  تعادل  عدم  پديدآمدن دهد، موجب  مي دست  به موضوع
  . باشد  داشته  تناسب  از آن  گيرنده  با دريافت  نوعِ موضوع در آن
  

    آزمايشي مطالعه 
 هستند يا   نوع  واجد يك ها يا در اصل  و سازمان ، خدمات  از محصوالت  بسياري شود كه  مي  بيان  مفهوم  تلويحاً اين ظريه ن در اين 

   به  نوعي  يا چند ويژگي  يك در تخصيص.  باشند  نوع  يك  نماينده  كند كه  تعيين  آنها را طوري تواند وضعيت گر مي  اقناع كه اين
  :اند  شده انتخاب) 1984( و بيتز  ، از كيرسي گر نوع  توصيف هاي ، كليد واژه غ يا تبلي محصول
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  )SP(    ديونيزوسي نوع 
؛  گرا؛ پايداري ، تنش  و جوش ؛ پرجنب ؛ وسواسي زده قرار؛ شتابكار؛ هيجان اختيار؛ بي ؛ بي  حال  براي ؛ زندگي ؛ خوشي ؛ كنش آزادي 

  .  اخالق ؛ تظاهر به  هدف  در راه  كم ؛ انگيزش ؛ خودانگيخته ؛ متلون طبع ؛ شوخ جذاب؛  ؛ شادمان بيني ؛ تهور، خوش قوت
  

  )SJ  ( اي  اپيمته نوع 
گرا؛ خواستار   پدر و مادر؛ متعهد؛ اخالق  به ؛ وابسته دهنده كار؛ پرورش ؛ مالحظه ؛ بخشنده ؛ مسئول ؛ پيوندطلبي شناس مفيد؛ وظيفه 

ها؛   ميراث  به دادن كار؛ اهميت ها؛ محافظه  مؤسسه  و نگهداري ؛ تأسيس  عضويت ناپذير به سيري القه؛ ع ؛ بدبيني  مراتب سلسله
  .  و خانواده ، ايمني  خانه ؛ تأكيد بر اهميت ؛ سنتي  و منصب  مقام ؛ دلبسته  تغيير سريع مخالف
 

  )NT  ( اي  پرومته نوع 
   و تظاهر به  از ناكامي گرا؛ ترس ؛ كمال ؛ پرتوقع ؛ دقيق ؛ خودانتقادي  لياقت نياز به؛  ؛ باهوش  طبيعت  و مهاركردن  شناخت نياز به 

؛   و تكنولوژي  علم ؛ مجذوب  كالمي ؛ ممسك بودن  منزوي ؛ توان  خوداصالحي  براي  از تفريح ؛ استفاده شده بندي  زمان  برنامه تنظيم
  .  در برابر احساسات ؛ مقاومت  آينده  به ؛ توجه  مطالعه عالقمند به

  
  )NF  (  آپولوني نوع 
؛  ؛ درستي  اعمال داري  هدف ؛ ضرورت  خودشكوفايي  به ؛ ميل  و يكتايي  سودمندي  زياد به ؛ ميل» زيبندگي«؛ هدف  ، حسي شهودي 

  ؛ شناختش  ديدن  در ديگران ي؛ خوب  رسالت ؛ احساس ، الهام ، اقناع  نوشتن  به ؛ ميل  و استعاره  فكري  ظرايف ؛ جوياي برجستگي
  .گرا ؛ روح  رؤيا وتخيل  سوي  به  بايد باشد؛ كشش ؛ تأكيد بر آنچه  خالقيت ؛ پندارگرا؛ شوق  است سخت
  

 شوند   را صاحب  دارند سنخيتي  كه  جايگاهي  خود يا از طريق  خاص  طبيعت توانند از طريق  مي ها ومحصوالت  سازمان
  سالم ( اي  اپيمته ، نوع)مرد مارلبورو (  ديونيزوسي  نوع عنوان  به طور مختلفي سيگارها به).  قرار گيرند  از انواع  يكي  در زمره يعني(

با وجود . اند  شده توصيف)   كني  طي  درازي ، بايد راه بچه (  آپولوني  نوع يا حتي)  ميليمتر بلندتر يك ( اي ، پرومته) را بگير اسپيريت
   به تري طور روشن  سيگار به  استعمال  آن  و براساس  آميخته  جراحان  با هشدار عموم  محصول  كنوني سيگار، ادراك در مورد  اين
  .  است  شده تبديل)   خطرناك يعني (  ديونيزوسي عمل

  
   شناسي روش 
 در   نظريه  اين كاربرد مستقيم.  درآمد مايش آز  به  تجاري  تبليغات  سلسله  ابتدا بر روي شناختي  روان  نوع  وفاق  نظرية سودمندي 

   شد كه  استفاده  تجاري  تبليغات  دليل  اين به.   است  قرار گرفته  مورد بحث  فصل  از اين  ديگري  در قسمت  عمومي روابط
   كه  دليل  اين بهكند و نيز  شود كمتر مي  مي  و خطا در رمزگذاري  لغزش  سبب  را كه ، عواملي  فضا و طرح هاي محدوديت

  . ساخت پذير مي  امكان  نوع  با وفاق  را در ارتباط  تبليغات  احتمالي  و اثربخشي  جاذبه گيري اندازه
   آگهي50 شد و از آنها خواستند   داده  آموزش  انواع ، نظريه  در دو دانشگاه  و تبليغات  عمومي  روابط هاي  كالس  دانشجويان  به
   درصد اين40.  كنند بندي  دسته  است  در آنها غالب  كه  نوعي  بود، از لحاظ  شده  انتخاب طور تصادفي  به  از مجالت  را كه تبليغاتي
   درصد آنها يك30، ) باشد  درصد توافق70   كدگذاران  ميان  بود كه  اين  تصميم مالك(داد   مي  را نشان  غالب  نوع ها تنها يك آگهي
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 بودند،   شده بندي طبقه»   مختلط انواع « عنوان  به  بقيه  كه كردند، درحالي  مي  ارائه  ثانويه  نوع  با يك  را همراه ند اوليه نسبتاً نيروم نوع
  ه باشد ك توانست  پوالرويد مي  به  مربوط ، تبليغ  مركب نوع. كرد  مي  تفاوت  مطلب  بدنه  با نوع  تيتر اصلي  مثالً نوع  كه  معني  اين به

،  ، سرشار از سنت  SJ    از نوع پيامي(»  پوالرويد بدهيد  بزرگ  هديه  كريسمس در اين«كرد   مي  را تشويق  خوانندگان  آن عنوان
  . تأكيد داشت»  بلند ، موج پوالپالس « آوري  فن  بر امتيازات  آن و متن)   و عاطفه بخشش

در .   است  شده  توصيف  كه  محصولي  نوع  آن  به  رسيدن  براي است»  اي نشانه «  داراي  پيام  اصلي  هر بخش  برآنند كه  مؤلفان
  وارد نظام»  نشانه«.  را دارد  نقش  اين ندرت  به  اصلي  نوشته  ولي  است  غالب  نشانه  ديگر عنوان  موارد هنر و در بعضي بعضي

   بايد براساس  باشد، گيرنده  وجود نداشته بندي دهد؛ اگر مقوله  مي ان نش  واكنش  قبلي بندي  مقوله شود و به  مي  گيرنده شناختي
  . بسازد بندي ، مقوله نشانه

   كاستن  با مسئله گيرنده)  باشدSP    موجود قبلي  مقوله   باشد، وليNT    غالب اگر، مثالً نشانه( آيد   تضاد پيش  كه  هنگامي
   را براي ديگر عناصر تبليغ)  الف: (شود  مي  مواجه  راه  سه  از اين  يكي  با انتخاب  گيرنده).1957فستينگر،  (  است  مواجه ناهماهنگي

   نشانه عنوان  را به  همساز بعدي  قرار دهد و هر نشانه  باشند مورد بررسي  داشته  بيشتر وفاق بندي  با مقوله  كه هايي  نشانه يافتن
   انتخابي داشت  يا نگاه  انتخابي  را كالً نپذيرد يا از درك پيام)  ج( را تغيير دهد،  ول محص بندي مقوله)  ب( كند؛   حساب غالب

  . كند استفاده
  : كرد  راهنمايي  خودمان  پژوهشي هاي  پرسش  امر ما را به  اين

  دهد؟  مي  را افزايش  تبليغ ، يادآوري  و محصول  تبليغ  انواع آيا هماهنگي. 1 
  دهد؟  مي  را افزايش ، يادآوري  هماهنگ نه نشا آيا برتري. 2 

  
  . گرديد  بررسي  عمومي  روابط  خاص  در مورد كاربردهاي  شد و سپس  آزموده  تبليغات ها بر روي  در اينجا نيز ابتدا پرسش

   و موارد كاربرد نظريه بقه  در مورد سا اي  فشرده  قبالً آموزش  كه  واقناع  عمومي  ارشد در روابط  كارشناسي  دانشجويان  از ميان
   جاذبه  تبليغ كدام «  كتاب  از دو چاپ  شد كه  داده  تبليغاتي  آگهي  فقره15 آنها   شدند، به  انتخاب  داوري  بودند، چند گروه  ديده نوع

   محصول  براي تبليغاتي  هاي  جور آگهي هاي  بود و جفت  شده انتخاب) 1985،   و پرويس ؛ برتون1981،  برتون(» ؟  داشت بهتري
داد   مي  نشان شده  خوانده  و مقدار متن ، اقناع ، آگاهي  يادآوري  سنجش  را براي  شده  انتخاب  پژوهش هاي  روش  و نتايج معين

»  دكسري«يا »  استارچ «  سهامي و شركت)  MIRS(»    و رابينسون  گالوپ  پژوهشي  خدمات مجلة « وسيلة  به  مختلف هاي آزمون(
  ). بود  شده انجام

 را در   از محصول  يا انواعي  نوع  چه  كنند كه  شد تعيين  خواسته  و بيتز، از دانشجويان  كيرسي هاي كننده  از توصيف  با استفاده
 بعداً در  جوياندانش.  كنند  شناسايي طور كلي ها را به  از آگهي  هريك  نوع دهند و سپس  مي  تشخيص  تبليغاتي هاي  از آگهي هريك
  . دادند  رأي  داشت  بيشتري ها جذابيت  از آگهي  كداميك كه  اين باره

  
   نتايج 
   زير اين مثال.  باشد  آن داربودن  بر معني  داللت  بود كه  كوچكتر از آن  نمونه  اندازه  در هر مورد تأييد شد، گرچه  وفاق نظريه 

   تقويت  بلندگوهاي  براي  دروني نوع.  بود  اتومبيل  استريوي  صوت  پخش  سيستم  براي حث مورد ب تبليغ. دهد  مي فراگرد را نشان
   بلندگوهاي رابطه:  كرد  بررسي  آن  را براي  محتمل  دو وضعيت  داوري  گروه  نشد، بنابراين  مشخص  بالفاصله صدا در ماشين

 و   كار رفته  به  با تكنولوژي يا رابطه ) SP    از نوع  مفاهيم همه ( ه در بزرگرا  و مسابقه ، هيجان ، سرعت  با سرگرمي ماشين
   داوري تواند باشد گروه  مي  چه  از محصول  مخاطب  درك  كه  باره  در اين گيري  تصميم براي ). NT   نوع (  علمي هاي نوآوري
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   به ها گرايشي  مجله  از اين يك هيچ.  بود  شده چاپ   پيپل  در  B   و تبليغ   كاسموپوليتن  در A   تبليغ:  كرد  را بررسي  تبليغ محل
،  ، سكس  و برق  زرق  نماينده  كه هايي  در مجله  استريويي   از پخشSP    مفهوم  برداشت  كه رفت  مي  نداشتند و گمانNT   نوع

  .تر باشد  بودند منطقي  و پيشتازان  سرعت سابقه
   منتظر است  كه اش  راننده شود و به  دور مي  رولزرويس  از يك زنان  قدم داد كه  مي و زيبا را نشان ثروتمند    زنيA    تبليغ

  .»  داره  جنسن   اون.  را بياورنووا ،  پيتر « گويد  مي
 بود و   شده گذاشته   آن  باالي  استريويي  بلندگوي داد كه  مي  نشان  آن  روي هاي ها و نقشه  را با طرح   ميز طراحيB    تبليغ
   به شدن  تبديل براي«:  بود  نيز چنين  آن عنوان» .  رقمي ظرفيت /   حداكثر قدرت  وات150«:   عبارت  اين  بود به  آن  روي برچسبي
  ».  است  شده  طراحي  كالسيك  اتومبيل استريوي
  را براي»  داغي« نسبتاً    كلماتB    نمونه د، هرچند كه  بوNT    قطعاً از نوع  هر دو تبليغ  كه  داشت  موافقت  داوري  گروه
كرد   مي  گزارش  داوري اما گروه» . ...  وات80  سوزندگي...   وات سوزان150«:  گرفت كار مي  به  تقريباً مادي هاي  ويژگي توصيف

 رولز را رد   اتومبيل  كه  ثروتمندي زن.   است  آنها مهم اي و هنر بر  عنوان  تركيب  بلكه  آنها نبوده  براي  مهمي  نشانه  طوالني  نوشته كه
  SP را با كد    تبليغ  اين رساند كه  منظور را مي پراكند، اين  از خود مي  از جنسيت  و پرتوي پرداخت  مي  قدرت  اعمال كرد، به مي

    منطبقNT    با مقوله  آساني ، به»  رقمي ظرفيت« و » طرح « اي  نشانه  با كلمات  دقيق هاي ، طرح كشي ميز نقشه.  كنند رمزگذاري
  .شد مي

  را با SP    ديونيزوسي  زن  همخواني  كه  كرد، تطابقي   مشاهدهA    با تبليغ  نوع هاي  از جاذبه تري  روشن  انطباق  داوري  گروه
   معمولي ظاهراً خوانندگان.  پيدا كردند و استريو كشش  B    تبليغNT عناصر   آنها كمتر به. داد  مي   استريو نشانSP   هاي ويژگي

    نصيبB    تبليغاتي  آگهي  درصد نمره  با شش  را در قياس  يادآوري  درصد نمره ، شانزده  A   تبليغاتي  آگهي  بودند كه عقيده هم
  .كرد خود مي
.  بود  عجيب اي  پديده  آن  نتيجه  شد كه  مواجه  شهودي ايه  نوع  با تراكم  داوري گروه.  تكرار شد  هر تبليغ  فراگرد براي  اين
  كرد كه  مي  را انتخاب  و تبليغي پذيرفت الگو را نمي)   اكثريت گاهي( نفر   يك  موارد حداقل  استثنا، در تمام نظر از يك صرف

توانستند   نمي  كه  چندي  داليل  به  انتخابشان كه»  احساسي «  استدالل  اين  نداشتند، صرفاً براساس  همخواني  با هم  آن عناصر دروني
  . بودند  در اشتباه آنها هم.  ندارد  اعتباري  مورد نظريه  در اين  بودند كه هربار مطمئن.  دهند بهتر بود توضيح

   اين  كه  است ، اما بديهي  است ، اميدبخش كننده بيني  پيش  الگوي عنوان  به  نظريه  و موفقيت  داوري  گروه  درك  اتفاقي  شكست
   نوع  وفاق  مفهوم  كنند اما برآنند كه  بيشتر دنبال  و تجربه  را با آزمايش  قصد دارند نظريه مؤلفان.  فاقد اعتبار باشد  آزمايشي مطالعه
  .  برخوردار است  كافي ستحكام قرار گيرد از ا  مورد مالحظه  عمومي  روابط  اطالعاتي  پيكارهاي ريزي  طرح  هنگام  به  اينكه براي

  
    عمومي  روابط  در موارد مطالعاتي  نوع وفاق 
 بعد از   تحليل گرچه. گيرد  قرار مي  مورد بررسي  عمومي  خدمات  در دو پيكار ارتباطي  نوع  زير كاربرد نظريه در موارد مطالعاتي 

 تأثير  بيني  و پيش  عمومي  روابط  پيكارهاي  را در طراحي كاربرد نظريه   از نحوه هايي  اما نمونه  است  گرفته  موارد انجام گزارش
  .دهد  مي دست  آنها به احتمالي
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    نوجوانان ميخوارگي 
 پيكار   موضوع عنوان  را به  نوجوانان  ميخوارگي مشكل) 1985 ـ   ـ سي  ـ آ ـ بي آي (1984 در   تجاري  تبليغات المللي  بين انجمن 

 و   الكل  از مسائل  آگاهي  افزايش  براي  بود كه  بر اطالعات  مبتني  كار اصوالً پيكاري اين.  خود برگزيد1984   سال مومي ع خدمات
 بر   پيكار تأثيرنهادن ريزي  از برنامه  هدف عالوه به.  بود  شده  طراحي  و ميخوارگي  رانندگي  درباره  مسئوالنه گيري  تصميم ارتقاي
 و   با ميخوارگي  در ارتباط ويژه به (  الكلي هاي  ناپسند نوشابه  مصرف ها و رفتار درباره منظور تغيير نگرش  به ميخوارگي   به نگرش

  . بود  مسئله  درباره  بزرگساالن  آگاهي و باالبردن)  رانندگي
   فقط  كه  اين ، نه بينديش«:  شد  شعار تعيين ن، اي  آن  شد و براساس  گذاشته  آزمايش  به  و پيام  موضوع  چندين  ويژه  در گروهي

  ، ص1985،   ـ سي  ـ آ ـ بي آي (  خود برسيم  و آموزشي  اطالعاتي هاي  هدف سازد به  بهتر ما را قادر مي ، زيرا انديشيدن» بنوش
  .)  است  بوده ها چه  ديگر موضوع  كه  نشده  مشخص در گزارش). (10

   شرح  اين  به قسمتي  سه  با پيامي  ترويجي  عمومي ها و مطالب شرت ، تي  سپر اتومبيل هاي رچسب شعار مذكور در سرودها، ب
،  در هرحال)  ج( هوشيار باشيد؛  نوشيد، نوشنده اگر مي)  ب( بنوشيد؛  مجبور نيستيد مشروب)  الف: (  قرار گرفت مورد استفاده

  . نكنيد نوشيد رانندگي  مي  مشروب وقتي
   اساسي  نقصي  عمومي  پيكار خدمات  در طراحي دهند كه  مي كنند نشان  مي  فعاليت  نظر مؤلفان  تحت  كه اي  ويژه يها  گروه
  اين.   است  منطقي  فعاليتي  مشروب  نوشيدن دادند كه  مي  گزارش  همانند هم  و غيرميخواران ، ميخوارگان بزرگساالن. وجود دارد

 كار در   اين ندرت به. كرد  مي تلقي)  NT  ( يا منطقي)  SJ  ( ، اجتماعي ) SP  (  ماجراجويانه  امري را  مشروب  نوشيدن گزارش
با وجود . گرديد   قلمداد ميNF   گهگاه  مشروب  نخوردن  به  مربوط  تصميم شد، هرچند كه  مي  خود شكوفا گزارش  فعاليتي حكم
  شدت يا به)  SP  (  و عصيان  سركشي  در حوزه  ماجراجويانه  را عملي  مشروب وشيدن ن  نوجوانان شد كه  مي  گفته  در گزارش اين

. دانستند مي)  NT  (  منطقي  را روشي كردند و تنها در موارد بسيار نادر آن  مي تلقي)  SJ( از مد روز   روي  و دنباله سازشگرانه
  . دادند   جايNT   را در مقوله»   بنوش  فقط  كه ين ا ، نه بينديش« استثنا، شعار  ، بدون  داوري افراد گروه

 ظاهراً  كه( را   شعاري  چنين  احتمالي ، نتايج)13ـ2 نمودار   كنيد به نگاه( از الگو   با پيروي توانست  مي  شخص  ترتيب  اين  به
   انطباق  از نوشيدن  بزرگساالن هاي بندي  با طبقه  كه  بودNT   تنها نشانه.  كند تعيين) كردند  نمي  پشتيباني  ديگر پيكار از آن هاي پيام

   داشتند، منطبق   در ذهنSJ  و  SP    فعاليت عنوان  به  مشروب  از نوشيدن  دانشجويان  كه  امر با مفهومي ، اين با وجود اين.  داشت
  اولين.  بود  آن  از شدت  كاستن  ناگزير به جوان نو  گيرنده كرد كه  ايجاد مي  توازني  و عدم  شعار ناهماهنگي ترتيب بدين. نبود

 را   نشانه  پيام  از گيرندگان  ــ چرا بعضي  بيشتر است  بررسي  براي اي تر و حوزه  مهم گيرد از همه  مي  در الگو صورت  كه انشعابي
  وجوي كنند يا جست  مي  را نفي پذيرند و پيام  نمي را  نشانه  ديگران كه  آن كنند، حال  مي بندي  طبقه  را دوباره پذيرند و ميخواري مي

   صرف شناختي  روان زيرا نيروي.  در الگو باشد  مرحله  مهمترين گيري  تصميم رسد كه نظر مي دهند؟ به  مي  را ادامه  ثانويه هاي نشانه
   پرقوتي  ثانوية  نشانه ، هيچ  مورد آزمايشي يندر ا.  جديد وجود دارد بندي  طبقه  نظام  ساختن  به  التزام شود و نيز نوعي  مي آن

  . بپردازد  آن بندي  طبقه  كند و يا از نو به  را نفي  مجبور بود يا پيام  گيرنده  كه نحوي  بود، به  نشده فرستاده
 بود   گرفته  صورت  آزمون  و پس آزمون  پيش هاي بررسي. كند  اعتبار الگو را تأييد مي  موردي  مطالعه  در اين شده  گزارش  نتايج

  را گزارش»   الكل  به  مربوط  دو واقعيت  شناخت  سنجش  قابل افزايش« پيكار و  به»  را  بااليي  سطح پاسخگويي « و مشاور تحقيق
  .شد  نمي  يا رفتار گزارش ، عقيده  در نگرش  تغييري  مطالعه در اين). 12  ، ص1985،  ـ سي  ـ بي ـ آ  آي(داد  مي

  



  15875-6597: ، صندوق پستي 11 خيابان شهيد بهشتي، خيابان پاكستان، كوچه دوم  پالك ،تهران: ها دفتر مطالعات و توسعه رسانه
  org.asanher@info:Email          org.rasaneh.www        88730477:  دورنگار88730413، 88735439: تلفن

189 
 

  
  

 در پيكار  چنانكه(  بپذيرند NT   از نوع  عملي  را در حكم توانند مشروبخواري  مي  كه آموزاني  دانش  دارند براي  عقيده مؤلفان
   بود و در اين  آگاهي  پيكار افزايش هدف.   است  بوده  در مطالعه شده  گزارش  آگاهي ، افزايش بيني  پيش  قابل ، واكنش) بود  شده ارائه

   را امري  مشروبخواري  كه  بيشتر نوجواناني  براي  خاطر وجود ناهماهنگي  به با وجود اين.  آميز دانست  را موفقيت  آن توان مورد مي
  .  است  بوده  اندك  مطلوب  يا رفتاري  تغيير نگرشي  گزارش كنند، امكان  نمي بندي  طبقه منطقي
  

    خون پيكار اعطاي 
  زيمباردو و ابسن. اند  كرده گزارش) 1970 (  زيمباردو و ابسن  كه  است صورتي  به  خون  اهداي  براي سرخ  صليب  دعوت  دوم مثال 

 از  آميز نبود و با استفاده  ديگر موفقيت  خون  براي دوستي  بر ميهن  مبتني هاي  درخواست  دوم  جهاني  جنگ اند بعد از پايان گفته
، مخصوصاً از نظر   است  متعدد شده  ناآگاهانه هاي  نگراني  موجب دادن  خون  شد كه ، معلوم  انگيزه پژوهشِ  ماهرانه هاي روش
   زيمباردو و ابسن بنابراين). 109  ص(دانند   خود مي  و نيروي  از مردانگي  از بخشي نظر كردن  با صرف  را مترادف  آن  كه مردان

   به  معطوف هاي  شود و از درخواست  كنار گذاشته پرستي  و ميهن  منطق سرخ  صليب دهي  خون  در پيكارهاي پيشنهاد كردند كه
 بيشتر از   خيلي  وي  مردانگي  دهد نيروي و نشان...  كند  بيشتري  مردي احساس« [   دهنده خون  ]   كه  شود طوري  استفاده مردانگي

). 110  ص( كند   سربلندي  احساس  ناراحتي  تحمل  هرگونه  به شود نسبت   را اعطا كند و باعث  از آن  نتواند بخشي  كه  است آن
  . يابد  زيادي  افزايش  بالفاصله  خون  شد موارد اعطاي ها موجب  درخواست  گونه  از اين  استفاده  دو مؤلف بنابر گزارش
.   استوار است  فرويدي  اختگي  اضطراب  بر كاهش  درجه  همان  و به  نوع  بر همخواني  دعوت  اين  اثربخشي  معتقدند كه  مؤلفان

 از  هايي  صحنه  يادآوردن با به  (SP   افراد نوع:  داد  تشخيص  خون  اهداي  براي  با هم  مرتبط  مورد نظر ما دو دليل  پژوهشي گروه
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،   SJ    دادند؛ افراد نوع  نشان  واكنش  آن  تصور كردند و به  فاجعه  عليه  مبارزي  را در حكم سرخ صليب)   و غيره ، توفان سيل
    بهNT    كنند؛ افراد نوع  كمك  ديگران  داشتند تا به  خون  اهداي  به ، تمايل  فطري  و ياوران  تعلق  اهل  افرادي عنوان به

كرد رويكرد   مي  خود جلب ا به  رNF    افراد نوع  كه اي  دادند؛ تنها انگيزه  پاسخ  خون  مقدار معيني  براي  منطقي هاي درخواست
  ). بود  تشخيص  قابل  هويتش  كه  خاص  فردي  به  خون  اعطاي يعني( بود  شخصي

 در   راديويي هاي ايستگاه. كند  مي  را جلب  هر چهار نوع  كه  است  وجود آورده  به  پيكارهايي سرخ  صليب  ماهرانه گيري  موضع
 را  كاري  و مالحظه  ترس   را برانگيزند كهSP    اجرا درآوردند و كوشيدند افراد نوع  را به اي  نمونه  پيكار ديونيزوسي1986  سال

   در حال برادرم.   نياز دارم  خون  به من«:   است  شده   اقتباسNT    رويكرد نوع  عمومي  خدمات اخيراً در تبليغات. كنار بگذارند
  .  است   متكيSJ  و  NT   هاي  هنوز بر انگيزش  سنتي پيكارهاي. »  كني  او كمك  به تواني  تو مي فقط.   است مرگ

 از   بزرگي  گروه آميز بود كه  موفقيت  علت  اين  به اي  شد تا اندازه گزارش) 1970 (  زيمباردو و ابسن  در مطالعه  كه  موردي
  .داد  مي  پوشش  بر غرور مردانگي  و مبتني  جسورانه را با درخواستي)   درصد جمعيت38حدود   (SPافراد  
  

   نتيجه 
.  دارد  تعلق  مورد بحث  نوع  به  سازمان  بدانيم  از پيش  كه  است  اثربخش  وقتي  يا انگيزه  يا محصول  درخواست  تغيير يك صرف 

   هدف  به يابي  يا دست  يادآوري ميزان   باالبردن  براي  است  شود ممكن  متوسل  ديگري  نوع  تا به  پيكار را تغيير دهيم  فقط كه اين
  . باشد  داشته ، ربط  است  مطرح  مخاطب  در گروه كه ، آنچنان  مورد تصور موضوع  بايد با نوع  پيام نوع.  نباشد پيكار كافي
 كنند  د را، مشخص خو  به  مخاطب  گروه  نگرش  تصوير خود را، يا نحوه  است  كرده ها كمك  سازمان  به  وضعيت  تعيين  مفهوم

 و   پژوهشي  كارگزاري  خود را در مقام  مهم  بهداشتي  انجمن يك.  شود  مفيد واقع  همخواني  مسائل تواند در حل  امر مي و اين
 ) SJ ( دكن  مي  آنها كمك  به كنند كه  تصور مي  اعانه  گردآوري  را انجمن  آن  مردم  كه  بود، اما دريافت  داده جاي)  NT  ( آموزشي

پردازند و خبر از  ها مي  ناهماهنگي  و فصل  حل  به  ترتيب كنند و بدين   تأكيد ميSJ    بر وجوه  فعلي  تبليغي  پيكارهاي بنابراين. 
ر  د  زيادي هاي ، موفقيت ) SJ(»    كنيم  شما كمك  به خواهيم مي «  روش  خود در چهارچوب  جايگاه  با قراردادن دهند كه  مي اين

  .اند  كرده  آنها كسب  آموزشي  مطالب  و يادآوري  مخاطب  توجه جلب
 از  بيش. كند  مي گر عرضه  ارتباط  به  يا محصول  از سازمان هايش  و ادراك  مخاطب بندي  طبقه  براي  جديدي ، روش  نوع  وفاق

 دارند،   ربط شناختي  روان  نوع  به  را كه  ديگري اي و متغيره اي  رسانه هاي ، عادت  زندگي هاي ، شيوه ، مشاغل  پژوهش  سال30
   روابط  كارورزان  به  اقناعي  رويكردهاي  پااليش  براي  و نسبتاً آسان  جديد، غيرارزشي ها روشي  داده  و اين  است  كرده مشخص
  .دهد  مي  ارائه عمومي
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   مشاور هاي  و نقش  همسونگري لگويا
  
  

    دانلد جانسون
    ـ مديسون  ويسكانسين دانشگاه 
  

   چكيده 
  هاي  ديدگاه اند با تركيب  حاضر مورد استفاده  در حال  كه  عمومي  روابط  شناسيِ چهار نقش ، نوع  فصل در اين 

 از   فعلي  تعاريف  كه  است  اين  مؤلف استدالل.  ت اس  قرار گرفته ، مورد بررسي  نقش  كالسيك  و نظريه همسونگري
  ، دو ديدگاه  نقش  نظريه مطابق.   نظر كارگزار است  به  متكي  فقط  تعاريف  زيرا اين  نيست  كامل  عمومي  روابط نقش

   نقش  گيرنده اهو ديدگ)  مشتري (  نقش  فرستنده ديدگاه: وجود آورند ها را به  نقش شوند تا اين  مي ضرورتاً تركيب
  دهد تا اين  قرار مي  را مورد استفاده  همسونگري ، متغيرهاي  پيشنهادي  پژوهشي  برنامه يك). كارگزار يا مشاور(

 كارگزار   نقش  و به  واحد تحليل  عنوان مشاور به ـ   مشتري  دوگان  به  اول  در وهله  برنامه اين.  كند ها را تركيب ديدگاه
 از   پذيرفته هاي  آيا نقش  كه  نكته  بهتر اين  شناخت براي. كند  مي  توجه  همسونگري  موضوع عنوان  به ي عموم روابط
  .كند  مي  را فراهم  علّي گيري  نتيجه  امكان  درازمدت  مطالعاتي شوند، طرح  مي  ناشي  مشاور يا تجويز مشتري انتخاب

  
   به  كه  معني  باشد ـ بدين  داشته  در فيزيك  مانند انرژي تي اهمي  اجتماعي  در علوم  اجماع  است الزم 

 را دربرگيرد و   بيشتري  خاص هاي  و داده  مفاهيم  شود كه  تلقي  و انتزاعي بخش  وحدت  مفهومي عنوان
،  نقش بايد   نظر من به.  هستند  انرژي  اشكال نور، گرما، صدا والكترومگنتيسم.  سازد  مربوط  هم آنها را به

  . كرد  محسوب  اجماع  و نظاير آنها را اشكال هنجار، نماد، فرهنگ
  )1957، 340 ـ 341  ص ( كلپ 

  
 فراگرد   به  باشد كه ها آن  موضوع ترين  از مهم  شايد يكي  عمومي  روابط  در نظريه  تحقيق هاي  موضوع  تمامي در ميان 
 كارورز  هاي  نقش  جاري شناسي  نوع  خود را عمدتاً به  توجه  فصل اين. پردازد  مي مشتري ـ  مشاور  مؤثر در رابطه سازي اجماع
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   عنوان  در اينجا تحت كه (  اجماع  ساختن  ميان  بالقوه  علّي هاي  ارتباط  درباره  پژوهشي اي دارد و برنامه  مي  معطوف  عمومي روابط
  .كند ، پيشنهاد مي  نقش  در تصدي  اساسي و فراگردهاي)   است  قرار گرفته  مورد بحث همسونگري
  ها منطبق  نظريه  سوم  با كاربرد نوع  پرداختند، پژوهش  بحث  به  باره  در اين  اول  در فصل  و بوتان  هزلتون  كه گونه  همان

 و   يافت  دست  تبيين  براي  راهنمايي نعنوا  به بيني  پيش  به توان  مي  چگونه  دارد كه  توجه  نكته  بر اين  اول  در وهله تحقيق. شود مي
، با   ديگر كتاب هاي  از فصل  بسياري  برخالف  فصل ، اين با وجود اين.   حاضر پرداخت  در پژوهش  وتجربي  مفهومي  مسائل به

   براين  فصل  تمام درواقع. ودش ميآغاز      توصيه  بيشتر با آن يابد، بلكه نمي   خاتمهشود    مي  ما توصيه  به  پس  از اين  كه آنچه
   است  ممكن پژوهش.   است  ساخته  كاري  چه اي  حرفه هاي  نقش  در بررسي  عمومي  روابط  از پژوهش  كه  متمركز است موضوع
  . باشد  داشته  مديريتي  ديگر روابط ، براي  عمومي  روابط  نيز فراتر از زمينه نتايجي

  
    عمومي  روابط ظريهها در ن  اخير نقش تاريخچه 
   به  مربوط  رفتارهاي هاي شناسي نوع.  كند  كارورز را مشخص  اصلي  وظايف  است  كوشيده  عمومي  روابط  معاصر درباره پژوهش 

،  ليپ؛ كات1979،   و اسميت بروم (  مفهومي شوند از لحاظ  مي  داخل  در آن  كه هايي  فعاليت  برمبناي  عمومي  كارگزار روابط نقش
   متون ، براساس  و اسميت بروم. اند  شده ترسيم) 1982،  من  و گوتس ؛ دوزيه1979،  فرگوسن ( و تجربي) 1985،  سنتر و براون

   تعاريف من  و گوتس  و نيز دوزيه فرگوسن. اند  كرده  تدوين  عمومي  روابط  نقش شناسي  از نوع اي  موجود، نظريه اي مشاوره
  ، از طريق  شخصي  با ديدگاه هايي  گزارش  كار را از طريق اما اين.  كردند  بود ارائه  بر شواهد تجربي  مبتني  را كه كارورز هاي نقش

  . گرفت  مي  صورت  خود كارورزان  از جانب  دادند كه  انجام روايتي
  با استناد به) 1982 و آكاريا،  جانسون (  سازماني گيري  با تصميم  را در ارتباط  و اسميت  بروم هاي ، نقش  ديگري  پژوهش

   همه با وجود اين.   است  قرار داده مورد بررسي) 1985،  ، سنتر و بروم كاتليپ (  با جنس و در ارتباط) 1983آكاريا،  ( محيط
  . گرفت نظر نمي را در  مشتري  متقابل ها و انتظارهاي  ادراك اند كه  بوده  متكي  مشابهي  شخصي هاي  گزارش  به مطالعات

   كه  است  برآن  ديگر، رويكرد نقش از سوي. فرد قرار دارند   درونها در    نقش  كه  است  بر اين  فرض  مطالعات  در اين
). 1978،   و كان ؛ كاتس1979،  بيدل (  است نقش  گيرندگان و   نقش   فرستندگان از    متشكل  اجتماعي  از نظامي ها تابعي نقش
   نقش  دستگاه  طرف ها تنها از يك  نقش توصيف.  دارد  ديگران  انتظارات  به  بستگي اي  تا اندازه  حداقل  ايفاشده  ديگر نقش تعبار به

  . باشد تواند كامالً درست نمي
 و   طرف يك از   شخصي هاي  گزارش  ميان  توجهي  قابل ، اختالف  ارتباطي  رفتارهاي در ارزيابي) 1984( مثالً سيفر و سيفر 

   نتيجه  اين نيز به) 1981( و چسر  اسميرسيچ.  كردند  ديگر مشاهده  و افراد همقطار از طرف ، افراد مادون  افراد مافوق هاي گزارش
  دهند كه  مي  نشان  نتايج اين. كردند  مي  گزارش دقتي  خود را با بي  افراد مافوق هاي  ديدگاه  پيوسته  زيردستان رسيدند كه

   بايد نظرگاه  نقشي  رفتارهاي  دقيق  باشد و توصيف تواند تصوير كامالً معتبري  نمي  تنهايي  به  نقش  نظر صاحب رنظرگرفتند
   تعاريف  اين  براي تري  منطقاً بايد بر ايجاد اعتبار منسجم مشتري ـ  مشاور  رابطه  درباره  بعدي تحقيق.  شود  را شامل  نقش فرستنده
   باشند كه هايي  نقش كننده توانند تعيين  مي  شود كه  نيز انجام  متقدمي  متغيرهاي  بايد درباره  تحقيق اين.  متمركز شود  نقش شخصي
  .كنند  خود ايفا مي  با مشتريان  در ارتباط كارورزان

  
    پژوهش هاي پرسش 
  بدين.   آنهاست  درباره  اساسي هاي تر فرضيه  دقيق ردنك  دنبال ها از طريق  موجود نقش  تعاريف  در اينجا پيشنهاد آزمون هدف 

  . كند  را هدايت  آن  و طراحي  كار پژوهش  كه  دهيم  اجازه  نظري هاي فرض  پيش  به  كه معني
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شاور  يا م  عمومي گير كارورز روابط  باال و نقش  در سطح  يا مديري ، مشتري  اوليه فرست  نقش  كه كنيم  مي  فرض  بحث  براي
   شود كه تلقي)  دوتايي ( نفسه  في  اجتماعي  يا نظام  واحد اجتماعي تواند در مقام  مي سازد كه  مي  را از نقش  امر دستگاهي اين.  است

 قرار  ي اجتماع  روابط  كارورز برپايه هاي  شد نقش  اشاره  از اين  پيش طور كه همان. شود  مي  ارجاع  آن  به  دوگان عنوان معموالً به
   عبارت  باشد، به  هر فرد در دوگان  الگودار بين  بايد روابط ، واحد تحليل  نقش هاي  دستگاه  ميان  تفاوت  مطالعه  براي بنابراين. دارد

  . ديگر خود رابطه
،   و ماركهامدانسرو(شود   مي  محسوب  دوگان  خاص  در سطح  پژوهشي  چنين  سودمند باشد كه  است  ممكن  نكته  تذكر اين

   وابستگي آيد، زيرا هر شخص نظر نمي  به ، ديگر مناسب  واحد تحليل عنوان  ديگر فرد به عبارت به). 1987،   و كرون ؛ جابلين1987
  سازي ه شبك  دامنه اگرچه. گذارد  كنار مي  واحد تحليل عنوان  را نيز به تري  بزرگ  گروه  پژوهش اين. كند  پيدا مي  ديگري  به متقابل
  .  برخوردار است  خاص  از جايگاهي  مفروض  دوگان  درون  فراتر رود اما پويايي  از دوگان  است  ممكن فردي

  :شوند  مي  موارد زير را شامل  اجتماعي  كوچك هاي  نظام  به  مربوط هاي  پرسش
   تفاوت  اين كنند؟ و چگونه  پيدا مي با يكديگر تفاوت    نقطه  در يك ها همزمان در امتداد دوگان    هماهنگ هاي  ادراك چگونه. 1 

ها و   سازمان  گوناگون  متعدد، انواع  مشتري هاي وضعيت: ها عبارتند از ؟ مثال  است كند مرتبط  كارورز ايفا مي  كه با نقشي
  .  و موقعيت واني فرا  از قبيل هايي  ويژگي  پراكندگي  به  است  امر معطوف اين.   سازماني  مختلف هاي محيط

 وارد   كه  تنشي  به گويي  پاسخ  و نحوه  آن  تحول  بررسي ، ناگزير بايد به كنيم  مي  بحث  اجتماعي  كوچك  نظام  درباره از آنجا كه. 2 
تواند با   مي  چگونه كند؟ مثالً نقش  تغيير مي  زمان  طي  مفروض  كارورز در دوگان  نقش اصوالً چگونه.  شود، بپردازيم  مي نظام

 نسبتاً   دوگان  از اعضاي  يكي  كه كند يا زماني  تغيير مي  محيطي  شرايط  كه  وقتي  شود، مثل  دگرگون  يا توافق تغيير شناخت
 كامالً  هايي  با انتظارها و ادراك ، عضوي شود و عضو جديدي  مي  خارج از رابطه)   سازماني اي  در مجموعه بگوئيم ( ثابت

  . را مد نظر دارد  اجزا با كل  رابطه  پرسش  اين گردد؟ در اصل  مي  وي جايگزينجديد، 
  

   فراگرد انجام  ديگر، در طول  بيان  يا به  زمان  طي دهد كه  قرار مي  مورد توجه  را در داد و ستدي  ادراكي  الگوهاي  دوم  پرسش
  ) 1(). 1975 و لينينگر،  وارويك (  است  طولي  تحليل  در يك  زماني و مقطع د  از حداقل گيري  نمونه  مستلزم  پژوهشي چنين. دهد مي

   نتيجه  نقش مثالً آيا تعريف. شوند  مي  مربوط  نقش  مؤثر بر ايفاي  احتمالي  در مورد شرايط  اساسي  تحقيق ها به  پرسش هردوي
   فاصله  درباره  را پژوهش آن) 1979 (  جابلين شود كه  مي رح مط  در جايي  پرسشي ؟ چنين  يا تجويز مشتري  كارورز است انتخاب
   پايگاه  تأثير احتمالي  نحوه  به  كه ، پرسشي  است  ناميده  اول  مرتبه  را پرسش آن) 1987(كاپال .   است  كرده  توصيف  اطالعات معنايي
 را در   فردي  رفتارهاي وقتي. شود  مي  و رفتار، مربوط ي شخص  بين بر ارتباط) ها  تفسيرها و دانسته مثل (  شخصي  بين شناختي

 قرار   مربوطند، مورد بررسي  احتمالي  الگوها و عوامل  به  كاپال را نيز كه  سوم  مرتبه هاي  پرسش توانيم ، مي  آوريم ها جمع نقش
  . دهيم

پردازد و   مي  همسونگري  عمدتاً به  كه  است  عمومي  روابط هاي  نقش  مطالعه  به  رويكردي  رفته  اشاره  آن  به  تاكنون  كه  آنچه
 و   خواهد شد، همسونگري  داده  نشان طور كه همان. شود  مي  تعريف  مقارن هاي ها يا شناخت يابي  جهت عنوان  به  فصل بعداً در اين
   اتصالي  را حلقه  اجتماعي  متقابل ردو رويكرد كنشه.  هستند ، متقابالً حمايتي با وجود استقالل:  بسيار سازگارند  نقش رويكردهاي

  عنوان  به ها هركدام  و نقش  همسونگري در واقع). 1973،   لئود و چافي ؛ مك1978،   و كان كاتس(گيرند   مي  فرض در زنجير عليت
 از   بخشي  عنوان ها را به  همسونگر، نقش ، هردوگان  از اين گذشته. اند  شده  تعريف  مشترك  معاني  به  وابسته  اجتماعي مصنوعات

   براي  اعتبار سازه  خواهد بود كه  اين  پژوهشي  برنامه  چنين  از وظايف يكي). 1979،  ويلموت(ريزد   مي  پي  رابطه  دوسويه تعريف
  در هر حال. وجود آورد  به  مفاهيم از تواند تركيبي ، مي  پژوهشي  چنين هاي  يافته درواقع.  كند ها فراهم  نقش  كنوني شناسي نوع



  15875-6597: ، صندوق پستي 11 خيابان شهيد بهشتي، خيابان پاكستان، كوچه دوم  پالك ،تهران: ها دفتر مطالعات و توسعه رسانه
  org.asanher@info:Email          org.rasaneh.www        88730477:  دورنگار88730413، 88735439: تلفن

198  

 ديگر  هاي  دوگان  مطالعه  براي تواند نتايجي  مي  كه ، الگويي  است  عمومي  روابط  نقشي  از رفتارهاي  علّي  الگوي  يك  نهايي هدف
  . باشد دربرداشته
يا  (  كارورز و مشتري هاي  ادراك ي هماهنگ با بررسي.   است  اهميت  نيز داراي  عمومي  روابط  عمل  رويكرد براي  اين
  همچنين.   يابيم  با آنها دست  مرتبط  و رفتارهاي  نقش هاي  دستورالعمل  به  راجع بيشتري [   اطالعات  ]   به  است ، ممكن) مديريت
   كه  نظير آنهايي  عمومي  روابط  الگوهاي  بر اقتباس  عمومي ، مشاور روابط  شرايط  كدام  و تحت  اندازه  تا چه  كه  است  اين مسئله

 از   عالي  مديريت  آيا درك  اينكه  كنجكاوانه پرسش. گذارد ، اثر مي  است  قرار داده  مورد بحث  كتاب  اين  دوم  در فصل گرونيگ
  . يا خير  خود كارورز است  درك  مشابه  عمومي  كارورز روابط نقش

  
   همسونگري:   مستقل متغيرهاي 
،   و فاراس ، مونگ آيزنبرگ (  قواعد ارتباطي اند، مثل  شده  كار گرفته  پيشنهاد يا به  مختلف  در موضوعات  همسونگري يمتغيرها 

   نيز صورت  علّي هاي  متغيرها در تحليل  از اين  استفاده  براي  جدي تالشي). 1976،  ويتكام (  عمومي  روابط هاي و برنامه) 1984
   براي  مشابهي  موضوع  مثل توان  را مي  عمومي  كارورز روابط منطقاً نقش). 1976لئود،  ، بيكر و مك براون (  است گرفته

  . قرار داد  مورد بحث همسونگري
»   فردي موافقت «  ديگر، تعريف سنت.   است  اجماع  در مطالعه  از دو سنت  يكي  همسونگري ، مفهوم)1967 (  نظر شف  مطابق

   در اين  همداستاني  افكار عمومي هاي  سنجش  اغلب  مشخصه وجه.   فردي هاي  افكار يا ارزش  جمع شباهت:  ست ا  اجماع براي
  گو از افراد مربوط  پاسخ  انتظارهاي كه آن بي«،  هاست  پاسخ  ساده  جمع دهنده  نشان  تعريف اين) 1977 (  بروم قول به.   است تعريف

  ).41  ص( آيد  حساب به»   اجتماعي ديگر در محيط
   از ظاهرش  كه دهد، رويكردي  قرار مي  را مورد توجه  عقايد ديگران هاي ، ادراك  اجماع  همسونگر براي  ديگر تعريف  از سوي

يشتر  ب  اجتماعي هاي  پديده  كه  است نيز متذكر شده) 1973 ( چافي.  دارد  اعتبار بيشتري  اجتماعي  علوم  براي رسد كه نظر مي به
  گويد جامعه  مي وي. كند  مي  را مطرح  شيمي  با علم  مرتبط اي ، و استعاره  فردي  وقايع  هستند، نه  خُرد اجتماعي  بر وقايع مبتني
) 1973 ( لئود و چافي مك.   است  شده تشكيل) ها ملكول (  شخصي  ميان  از روابط  بلكه نيست) ها اتم( از افراد بسيار  مركب

  .اند  كرده  رويكرد اقامه  اين  براي  مشابهي هاي استدالل
او ). 14ـ1   شكل  كنيد به نگاه(گردد  برمي) 1953 (   از نيوكامبAِBXِ    اصلي  الگوي  مذكور به  ديدگاه ، سابقه  البته

  اين). 393  ص(كند   مي صيفتو»  شود  نزديك  تقارن كوشد به  مي سخت «  كه در نظامي»   ادراكي اجماع « عنوان  را به همسونگري
  ).1982شاو و كاستانزو،  (  است  شناختي  هماهنگي هاي  نظريه گيرد كه  قرار مي تري  بزرگ  اجتماعي شناسي  روان  در سنت توصيف

  دارد X  و  B     بهA   هاي  نگرش  متقابل  وابستگي  به  اشاره  كه است»   مقارن گيري جهت«اختصار    همسونگري    اصطالح
 كند   باشد اما كشف  داشته  مثبت   احساسX    به  و نسبت  منفي   احساسB    به   نسبتA   اگر مثالً، شخص). 1953،  نيوكامب(
   شكل  كنيد به نگاه (  يا ناهمتراز است  نامتعادل  نظام  گفت توان  مي  صورت ، در اين  است   مثبتX    به  نسبت   همB    احساس كه
  ).14ـ2
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B              A 
  

  )1953،  نيوكامب (  همسونگري  نظري الگوي.   14ـ1  شكل
  

 در   مثبت هاي گيري جهت(  عالئم  حاصل  هر وقت در واقع. كند  ايجاد مي  تعادل  سمت  به  حركت  در جهت  امر فشاري  اين
  . وجود دارد  ادراكي  شود، ناهمترازي منفي)  برابر منفي

  

  
  
كند   فكر مي  چه  موضوع  يك  به داند راجع  مي هر شخص)  الف: (ها قرار دارد  شناخت  در اين  اساسي  دو فرض  نظر اوكيف به

   نظامي  صورت  الگو به اين.  دارد كند تصوري  مي  درك  را چگونه  موضوع  ديگر همان  شخص  كه  باره  در اين هر شخص)  ب(و 
  :  است نوشته) 1953 ( نيوكامب.   عناصر است  ميان  اتصال  حلقه  ارتباطات  در آن آيد كه  درمي شناختي
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  يابي گر جهت  ارتباط  دو فرد يا بيشتر را قادر سازد در مقام  دارد كه  را برعهده  اساسي اي ها وظيفه  انسان  ميان  ارتباط
  ).394  ص( دهند  ه ادام  ارتباط هاي  هدف سوي  يكديگر و به  سوي  را به همزمان

  
  از اين. كند  پيدا مي  پيوند تحقق  آن  از طريق  كه  است  فراگردي  و ارتباطات  است  پيوندي  واژه يك   همسونگري    بنابراين

  . تنها  فردي  ويژگي عنوان  به  كرد نه  افراد مطالعه  ميان  متقابل  كنش  را بايد مثل  اجماع ديدگاه
   شده  مشتق  نيوكامب از الگوي) 1967 ( و شف) 1966 ( ، لي ، فيليپسون ، الئينگ)1972 و 1973 (  و چافيلئود  مك  الگوهاي

 وجود   بسته  علّي  حلقه  الگوها، تلويحاً يك در همه. كشد  تصوير مي  به  را در رويكرد همسونگري  تحوالت14ـ3  شكل.  است
  ).1967،  شف(كند   مي  را متصل گي و هماهن ، اجماع  ارتباط هاي  سازه دارد كه

، اعتبار   را با اجماع  آنها آن  كه است) 1972،  لئود وچافي مك (  اجتماعي  واقعيت  مفهوم لئود و چافي  مك  محور الگوي
   كه  است  شخص  داوري  از مبناي  بخش  آن  نماينده  سازه  اين نظر مؤلفان طبق. گيرند  مي ، معادل  ارزشي  مشترك  و نظام اجماعي

: كنند  پيشنهاد مي  موازي اي سازه) 1967 ( و شف) 1966 (  و همكاران الئينگ.  داد  نسبت  متعامل  اجتماعي  گروه  را به  آن توان مي
  ان و همكار ، الئينگ وي.   است  كرده ها تعريف  افراد گروه  ميان  هماهنگي  را درجه  اجماع  درجه شف. »  جمعي نمايندگان«

،   ديدگاه ؛ فوق» كنم  فكر مي  من آنچه«:   است  اين  مستقيم ديدگاه. كنند  مي  ارائه  متقابل هاي  ديدگاه  مارپيچ  به  راجع  مشابهي الگوهاي
  اجماع. اير اينهاو نظ» كنيد  فكر مي  من  به  شما راجع  كه كنم  فكر مي آنچه«،   ديدگاه كنيد؛ فرافوق  شما فكر مي كنم  فكر مي  كه آنچه«

 باشد  وجود داشته»   موضوع  درباره  افراد گروه  ميان  متقابل هاي  از شناخت  نامحدودي هاي رشته « شود كه  پيدا مي  وقتي كامل
  ).478  ، ص1973،  لئود و چافي مك(

ء،  ، شيي شخص (  موضوعي  درباره  اشخاص  ميان  و متعامل  مقارن هاي  شناخت ، يعني  اجماع  همسونگرانه  در اينجا، تعريف
  .  است  قرار گرفته مورد استفاده) نظر، فراگرد يا رفتار
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  هاي  موضوع متغيرها نه. كند  را پيشنهاد مي  و فراگردي  را توصيف شود الگوها نظامي  مي  ديده14ـ3   در شكل طور كه همان
   پژوهشي  برنامه  را در اين  مستقل فراگردها متغيرهاي.  اينها هستند  ميان ها روابطآن.   هر نظام  درون  اشخاص اند و نه  شده مقايسه
  اشاره   همخوانيو  )  شناخت(   موافقت،    دقت    عنوان  متغيرها تحت  غالباً به  همسونگري  به  مربوط متون. نمايد  مي فراهم
  .دهد  مي اند، نشان  كرده  تعيين  هريك  براي  نويسندگان  را كه  و تعاريف  اصطالحات  از اين  بعضي14ـ1  جدول. كند مي

 تنها در تعداد   اصلي هاي تفاوت.  وجود دارد  زيادي هاي  شباهت  هر اصطالح  تعاريف  تمامي شود ميان  مي  مشاهده  چنانكه
  .  است كار رفته  به  هر تعريف  براي  كه  است ابعادي

 تميز   كنشگران  و دوگاني  يكاني  احتمالي هاي  ديدگاه  ميان كنند كه  پيشنهاد مي  مفاهيم  اين تعريفدر ) 1971 (  و پيرس  اشتام
با وجود .  دارد  فرد تعلق  خود آن  به  فقط  كه ، ديدگاهي  است  يكاني ، ديدگاهي  موضوع  يك مثالً نظر كنشگر درباره.   شويم قائل
 را از هر دو  هايي  سنجش  كه اي  رابطه  صورت ، به  است  كنشگر ديگر دوگاني هاي  و شناخت وي خود  هاي  شناخت  ميان  رابطه اين

  .طلبد بازيگر مي
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  از نظر A    شخص  درك عنوان  به  در واقع دقت ( اند كه  كرده  خاطرنشان  دقت  خود درباره در توضيح) 1971 (  و پيرس  اشتام
  از نظر واقعي)  گيري  اندازه از طريق( ناظر   با درك در مقايسه)   است  شده  ناظر گزارش ه ب  كه  موضوعي  به   راجعB   شخص
دهد   مي  نشان  توصيف اين.   است  هر شخص  براي اي  جداگانه هاي  سنجش  مستلزم دقت). 209  ص(شود   مي   تعريفB   شخص

  براي. اند  نكرده  را تجربه  آن تنهايي   بهB  يا  A    كه اي  رابطه اي ، واژه  است  ديگر دوسويي  عبارت  و به  دوگاني  درواقع  دقت كه
   حقيقي هاي  فرد ديگر، واقعاً با شناخت هاي  از شناخت  شخص  درك  شود كه  تلقي اي تواند درجه  مي ، دقت  ما داريم  كه مقاصدي

مثالً مشاور تا . كند  فكر مي  از طرفين  هريك  كه ، از آنچه  است  معتبري زيابي ار  به يافتن ، دست  ديگر دقت بيان به. كند  مي  تطبيق وي
   كند؟  ارزيابي درستي  خود را به  مشتري تواند انتظارهاي  مي  پايه چه

   شود كه تعيين دارد تا  شده  گزارش هاي  شناخت  مقايسه  به  بستگي  آن گيري  اندازه  كه  است اي ، رابطه  نيز همانند دقت  موافقت
  .  استB   هاي  شناخت  مشابه  پايه   تا چهA   هاي  شناخت محتواي
 را  موافقت. اند  كرده  تعريفB  و  A   هاي يابي در جهت»   شناختي تداخل« مذكور را  شباهت) 1973 ( لئود و چافي  مك

تواند   نمي  موافقت با وجود اين. كند  مي  مشابهي  كلي هاي  ارزيابي  موضوع  يك  درباره  هر شخص  كه  دانست اي  درجه توان مي
  .دانند  مي  موافقت  پيشين  را شرط شناخت) 1973 ( لئود و چافي مك.  بعد تنها باشد  يك معرف

   كه تا جايي.  وجود دارد كنند موافقت ها مي  از موضوع  مشابهي  كلي هاي   ارزيابيB  و  A    كه  تا جايي
 هستند،   مشابهي هاي  ويژگي ها داراي  در آنها موضوع شود كه  مي  را شامل هايي  آنها، نظام  فردي هاي يابي جهت

  )485  ص. ( وجود دارد شناخت
  

   آن  كلي ، در تعريف  وضعيت  خود از يك هاي نظر از ارزيابي  صرف  اشخاص دهد كه  مي  را نشان اي  درجه  اساساً شناخت
  هاي مثالً طرف). 1973لئود،   و مك ؛ چافي1968لئود،   و مك ؛ چافي1966،  ؛ كارتر، راجلز و اولسون1962تر، كار(نظر دارند  اتفاق

 موجود   مورد شناخت  در اين  دهند كه  تشخيص  عمومي  از روابط اي  را در مسئله  عناصر مشابهي  است همسونگر معموالً ممكن
  . باشند  نداشته  توافق  مناسب هاي  خود و واكنش  به  مربوط هاي  نقش  درباره  دارد كه  احتمال  ولي است

   متغير نه  داشتند كه  بودند و عقيده  كرده  معرفي  را يكاني ، همخواني ، متغير ديگر همسونگري)1968(لئود   و مك  اما چافي
  : وجود دارد  همسونگري  وضعيت  در يك ص هر شخ  خصوصي هاي  در شناخت  كه  است اي  سازه  بلكه  همسونگري  واقعي مفهوم

  
  هاي  شناخت  ميان  از رابطه  است  شخص متغيير ادراك؛    است  حضور دارد، جالب  همسونگري  در زمينه  فقط  اينكه

  ، با بسياري  شخص  متغير درون  يك عنوان به.  ديگر  با شخص  روابطش ، براساس ديگر   شخص هاي خود و شناخت
  )662  ص. (  گزينشي ، درك بيني ، پيش كردن  عقالني  مثل كند، فراگردهايي  مي  تفاوت شناختي ـ   دروني ردهاياز فراگ

  
مثالً .   ديگر است  شخص هاي  از شناخت  وي  و درك  شخص هاي  شناخت  ميان  شباهت  درجه دهنده  نشان  در اصل  همخواني

ها با   نگرش  اين  اندازه  تا چه اينكه.  باشد  داشته  عمومي  مشاور روابط  وظايف  به  راجع  عقايد معيني  است  ممكن مشتري
  .دهد  مي  نشان  مشتري  را براي  همخواني  كند، درجه  مشاور تطبيق هاي نگرش

دهد   مي  را نشان  نقاطي14ـ4   مانند شكل كنند كه  پيشنهاد مي  همسونگري گيري  اندازه  براي الگويي) 1973 ( لئود و چافي  مك
   همسونگري  متغير اصلي  معيار، سه  الگو، پنج مطابق.  كشيد  از آنها بيرون  هر متغيري  معيارهاي  ساختن  براي هايي  بايد داده كه

  .آورند وجود مي  را در اينجا به مورد بحث
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يا »  جمعي« معيار  گيرند، ساختن  قرار مي د بحث مور  همسونگري  متغيرهاي عنوان  به  عام  متغيرها در اصطالح  با وجود اينكه
 دو   پايه  قرار دارند كه  معيارهايي  برپايه  هريك  و هماهنگي ، موافقت دقت.  نيستند  مستقل ، زيرا كه پذير نيست  از آنها امكان تركيبي

  .اند  داده ستد  به  آن  از روابط  مناسبي توصيف) 1968(لئود   و مك چافي.  هستند متغير ديگر هم
يا ( هر دو باال   و همخواني  موافقت اگر سطح.  خواهد بود  ضرورتاً پائين  زياد باشد، دقت  و همخواني  كم  اگر موافقت
   سومي  كه شود، در صورتي  مي  تغيير ديگري  دو متغير موجب  از اين تغيير يكي.   باالست باشد، دقت)  هردو پائين

. يابد  مي  نيز افزايش  پيدا كند، همخواني  افزايش  دقت  و باال باشد، وقتي  ثابت مثالً اگر موافقت.  شود  نگهداشته ثابت
  )663  ص. (يابد  مي  كاهش كند، هماهنگي  پيدا مي  افزايش  دقت  باشد، وقتي  و پائين  ثابت  موافقت اگر سطح

  
،   كشش  ديگر مثل  متغيرها با متغيرهاي  اين  روابط ولي. آيند ر مينظ  به  مستقيم  همسونگري  خود متغيرهاي  ميان  خاص  روابط
   در  دهد كه  مي  نشان  و چافيلئود  مك  بيان  اين با وصف). 1979كاپال،  و  پاويت( باشد   منحني  است  ممكن  و ارسال جويي اطالع

  

  
  

 را  هايي اند تا اندازه  شده گذاري كنند اسم  مي  وصل  هم ها را به  چهارخانه ها كه پيكان. دهند  مي  در مورد هر فرد را نشان گيري ها اندازه  چهارخانه:  يادآوري
  .گيرند  قرار مي  مورد مقايسه  همسونگري  هر شاخص  ساخت  براي  دهند كه نشان

  
   اندازه تغير همسونگر را بايد جداگانه هر م اثرهاي.  باشد  داشته  دروني هماهنگي كنند كه  نمي  ارائه  از همسونگري آنها شاخصيكل 

  . كرد  و تحليل گرفت
  دهد، فرض  مي  را نشان  اجتماعي  از هماهنگي اي  امر فراگرد بالنده  اين از آنجا كه. كنند  مي  را فراهم  مستقل  اينها متغيرهاي

  فرض. كنند  مي  فرق  زمان  در طول  هم  معين  نظامي  براي ، بلكه  مختلف هاي  تنها در نظام  آنها نه  متغيرها و اثرهاي  كه  است براين
   متغيرهاي  اثرهاي صورت در اين. ها هستند  در ادراك  از تفاوت ها در رفتار، تابعي  تفاوت  كه  ديگر در اينجا است اساسي

  ؟ ها چيست دوگان   درون در    و هم  در بين  هم همسونگري
  
    و همسونگري  نقش پژوهش 
   راه ، بهترين  ديدگاه بنابراين. اند  كرده  تلقي  نظريه  سازماني  فرد و سطوح  ميان  اصلي  را حلقه  نقش مفهوم) 1978 (  وكان كاتن 

  )؛ پارسونز1978،   و كان ؛ كاتس1954گتزلز و گوبا،  (  بدانيم  نقش  را تابع  آن  كه  است  رفتار فرد يا كنشگر اين درك
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اند   كرده تعريف» كنند  مي  از افراد از آنها پيروي  خاصي  گروه  از قواعد كه اي زيرمجموعه« را  نقش) 1972 ( و سكورد  هاره
 از افراد   معين  كاركردي  در روابط كند كه  مي مند رفتار اشاره  ضابطه  الگوهاي  به  نقش  مفهوم  سازماني اي در زمينه). 13  ص(

.  را با خود دارد  هنجاري  انتظارهاي  مفهوم اند، اين  كرده  خاطرنشان  مؤلفان طور كه همان). 1978،   و كان كاتس(شود   مي خواسته
 الگودار   فردي ها از رفتارهاي  سازمان  كه  است كنند اين  مي  ابراز عقيده  آن  و دربارة ها ارائه  از سازمان  و كان  كاتس  كه در تعريفي

  . ها است  از نقش ، صرفاً نظامي ، سازمان در اصل.   برخوردار است  محوري  از اهميتي  نقش  و رويكرد به  شده تشكيل
   كشيده  يا نظام  فعاليت  از يك  در بيش  اشتغال  تغيير كنند و به  روابط  در طي  است ها ممكن خود نقش) 1977(نظر پارسونز   به
   ديگر متصل هاي  از نقش  خيلي ، به  يا غيرمستقيم ، مستقيم يا نقش»  مقام« هر  هاند ك  كرده  استدالل  و كان  كاتس در واقع. شوند
 ـ   سرپرست  از دوگان  است  ممكن  نقش  دستگاه در نتيجه. آيد  درمي  نقش  كامل  دستگاه صورت  به  پيوندها در كل اين.  است

  .د ياب  گسترش تري  بزرگ  اجتماعي  شبكه  فراتر رود و به مستخدم
  هاي عاليتف   به  اشتغال آنان. يابد  مي  افزايش  در سازمان  و منصب  با رتبه  چندنقشي  اشتغال  چنين  احتمال كه  برآنند  وكان  كاتس

  .اند  كرده شود، توصيف  آشكارتر مي  مدام  سازماني  مراتب  فرد در سلسله  با ترقي  را كه  فرعي هاي  در سيستم متعدد و درگيري
  

  
  

 در  دار شود بلكه  عهده  شخص  آنها را تنها يك  همه  نيستند كه  مجزايي هاي ها ديگر نقش  اشتغال ، آنها معتقدند كه با وجود اين
   ديدگاه  اين  تأييدكننده  اول  دست  از داليل برخي) 1954 ( گتزلز و گوبه. اند  شده  ادغام  عمومي  روابط  واحد جديد مثل  نقش يك

  با وجود اين. گيرد  مي ، برعهده  است  كرده  او مشخص  گروه ها را كه  از نقش  هر فرد تعدادي  كردند و يادآور شدند كه ضهرا عر
   ملتزم  غالب  نقش  يك  خود را به  كرد ناگزير است  مبادرت  آن  به  حساس  بايد در لحظات  كه  اقدامي  درباره گيري  تصميم  براي وي
  .سازد
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   نقش ارسال). 1978،   و كان كاتس(گيرد   را دربرمي  فرعي ، چهار مفهوم  نقش شود، اجراي  مي  ديده14ـ5   در شكل كه  چنان
    ارسالي نقش.    است نقش  در رفتار صاحب كار بسته  به  سنجشي  مورد انتظار و معيارهاي هاي ، فعاليت    نقش انتظارهاي   شامل
   شخص ، درك    دريافتي نقش    شامل گيري نقش.  تأثير قرار دهد  را تحت كوشد فرد مخاطب  مي  كه  است هايي  ارتباط همه

 رفتار  ، نتايج  نقش دستگاه.   است  مخاطب  شخص  رفتاري  واكنش  كه  است  رفتار نقشي و   فرست  نقش  از انتظارهاي مخاطب
  .شود كند و فراگرد مجدداً  آغاز مي  مي  ارزيابي خود  انتظارها، نيازها و هنجارهاي  را مطابق نقشي

 و  ، موافقت  دقت  آنها به ها و وابستگي  نقش اي  رابطه ، مخصوصاً ماهيت  و ابعاد همسونگري  نقش  مفاهيم  ميان هاي  شباهت
  . آشكار شود درنگ  بي  است  آنها ممكن  در ايفاي هماهنگي

دهد؛   مي  را نشان  و افقي  دادوستدي  فراگردي همسونگري. نظر آيد  به  متفاوت  است ن در هر رويكرد ممك  ارتباطي  اما حلقه
   استدالل  مؤلفان  بعضي با وجود اين.   است  و عمودي  دستوري  از فراگردي ، حاكي  سازماني ، مخصوصاً در زمينه  نقش ارسال

   و مذاكره  دوسويه  ارتباط  به اي تأكيد ويژه) 1982 ( جابلين. شود  مي  منطبق بهتر  تبادلي  با ديدگاه  در واقع  رويكرد نقش كنند كه مي
   به  مشابهي ديدگاه) 1976 ( گرن. كند  ياد مي  همانندسازي  عنوان  به  از آن  وي  كه ، امري  است  كرده  و گيرندگان  فرستندگان ميان
   مشاركت  نقش  در تعريف ، فعاالنه  دوگاني  رابطه  اوليه  در مراحل ويژه ، به  نقش  گيرندة  در آن گزيند كه برمي»  سازي نقش « اسم
 و  دانسرو، گرن(»  حد و مرز مذاكره«و نيز از ) دانسرو، آلوتو و يا مارينو( و سود  گذاري  سرمايه  شامل از فرايند مبادله. كند مي

   توجه تمامي) 1987(، راجرز و سار   فيرهرست با اينكه. شود  مي صل حا  دوگاني هاي  نقش  براي  مشابهي هاي مفهوم) 1975هاگا، 
  ، كه  نسبتي  از ارتباط اي  امور را در زمينه كنند، اين  مي  معطوف زيردست ـ  مدير  متقابل هاي  در كنش  نظارت  الگوهاي خود را به
  .دهند  قرار مي گيرد مورد بحث  را درنظر مي نفوذ متقابل

  ساخت/ محتوا يا فراگرد  /   قالب  رابطه  عنوان توانند به  رويكردها مي ، اين سازي  و نقش  همسونگري  تبادلي هيت ما  با فرض
   مشاهد و مشتري  ميان  متقابل  ساختار يا فراگرد در كنش  در حكم  است  ممكن  همسونگري  متغيرهاي اگرچه.  باشند  متصل  هم به

  گيري  جهت  موضوع عنوان  كارورز را به  نقش توان  مي در اصل. كند  مي  خدمت  اصلي  ماده  در مقام شده  ساخته مفيد باشند اما نقش
  . كرد تلقي ) B   شخص (  عمومي  يا مشاور روابط  متخصص  براي و هم ) A   شخص (  مشتري  براي هم

  
    عمومي  روابط نقش:  متغير وابسته 
چهار ) 1982،   و گوتسمن ؛ دوزيه1979،   و اسميت بروم (  عمومي  روابط هاي  نقش  به  مربوط يها  از پژوهش  تركيبي براساس 

،   ارتباطي ، كاردان اينها عبارتند از تجويزگر متخصص.   است  مبتني  خود كارورزان هاي  بر گزارش شود كه  مي  مشاهده  اصلي نقش
  ).1985  ، سنتر و بروم كاتليپ ( يگشاي گر فراگرد مشكل  و تسهيل گر ارتباطي تسهيل

اختيار در امور   را فرد صاحب  تجويزگر متخصص،  )1976 (  و موتون  بليك هاي  از نوشته با استنباط) 1979 (  و اسميت  بروم
  وي. كند مي را تجويز  حل دهد و راه  مي  را تشخيص  مشكل  كارشناس اين. كنند  مي  تعريف  عمومي  روابط هاي حل  و راه مسائل

  .كند  مي  شديدي  مسئوليت  احساس  آن  و نتايج  برنامه  براي همچنين
 را   ديگر مديران  تجويزشده هاي حل  تنها راه وي. كند  مي  را تعيين حل  يا راه  مشكل ندرت به    ارتباطي كاردان ديگر    از سوي

،  ، ويرايش  نظير نگارش اش  ارتباطي هاي  مهارت  دليل عموالً به م كاردان). 1985،  ، سنتر و بروم كاتليب(نمايد  اجرا مي
  .شود  مي  استخدام  و توليد نشريات  يا طرح برداري عكس
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   مختلف هاي  و گروه  سازمان  ميان  كارورزان اين. كند  مي  عمل  ارتباطي  يا واسطه  ميانجي  در حكم  گر ارتباطي تسهيل 
، سنتر و  ؛ كاتليپ1979،   و اسميت بروم (  متمركز است  ارتباطات  آنها بر مبادله كنند و اساساً توجه  مي برقرار  خود ارتباط مخاطب

  ).1985،  بروم
كند   مي  مداخله  سازماني گيري  ديگر در تصميم  نقش  سه بيشتر از دارندگان   گشايي گر فراگرد مشكل تسهيل    سرانجام

 دارد   همكاري  ديگر در سازمان ، با مديران  مشكالت  و حل  تشخيص  براي  كه  علت  اين ماالً به؛ احت)1982 و آكاريا،  جانسون(
 را   وي توان كند و مي  مي  عمل  عمومي  روابط گشايي  راهنما در فراگرد مشكل  عنوان  كارورز به اين). 1985،  ، سنتر و بروم كاتليپ(

  . كرد  محسوب  سازمان  از مديريت بخشي
  ماند كه  مي  باقي  تجربي اي  مسئله  ديگر، همچنان هاي كند يا نقش  بروز پيدا مي  مشتري هاي ها در شناخت  نقش  آيا اين  اينكه

، 14ـ6  شكل.  داد  تطبيق  نقشي را با رفتارهاي) 14ـ4  شكل ( لئود و چافي  مك گيري  اندازه  الگوي توان مي.   است در خور بررسي
  شكل( و رفتار  ، دريافت  انتظار، ارسال  اصلي  از متغيرهاي هريك. دهد  مي مشاور را نشان ـ   مشتري نگريِ رابطه همسو الگوي

  . كرد  تحليل  همسونگري  متن  در همان توان را مي) 14ـ5
  

  
  
    نظري هاي رابطه

  ، مشاور يا كارورز ممكن  ناهمتراز است  در دوگان  قدرت  رابطه از آنجا كه. شوند  پديدار مي درنگ  بي  نظري هاي  گزاره بعضي 
  اثرهاي.  مشاور باشد  به  نسبت تر از مشتري ، دقيق  عمومي  روابط  نقش  درباره  مشتري هاي  خود از ادراك  بخواهد در ارزيابي است
  .گذارد  مي  فراراه  بررسي  را براي ، مسير جالبي  نقش  واقعي  تحول  بر نحوه  آن  و تغييرات دقت

، )1971،   و پيرس اشتام( را آغاز كنند   بيشتري  ارتباطي  كند تا مبادالت  را ترغيب  افراد دوگان  است  ممكن  دقت  مثالً عدم
   است  اين  رابطه  منطقي نتيجه). 1973،   واشتام پيرس( نباشند   مواجه طرفه  يك  با تصميمي كنندگان  مشاركت  كه مخصوصاً هنگامي

  ).1988پاپا و پود،  ( شود و از تأييد نيز برخوردار است  منجر مي  اطالعات تر در مبادله  كم  زمان  باال به  دقت  سطح كه
  گزارش) 1988(پاپا و پود .  دارد  هم  ديگري ، اثرهاي  ارتباطات  و فراواني  بر احتمال  بر تأثيرگذاري ، عالوه  دقت  سطح

   عنوان  به  بيشتري  با فراواني  و تراضي  از دوستي  مناقشه  در حل دقت  كم هاي  باال، از دوگان  دقت ر وضعيتها د  دوگان اند كه كرده
  . بودند  از تحكم  بيشتر مستعد استفاده دقت  كم هاي  ديگر دوگان از طرف. كردند  مي  استفاده تاكتيك

   يك  دانشجويان  ادراكات ، دقت  درازمدت اي در مطالعه.  پيدا نكند ش افزاي  زمان  ضرورتاً طي  است  ممكن  دقت  با وجود اين
   نتيجه اين). 1976لئود،  ، بيكر و مك براون (  نيافت  افزايش  دانشكده هاي  سال  ديگر در طول  دانشجويان هاي  از ديدگاه دانشكده



  15875-6597: ، صندوق پستي 11 خيابان شهيد بهشتي، خيابان پاكستان، كوچه دوم  پالك ،تهران: ها دفتر مطالعات و توسعه رسانه
  org.asanher@info:Email          org.rasaneh.www        88730477:  دورنگار88730413، 88735439: تلفن

207 
 

.  خواهد داد  را افزايش ، دقت  زمان  بيشتر در طي  اطالعات د كهكردن  مي بيني  پيش  ارتباطات  پژوهشگران  زيرا اغلب اسرارآميز است
  كند كه  تأكيد مي  يافته در هرحال.  شود  كار بسته  به  دوگان  نظير يك  كوچكي  نبايد در واحد اجتماعي  يافته ، اين با وجود اين

  .  است  ضروري  دقت احتمالي   كاهش    توضيع  براي  تبيين نوعي
   در ميان  نقش  بر تغييرات  اثرهايي  چه مثالً موافقت. كند  مي  فراهم  بيشتري ، بصيرت  موافقت ، يعني يگر همسونگري متغير د

   عمومي  روابط هاي تر نقش  روشن  تعريف  به  زياد منتهي  موافقت  باشد كه  انتظار وجود داشته  اين  است ها دارد؟ ممكن دوگان
ها   شيوه  به  راجع  مذاكره  را براي  بيشتري  نيروي دهد كه  مي  را نشان  سياست  قبلي  از شناخت  بااليي د، سطح زيا مثالً موافقت. شود
) 1982 ( من  هاتفيلد و هوزه هاي داده.  باشد  داشته  وضعيتي  ديگر متغيرهاي  به  بستگي  است ها ممكن  نقش اما رابطه. كند  مي فراهم
  . دارد  شغلي  رضايت  با ابعاد مختلف  مثبتي  مستقيم  زياد همبستگي  موافقت  كه  است  از آن حاكي

   كه  افرادي مثالً وقتي.   نيست  موافقت  از عدم  تابعي  ارتباط  برقراري  به  تمايل دهند كه  مي ها نشان  پژوهش  برخي كه  اين  جالب
 و  پيرس( شود   كشيده  از ارتباط  ممانعت ، به  موافقت  عدم  نيستند اين افق مو برند كه  مي  اتخاذ كنند پي جانبه  يك بايد تصميمي

   دادند ناسازگار است  نشان  اطالعات  و مبادله  موافقت  عدم  را ميان  مثبتي  ارتباط  كه  قبلي  با مطالعات  يافته اين). 1973،  اشتام
 و كاپال،  پاويت (  وضعيتي هاي  محدوديت  به  است  متغيرها ممكن ان مي همبستگي). 1951؛ شاختر، 1951،  فستينگر و تيباوت(

  . باشد  داشته نيز بستگي) 1982،  پاويت ( گيري  تصميم  در وضعيت  ادراكي  اطمينان  عدم ، مثل)1979
لئود  ، بيكر و مك  براون در واقع.  تأثيرگذار باشد  واقعي تواند بر موافقت  خود مي  سهم  به هم)   ادراكي موافقت (  همخواني

تواند   امر مي اين.   است  از موافقت  قبل  همخواني  علّي  از جهت  بزرگ  اجتماعي هاي  در نظام  رسيدند كه  نتيجه  اين به) 1976(
  . كند  تعيين خوبي  به  است  يافته  دست  آن  به  را كه  نقشي  تعريف ترين  و روشن  رسيده  آن  به  واقعي  موافقت  را كه حداكثر وسعتي

  در مطالعه) 1984 ( ، مونژ و فاراس آيزنبرگ.  گيرد  پيشي  بر موافقت  است  ممكن  همخواني ، اثرهاي  دوگان  در سطح  حتي
 مدير  هاي بي بر ارزيا  مثبتي ، اثرهاي و دقت)  همخواني (  ادراكي  موافقت  رسيدند كه  نتيجه ، به  مديريتي هاي  در دوگان قواعد ارتباط

 از   مديران  كه  شهودي و با انتظارهاي.  ها داشت  با ارزيابي  منفي  همبستگي  ديگر موافقت از سوي. گذارد  مي  مستخدم درباره
  .تر بشوند، مغاير بود  راضي  واقعي  موافقت  باالي سطوح

   است  ممكن  منجر شود كه  اجرايي  نقش  درباره  و توافق هپرد  و بي  سريع  مذاكره تواند به  مي  همخواني  باالي  احتماالً درجات
. كند  مي  را طوالني  مذاكره آورد و مدت  پديد مي  اطمينان  عدم طور منطقي  به  ديگر ناهمخواني از سوي. ها باشد  يافته  براي توجيهي
  هاي  كنش  به  يعني دهي  و عقيده جويي  عقيده  به اني ناهمخو  رسيدند كه  نتيجه  اين به) 1976(لئود  ، بيكر و مك  براون درواقع
  . خواهد شد تر كشيده  طوالني  زماني  دوره  به طور منطقي  به شود كه  مي  بيشتر منتهي ارتباطي
   كسب  براي  تا تالش  ديگري  به دادن تواند با پاسخ  نيز مي  در نظام دهد كنش  مي  نشان  متعادلي  الگوي  چنين طور كه  آن

   مبتني  اجماعي  به شدن  نزديك  براي  يا كوشش  خود شخص يابي  جهت ، با تغييردادن  ديگري يابي  جهت گرفتن  و ناديده اطالعات
  . شود  و فصل ، حل  جديد جمعي بر رابطه

  
   نتيجه 
   الزم شود و ديدگاهي  مي  استفاده  اخيراً از آن ه را ك  نقش شناسي ، نوع  نقش  فرستندگان هاي  ادراك  با شناسايي در اينجا عالقمنديم 

 را   اساسي هاي اختالف: تواند  رويكرد مي ، اين  از اين گذشته.  ، تأييد كنم  است  عمومي  روابط هاي  نقش  در مطالعه  شده اما فراموش
 آنها را بر   و اثرهاي  مفروض  نقش ستگاه د  درون  همسونگرانه  كند؛ روابط  شناسايي  عمومي  روابط  نقش هاي  دستگاه ميان
  ها به  موضوع اصوالً اين.  شوند  متحول  است  ممكن  زمان  در طول ها چگونه  نقش  كند كه ، و بررسي  ارزيابي  اجرايي هاي نقش
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  ها را بلكه  دوگان  ميان هاي ف اختال تنها تحليل  امر نه اين). 1972،  لئود و چافي مك(پردازد   مي  آن  و ساختمان  اجتماعي واقعيت
  .كشد  مي كند نيز پيش  مي  آنها عمل  درون  را كه  پويايي  فراگردهاي تحليل
  

   سپاسگزاري 
 ريوز در   و از بايرون  فصل  اين  موضوع  درباره  پيشنهادهايش ، براي  كاليفرنيا ــ فولرتون  ايالتي  آكاريا در دانشگاه از الليت 

،   فصل  اين  اوليه هاي  در مورد نسخه  توضيحاتشان ، براي  ـ مديسون  ويسكانسين لئود، در دانشگاه  مك نفورد و جك است دانشگاه
  .شود  مي  سپاسگزاري ويژه به
  

  نوشت پي
  
تاريخي و بحث كاملي از پژوهش فراگرد در ارتباط سازماني؛ شامل موضوعات فلسفي، ) 1984(مونژ، فاراس، آيزنبرگ، ميلر و وايت . 1

  . اند شناختي تهيه كره روش
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    اطالعات نقش:   دروني  عمومي  و روابط بازتابندگي
    سازماني  توسعه در هدايت

  
   كرپس.   ال  گري

    نويز شمالي  ايلي دانشگاه 
  

   چكيده 
   مهم هاي  فعاليت  نسبي  اثربخشي  درباره اي  بازتابنده ، اطالعات  تغيير سازماني  عوامل  براي  عمومي  روابط هاي تالش 

   سازماني  نظام  كل  توسعه  براي  مناسب هاي  نوآوري  و اجراي نياز توسعه  پيش  اطالعاتي چنين. كند  مي  فراهم انيسازم
 و   تعويض  دربارة  موردي اي ، مطالعه  سازماني  توسعه  در هدايت  و بازتابندگي  مؤثر اطالعات  نقش  تشريح براي.  است
   اصلي  گروه عنوان  به ؛ پرستاران  ميداني در مطالعه.   است  شده  گزارش  شهري  بزرگ ن بيمارستا  در يك  پرستاران حفظ

   بررسي  عمومي  روابط  ارتباطي هاي  فعاليت  از طريق  پرستاران  سازماني هاي شكوائيه.  شدند  شناخته  داخلي مخاطب
 مورد   تهيه  در دست  ابقاي  برنامه  تدوين  شود و براي ابي ارزي  افراطي جايي  جابه  اين  در پس  نهفته  خاص شد تا مسائل

 از افراد پرستار   الزم  شد تا اطالعات  طراحي  داخلي  عمومي  روابط  ارتباطي  نظام عنوان  ابقا به برنامه.  قرار گيرد استفاده
   هدايت  جاري  سازماني اند و نوآوري برس  بيمارستان  مديريت  افراد پرستار به  را از رده  شود و اطالعات آوري جمع

  . آيد  فراهم  بيمارستان  كاركنان آمد براي  اجرا درمي  به  سازمان  در درون  كه هايي  نوآوري  درباره شود و بازخوردي
  
    عمومي  و روابط بازتابندگي 
 دارند   سازماني هاي  فعاليت  درباره  اطالعات از به ني  سازماني  نظام  گسترده  و توسعه آميز نوآوري  موفقيت  انجام  براي رهبران 
   سازماني  داخلي  و مسائل  محيطي  فشارهاي  را درباره  الزم  اطالعات  عمومي  روابط هاي كوشش). 1973نادلر، راو و بويز، (
  عنوان  صرفاً به  عمومي  روابط هاي  تالش قات او غالب. آورد  مي  فراهم  رهبران  براي  سازماني  انطباق  در امر هدايت منظور استفاده به

  آوردن  و فراهم  سازماني  داخلي  از مخاطبان  اطالعات آوري  جمع كه  آن ، حال  است  شده  تلقي سازماني  برون  ارتباطي هاي فعاليت
  اين). 1986،  ؛ كرپس1984،   هانت و ؛ گرونيگ1984،  دآپريكس (  مؤثر است  عمومي  روابط  آنها از عناصر اصلي  براي اطالعات
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   مناسب  اطالعات  را در تأمين  داخلي  ارتباطات دهد تا نقش  مي  را گسترش  سنتي  محور بيروني  ارتباط  نظري هاي  ديدگاه فصل
  . شود  شامل  سازماني  توسعه منظور هدايت  تغيير به  عوامل براي

  هاي  تالش  از طريق  شده آوري  جمع اطالعات.  هستند  داخلي  عمومي  ارتباط هاي يت فعال  براي  مهمي  مخاطبان  افراد سازمان
   روشن طرزي ، به  سازمان  اعضاي  را از ديدگاه  سازمان  جاري سازد وضعيت  را قادر مي  سازمان ، رهبران  داخلي  عمومي روابط

). 1986، 1985، 1983،  كرپس(را باال ببرند )  خود  به  نگريستن براي   سازمان يا توانايي (  سازمان  كنند و بازتابندگي مالحظه
  برين.  كنند  را شناسايي  تغيير سازماني  و نيز مسيرهاي  موجود و احتمالي كند مشكالت  مي  كمك  رهبران  به  بازتابنده اطالعات

). 47  ص(»   دروني  و هم  تغيير بيروني ، هم  تغيير نيست يريتتر از مد  مهم  سازماني  در نظريه اي  مسئله هيچ « معتقد بود كه) 1976(
 در مورد بازار و افكار   و نيز پژوهش  با حكومت  و روابط  نفوذ سياسي  اعمال  مثل  عمومي  روابط  ارتباطي هاي  از فعاليت بسياري
؛ نگر 1986،  ؛ كرپس1984   و هانت گرونيگ( شود  ي گردآور  از محيط  مناسب اند تا اطالعات  شده  منظور طراحي  اين ، به عمومي
   سازمان  به  مربوط  را همانند افراد محيط هايشان  سازمان  اينكه  براي  رهبران  به  با كمك  بيروني  اطالعات چنين). 1984،  و آلن

   هدايت  را براي  سازماندهي هاي  فعاليت سازد كفايت  را قادر مي دهد و رهبران  مي  را نيز افزايش  سازماني ببينند، بازتابندگي
  . كنند  مستمر ارزيابي  و توسعه  سازماني نوآوري

 و عملكرد   سازمان  انتظارهاي  ميان  ناهماهنگي يعني« عملكرد   مهم هاي سازد تا شكاف  را قادر مي ، رهبران  افزوده  بازتابندگي
  آيد كه  مي  پيش هايي  عملكرد در وضعيت هاي شكاف). 70  ، ص1976راجرز،  ـ راجرز و آگارواال( دهند  ، را تشخيص»  آن واقعي
تر   عملكرد وسيع  دورتر باشد شكاف  سازماني هاي  هدف  از تحقق  سازمان هرچه. اند  پيدا نكرده  كامالً تحقق  سازماني هاي هدف
   عملكرد سازماني هاي  شكاف  و اهميت  ماهيت  درباره  اطالعات  گردآوري  براي  عمومي  روابط هاي  از تالش توان مي.  است

  هاي  شكاف  تشخيص  براي  داخلي  ارتباطات  منظم  سنجش  كه  است  كرده تصريح) 1974 (  باوم  گرين در واقع.  كرد استفاده
  . دارد  قاطع ها، اهميت  شكاف  اين كردن  كم  براي  راهبردهايي عملكرد و هدايت

   سازماني  نوآوري  مسيرهاي  به  راجع  بهتري اند، آگاهي  شده  مشخص  ذيربط  عملكردي هاي  در آنها شكاف  كه هايي  سازمان
ها   سازمان  كه  نيست  معني  اين  مورد نياز به  و اصالحات  تغييرات  به  راجع  ذيربط  اطالعات  داشتن  صرف با وجود اين. دارند
 راكد مورد نيازند،   منابع  سازماني  نوآوري  تقويت براي.  دهند  را انجام  مناسب هاي  كنند و نوآوري پيدا توانند واقعاً توسعه مي

  توانند كاركناني  راكد مي منابع). 161  ، ص1976راجرز،  ـ راجرز و آگارواال(» اند  نيافته  مقاصد ديگر اختصاص  قبالً به  كه منابعي«
 در   باشند كه  كنند، يا تجهيزاتي  عملكرد همكاري هاي  شكاف اند و قادرند در ترميم رها شده خود   حال كار به  بي باشند كه
ها  سازمان.   است  نيافته  مقاصد ديگر اختصاص  به  كه  كرد و يا پولي  از كامپيوتر استفاده توان  مي  كه  قرار دارند، يا زماني دسترس

  شود، بايد منابع  منجر مي  سازماني  توسعه  به  كه هايي  نوآوري  واجراي  هدايت براي. ارند راكد در اختيار د  منابع معموالً مقداري
  . كرد  و بسيج راكد را شناسايي

  
    سازماني  و توسعه  عمومي روابط 
،   و زاواكي ، بل چ؛ فرن1973،   و بل فرنچ (  است  سازماني  توسعه رساندن  انجام  در به  مهمي  عملكرد قدم هاي  شكاف شناسايي 

)  الف ( كند كه  مي  تعريف  و تغييري  بازسازي  براي  را تالش  سازماني توسعه) 4  ، ص1969(بكهارد ). 1982،  ؛ پاولوك1978
  هاي  دخالت از طريق) د(گيرد، تا   مي  صورت  سازمان  از رأس  آن اداره)  ج( و  فراگير است)  ب(،   است  شده ريزي برنامه

   براي تالش.  يابد  افزايش  سازمان  و سالمت اثربخشي)   ه (  رفتاري  علوم  برخوردار از آگاهي  در فرايندهاي شده ريزي امهبرن
ها را   برنامه  اجراي  براي  منابع  تغيير، و بسيح  براي  راهبردي  طرح ، تدوين  سازمان  مسائل  منظم  و بازرسي  معاينه  سازماني توسعه
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 و   را مشخص  سازمان  خاص  و مشكالت  عملكرد، مسائل  مهم هاي  شكاف  با شناسايي  سازماني  توسعه كارشناس. شود مي  شامل
  . سازد  مؤثر برآورده  نحوي  را به  سازمان  و آينده  جاري هاي كند تا هدف  مي ريزي  طرح  آن  را براي  تطبيقي راهبردهاي

   عملكرد را تشخيص  دارند تا شكاف  تكيه  عمومي  روابط  ارتباطات ، به  نوآوري  هدايت راي، ب  سازماني  توسعه  كارشناسان
، مورد   ذيربط  و ديگر مخاطبان  از افراد سازمان  اطالعات  گردآوري  براي  رهبران  كه  است  ابزار مهمي  عمومي  روابط ارتباط. دهند

   را گردآوري  سازماني  توسعه  تحقق  براي  راكد ضروري دهند و منابع  مي  را تشخيص ي نوآور آنها نياز به. دهند  قرار مي استفاده
 و   داخلي  و بازخورد مورد نياز از منابع اطالعات)  الف: (شود تا  مي  استفاده  عمومي  روابط هاي از تالش). 1980،  اكسلي(كنند  مي

  حمايت)  ب(؛ )1977نادلر، ( شود   گردآوري  سازماني  توسعه هاي  فعاليت  عملكرد و طراحي هاي  شكاف  شناسايي  براي بيروني
) د(؛ )1986،  كرپس( گردد   راكد بسيج منابع)  ج(؛ )1969،  شين( شود   جلب  سازماني  توسعه هاي  تالش  براي  سازمان رهبران

   به  درازمدت بندي پاي)  س(و ) 1977؛ نادلر، 1969بكهارد، ( اجرا شوند   سازمان  در عمليات  مداخله هاي راهبردها و طرح
  ).1982،  ؛ كانر و پترسون1980،  اكسلي( شود  ريزي  پي  سازماني هاي نوآوري
  

  نگر  آينده هاي  سازمان توسعه 
 عملكرد را   مهم هاي  كنند، شكاف آوري  بهتر جمع  و بيروني  داخلي  اطالعاتي  را از منابع  مناسب  اطالعات  افراد سازمان هرچه 

  شناخت.  دهند  را تشخيص  و احتمالي  فعلي  سازماني سازد مشكالت  را قادر مي  افراد سازمان  شناخت اين.  بهتر خواهند شناخت
 و  ت در امر شناخ  سازمان  رهبران هرچه.   است  سازماني  توسعه  نوآورانه  راهبردهاي ريزي  در برنامه  قدم  عملكرد اولين هاي رخنه

  مانند تا به نگر منتظر نمي  آينده هاي سازمان. نگر خواهد بود  آنها بيشتر آينده  عملكرد كارآتر باشند سازمان هاي  شكاف كار بر روي
  يش را پ  آينده كنند تا مشكالت  مي  را هدايت  نوآورانه هاي  فعاليت ها، رهبران  سازمان در اين.  دهند  نشان  واكنش  محيطي تأثيرات
  هاي سازمان.  عملكرد قرار گيرند هاي  جلوتر از شكاف  قدم كوشند يك آنها مي.  بردارند  وارد سازند از ميان  آسيبي از اينكه

راجرز و (گذارند   تأثير مي  ذيربط  فشار قرار دهند بر محيط  را تحت  سازماني هاي  فعاليت  محيط  از ايمكه  قبل نگر اغلب آينده
  ).1976راجر،  آگارواالــ
 ايجاد   سازمان  و بيرون  درون  با افراد مطلع  مؤثري  ارتباطي  داد تا روابط  را آموزش نگر بايد رهبران  آينده  سازمان  توسعه  براي

   اشراف ي و درون  متغير محيطي  سازماني توانند بر شرايط  مي ، رهبران  مهم  از منابع  الزم  و پاسخ  اطالعات وجوي با جست. كنند
   سازماني  عمليات  را براي اي  نوآورانه  مسيرهاي نگري توانند با پيش  مي  مهم  اطالعات  اين  با دراختيارداشتن رهبران.  باشند داشته
  . كنند ريزي طرح

  
   پرستار  حفظ  سازماني  توسعه  و برنامه بازتابندگي 
 پرستار   حفظ  پژوهشي  برنامة  را درباره  موردي اي ، مطالعه  سازماني  و توسعه ي عموم  روابط هاي  كوشش  ميان  روابط  تشريح براي 

، 1983،  كرپس (  است  شده  پياده  گذشته سال  در شش  در ميدوسترن  شهري  بزرگ  بيمارستان  در يك  كرد كه  خواهيم توصيف
   خاصي  مسائل ، با شناسائي  در بيمارستان  پرستاري  خدمه دهالعا  فوق جايي  جابه  پديده منظور بررسي  به  برنامه اين). 1986

   پرستاري  از خدمه  كه از اطالعاتي.  بود  شده اند طراحي  مواجه  با آن  وظايفشان  ايفاي  هنگام  به  پرستاران كه)  عملكرد هاي شكاف(
   رشد فراگير نظام  و تقويت  سازماني هاي  مداخله اجراي كار  منظور هدايت  به  سازماني  بازتابندگي  افزايش  آمد براي دست به

 بازخورد   مجراهاي  توسعه  بود براي  شده  فراهم  پرستاران  عملكرد از ناحيه هاي  شكاف  درباره  كه اطالعاتي.  شد  استفاده سازماني
  اي  ارتباطي  مجراهاي  سازمان  با موافقت  اينكه من، ض  قرار گرفت  مورد استفاده  بيمارستان  و مديريت  پرستاري  خدمه  ميان رسمي
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  هاي  انتخاب  كه  بيمارستان  مديريت  به  كمك براي.  خود را ابراز دارند هاي  آنها نگراني  شد تا از طريق  گذاشته در اختيار پرستاران
   حفظ  مورد نياز براي  سازماني هاي  نوآوري ي و معرف  توسعه و هدايت)   پرستاري  خدمه  تخصص براساس( آورد  عمل  به آگاهانه

  هاي ، حلقه  سازماني  از آگاهي  و استفاده  منظور ذخيره  به  سازمان  درون  مناسب  اطالعات  و تغيير جريان  پرستاري بيشتر نيروي
  ).1986،  كرپس( گرديدند  بازخورد طراحي

   شده  را سبب  زيادي گيرد، مسائل  مي  سراسر كشور صورت هاي مارستان بي  پرستاري  در بخش  كه هايي  تعويض  باالي  رقم
   سازماني  با مشكالت  مكرر كاركنان تعويض). 1981،  ؛ ولف1981،   و ويدوسان ، پيرس ؛ وندلت1980،  فيلورومو و زيف ( است
  ، گسيختگي) ، جايگزيني ، آموزش انطباق،  ، خريد خدمت استخدام(ها   هزينه افزايش:  ، از جمله  است  بوده  مرتبط چندي

مانند،   مي  باقي  كه  كساني  در بين  رضايت ، كاهش  افراد مجرب دادن ، از دست وري  بهره ، كاهش  و ارتباطي  اجتماعي ساختارهاي
؛ 1977،  موبلي(كنند   مي را رها  كارشان  كه  كساني  منفي  عمومي  و روابط سطح  ناهم هاي  تعويض  نظارتي  راهبردهاي افزايش
:  باشد  داشته دنبال  را نيز به  عواقب  را دلسرد كند و اين  سازمان مانده  باقي تواند اعضاي  مي  بسيار زياد پرستاران تعويض). 1982

  دادن  از دست عالوه  و تعهد، به  انسجام ، كاهش  جايگزيني وجو براي  جست  كار در خالل  تراكم  كار، افزايش  جريان گسيختگي
  ).1982،  موبلي( عملكرد سودمندند   از لحاظ  كه همكاراني

). 1973،  ؛ ليپيت1978،   و زاواكي ، بل فرنچ( بمانند   بايد بتوانند سازگار شوند تا باقي  انساني  موجودات ها مثل  سازمان
   وابسته  خارجي هاي  از محيط  خود و همچنين  مرزهاي ن از درو كوشند اطالعاتي  مي  عمومي  روابط  از طريق  اثربخش هاي سازمان
  دست آميز به  موفقيت  يابد تا سازگاري  توسعه  است  الزم  از سازمان هايي  جنبه  شود چه  گرد آورند تا معلوم  عملكرد خويش درباره

ها هستند، مخصوصاً   در سازمان  از اطالعات ي مهم اعضا منبع). 1978راجرز،  ـ ؛ راجرز و آگارواال1979،  دانيل  و مك نايت(آيد 
   دارند مثل  تماس  مخاطب  با گروه  كه  كاركناني داشت اظهار مي) 1983 ( يارينگتون.  دارند  تماس  مخاطب  با گروه  كه اعضايي
توانند  اعضا مي.  هستند  مناسب  اطالعات  و پخش آوري  جمع  براي  عمومي  روابط  مهم  تماس كنند و نقاط  مي  عمل  سازمان سفيران

  . آورند  فراهم  سازمان  براي  در تماسند، اطالعات  هر روز با آن ، كه  بيروني  از آنند و محيط  خود بخشي  كه  دروني از محيط
). 1984 و ويليامز،  مسال( شدند   داده ها تشخيص  در بيمارستان  ذيربط  اطالعات  مهم  منابع  عنوان  به  پرستاران  مطالعه  در اين
   بخش  كه  ديگري  و كسان  با مشتريان كنند بلكه  ايفا مي  بيمارستان هاي  فعاليت رساندن انجام  در به  مهمي هاي تنها نقش  نه پرستاران

 را از   مناسب  عملياتي ت اطالعا  شد كه  طراحي  اين  براي مطالعه.  دارند  زيادي اند، تماس  بيمارستان  بيروني  مخاطب  از گروه مهمي
 از   بيمارستان  بيشتر مديريت ساختن  كند و با مطلع  پرستار استفاده  حفظ  ارتباطي  برنامه  توسعه  براي  بگيرد و از آن پرستاران
  ). دهد  افزايش را  بهداشت  سازمان  بازتابندگي ترتيب و بدين( رساند   ياري  سازماني هاي  بهبود فعاليت ، به  سازماني مشكالت

 دارند،  همراه  خود به هاي  كار درسازمان  انجام  چگونگي  به  راجع  سودمندي كنند اطالعات  مي ها را ترك  بيمارستان  كه  پرستارهايي
   تازه تاراندهند و پرس  مي  خاتمه  كار پرستاران  به ها وقتي بيمارستان. نامد مي»   سازماني آگاهي« را  آن) 1979 (  ويك  كه چيزي

 قرار   در مشاغلي  اغلب شده  استخدام  تازه پرستاران. دهند  مي  را از دست  سازماني  افزوده كنند، آگاهي  مي  را تربيت  شده استخدام
آيد   مي دست  به  بيمارستان  در آن  با تجربه  هستند كه  سازماني ، زيرا فاقد آگاهي  دشوار است  برايشان  آن  انجام گيرند كه مي

 ديگر   شغلي  در زندگي  دلسردي  موجب  است كنند، ممكن  مي شده  استخدام  تازه  پرستاران  كه هايي اشتباه). 1986، 1983،  كرپس(
  جديد و هاي  تنها با استخدام اينكه.  كار گردد  ترك  افزايش  دهد و منجر به  آنها را كاهش  شغلي  شود، رضايت  بيمارستان پرستاران
  هاي  كوشش در واقع. كند  نمي ها كمك گيري  كناره  در پس  نهفته  مسائل  حل  شود به  داده  پاسخ  پرستاران گيري  كناره  به جايگزيني
   ناديده  مسائل  حل  و راهبردهاي  مشكالت  را درباره  سازمان  مهم  اعضاي  سازماني  آگاهي  كه  دليل  اين  جديد به استخدامي

  . بزند  دامن  سازمان  مشكالت تواند به د، ميگير مي
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    از سازمان گيري  كناره  به  منتهي  مهم  مسائل  درباره  اطالعات گردآوري 
 آمد و   عمل  به  شغلي  رضايت  يا عدم  و رضايت  سازماني  و هواي  حال  درباره  پرستاران  ادراك منظور بررسي  به  ميداني اي مطالعه 

 قرار  مورد استفاده»  اينديانا پوليس«در »  ويشارد مموريال «  در بيمارستان  پرستاران  حفظ  اجراي  در دست  برنامه ميل تك براي
 شود و   روشن گيري  كناره  شد داليل  كوشش  مطالعه در اين.  درصد35حدود :  باال بود  در بيمارستان گيري  كناره   ميزان)1( گرفت

  . گردد  پرستار استفاده  حفظ هاي  روش  تكميل  براي  حاصله از اطالعات
   اصلي  شد تا مسائل  موردنظر استفاده  در مطالعه  داخلي  عمومي  روابط  ابزار ارزيابي عنوان  به  مختلف  پژوهشي  مرحله  سه
   سازماني  و هواي  از حال  پرستاران  ادراك ي بررس  براي هايي  پرسشنامه  اول مرحله:  شود  شناخته  پرستاران گيري  كناره  باالي ميزان

   سوم  و مرحله  عمقي هاي در مصاحبه) 1969،   و هالين ، كندال اسميت (  شغلي  رضايت  بررسي  دوم ، مرحله)1978، 1976هانتر، (
   تحليل  و كيفي  كمي هاي وش ر  پژوهشي  مرحله  سه اين). 1974؛ ولز، 1979؛ زيبلو و برگر، 1980كالدر،  (  هدف  گروه هاي بحث

 تفسير   سازمان  اعضاي  را از چشم  سازماني پديد آورد تا واقعيت»  سازي گوشه  سه روش «  به  موسوم  كرد و ابزاري  تركيب را با هم
  اي  پايه كردن  و فراهم  پرستاران  كلي  مسائل  تشخيص ها براي  پرسشنامه از اين). 1979،  ؛ جيك1982،   و روپ آلبرشت. (كند

   هدف هاي ها وگروه  مصاحبه  اينكه شد، ضمن  مي  استفاده  سازماني  زندگي  به  راجع  پرستاران  در توضيحات  تغييرات  بررسي جهت
 مورد  هشد  شناخته  مشكالت  براي هايي رو بودند وتوصيه  با آنها روبه  پرستاران  كه  مسائلي  به  راجع  عمقي  اطالعات  تهيه براي

  . گرفت  قرار مي استفاده
 = 49(   انتخابي اي ها با نمونه مصاحبه.  شد  داده  كارشان  در محل)n = 535(   بيمارستان  پرستاران  جمعيت  تمامي  به  پرسشنامه

n (اصلي گران ارتباط« آنها را   پرستاري  و خدمه  مديران  آمد كه  عمل  به از پرستاراني   «)سازماني  در فرهنگ  و فعال افراد مطلع   (
 بود   شده  مشخص  در پرسشنامه  را كه  شغلي  و رضايت  جو سازماني  اصلي هاي ها موضوع مصاحبه.  بودند  كرده معرفي
  تي يا نارضاي  رضايت  خاص هاي  كنند، حوزه  خود را ارزيابي  كاري شد زندگي  مي  خواسته  و در آنها از پاسخگويان گرفت دربرمي

 از  طور تصادفي  به  از پرستاران  گروه هشت.  پيشنهاد كنند  در بيمارستان  احتمالي  پيشرفت  را براي هايي  كنند و حوزه را معرفي
 62( بود   نفر را شامل  يا هشت  هفت هر گروه.  كنند  مشاركت  هدف هاي  در گروه  شدند كه  انتخاب  پرستاران  كل  جمعيت ميان

n .( = بودند،   شده ها مشخص  در مصاحبه  كه  در بيمارستان ، تغيير و نوآوري  پيشرفت  را از جهت  حوزه  از شش  يكي گروههر 
كرلينجر، ( كنند  بندي  را رده  تغيير در بيمارستان  كار بردند تا پيشنهادات   را بهQ    نوع شناسي  روش افراد گروه.  كرد ارزيابي
  . كردند  را بررسي  تغييرات  اين  اجراي  قرار دادند و راهبردهاي  تغيير مورد بحث  را براي  اصلي هايها پيشنهاد گروه). 1973
   بيمارستان  جو عمومي  داد كه  نشان  وضعيت  از مقياس  حاصله هاي داده. )n = 408( درصد بود76   پرسشنامه  به  پاسخ  نرخ

 در   رضايت  سطح داد كه  مي ها نشان  داده  پرسشنامه  شغلي  رضايت در بخش.   منفي خيلي  ، نه  است  مثبت  خيلي ، نه  است معمولي
   بوده6/26   خنثي  و نقطه48   ممكن  نمره  از كل1/30   ميانگين نمره (  است  باالتر از متوسط  اندكي  بيمارستان  پرستاران بين

   )2(). است
   باز استفاده هاي  از پرسش كنندگان مصاحبه.  كرد  را بيشتر تشريح  از پرسشنامه اصله ح هاي ، داده اي  مصاحبه  پژوهش  مرحله

   را ترغيب  بودند و پاسخگويان  كار در بيمارستان  و ضعف  قوت  نقاط  به  مربوط هاي  پرسش  به  عميق هاي  پاسخ كردند و در پي
 و   بيمارستان  پيشرفت  براي  پيشنهاد ويژه875،   عمقي  مصاحبه49. اد كنند پيشنه  در سازمان  پيشرفت  را براي هايي كردند حوزه مي

 و  ، عرضه منافع:  شدند بندي  تغيير دسته  كلي  حوزه  شش  به  موضوعي  بعداً از لحاظ  را پديد آورد كه  شغلي  زندگي كيفيت
 را   توصيه  عنوان13 تا 8   بين  موضوعي  مهم  حوزه شش   از اين هريك.   و ارتباط ، محيط ، آموزش ، ساختار سازماني تجهيزات
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  تنظيم)  پيشنهاد875از  (  خاص هاي  از توصيه ، فهرستي  موضوعي  مهم  حوزه  از شش  هريك ، براساس در هر عنوان. شد  مي شامل
  . بود شده

   سرفصل بندي رده.  كردند  و تشريح ، ارزيابي ررسيها را ب  مصاحبه ، نتايج  پرستاران هاي ، گروه  هدف  گروه هاي  بحث  در مرحله
   مشكالت ها به توصيه. ( آمد  فراهم  رتبه  با باالترين  سرفصل20 شد و  بندي  جدول  موضوعي  حوزه  از شش  هريك ها براي توصيه
   شوند و براي  داده  ديگر تعميم هاي ن بيمارستا  به  كه  نيست پردازد و قصد اين  قرار دارد مي  بررسي  تحت  كه  بيمارستاني خاص
  ). نيستند  مناسب  گزارش  اين هدف

  
    سازماني  توسعه  براي  از اطالعات استفاده 
   بود كه  مسائلي  كاهش  براي  مداخله  از آنها در راهبردهاي  منظور استفاده  به  سازماني  تفسيري هاي  داده  گردآوري  پژوهش هدف 

 و   مسائل  با چه  شود پرستاران  معلوم  اينكه براي. كرد  مي  نرم وپنجه  دست  با آن ، بيمارستان  از حد پرستاران  بيش يريگ بر اثر كناره
   حفظ  به  پرستاران  و ترغيب  مسائل  حل  به  كمك  براي  اجرايي اي  و برنامه  گرفت  انجام اي مرحله  سه  درگيرند، تحقيقي هايي نگراني
  گيري  كناره  به  استخدامي هاي  از واكنش  اصولي  قرار دارد اجتناب  اداري  برنامه  اين  در پس  كه اي فلسفه.  شد  تدوين شغلشان
   پرستاران ها خواهان كند، بيمارستان  پيدا مي  افزايش گيري  كناره ، هرچه  رويكرد استخدام طبق). 1986،  كرپس (  است پرستاران
كند  پذيرد و پيشنهاد مي  را نمي  فلسفه  پرستار اين  حفظ برنامه. اند  كرده گيري  كناره  را بگيرند كه  افرادي  جاي كهشوند   مي جديدي

  استدالل.  آنها كنند  و مولدبودن  رضايت  حفظ  كنند، صرف  پرستاران نمودن  جايگزين  صرف  هزينه ها بيشتر از آنكه بيمارستان
   آگاهي  خسران  از طريق  كه  كند، مشكالتي  را تعويض  بيشتري  پرستاران  بيمارستان  هرچه  كه  است ن پرستار اي  حفظ فلسفه

  .شود، بيشتر خواهد بود  ايجاد مي  و مديريتش  سازمان  براي سازماني
   اساساً يك  كميته اين. ديد گر  تشكيل  بيمارستان  پرستاري  در خدمات  مختلف ها و سطوح  حوزه  از نمايندگان  مركب اي  كميته

   حاصل  سازماني ها و پيشنهادهاي ، نگراني  مشكالت هاي  حوزه بررسي: كرد  مي ها را دنبال  هدف  اين  بود كه  داخلي  ارتباطات نظام
   آغاز تغييرات  براي ان بيمارست گيران  تصميم  به  اطالعات ، ارائه شده  مشخص  مسائل  بيشتر درباره  اطالعات وجوي ، جست از تحقيق
   روابط  مهم  نقش  منظور اجراي  به  حفظ كميته. كنند  مي  حفظ  را در بيمارستان  كارشان  كه  پرستاراني  عده  و نهايتاً افزايش آگاهانه
   بيمارستان  و مديريت ي پرستار  بخش  ميان  اطالعاتي  دوسويه  حلقه كردن  با فراهم  بود كه  شده  طراحي  سازمان  در داخل عمومي
  . گرفت  مي صورت
،   آن  كار بر روي  براي  كميته  به  اطالعات ارائه:  بودند از  عبارت  حفظ  كميته  اعضاي  عمومي  روابط  خاص هاي  از نقش  برخي
   از اطالعات  گزارشي  و تهيه تان در بيمارس  همكارانشان  به  از كميته  اطالعات ، جريان  پرستاران هاي  نگراني  و گزارش شناسايي
   اسم  به  حفظ  در خبرنامه  چاپ  براي  كميته  به  آن و دادن)   و غيره ، تحصيالت  تولد، ازدواج مثل (  پرستاري  خدمه  درباره شخصي

   را در باره  تا اطالعاتي تگرف  قرار مي  مورد استفاده  عمومي  در روابط  سازماني  درون  وسيله  عنوان  به خبرنامه. »وگو گفت«
 و ديگر   پرستاري  اجرا بود در اختيار خدمه  در دست  كه هايي  و نوآوري  بررسي  تحت  مسائل ، شامل  حفظ  كميته هاي فعاليت
و عقايد خود را ها   افكار، ناكامي شد كه  مي  شمرده  پرستاران  براي اي  وسيله  حال  در عين خبرنامه.  قرار دهد  بيمارستان اعضاي
   پرستاري  خدمه  نيز درباره  اخبار فردي بايستي مي» وگو گفت«در .  ابراز كنند  ديگر ستاد بيمارستان  اعضاي  به  بيمارستان درباره
   به ته خود را وابس  آنها تا هويت  به كردن  و كمك  پرستاران  ميان  جالب   اطالعات  پخش  بود براي اي  وسيله شد كه  مي گزارش

  . بدانند بيمارستان
 كرد تا   را متحول  بيمارستان  داخل  اطالعات وجود آورد و جريان  به  در بيمارستان  ساختاري   تغييري] پرستار [    حفظ  برنامه

 را   مسائلي كه بود   شده  تدوين  اين  براي برنامه.  كند  را تسهيل  سازماني  مناسب هاي  نوآوري  و انجام  جاري فراگرد هويت
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. شد  آنها مي گيري  و كناره  شغلي  نارضايي رو بودند و منجر به  روبه  جديد با آن هاي  بر اثر استخدام  پرستاران  كنند كه شناسايي
كار   به كالت مش  رفع ها براي  طرح  راهبردها و اجراي  توسعه  آمد براي دست  به  بررسي  اين  تحقيقاتي  مراحل  از طريق  كه اطالعاتي

   بازخورد روابط  مجراي عنوان  از آنها به  و استفاده  شده  مشخص  با مشكالت  مقابله  براي  پرستار و خبرنامه  حفظ كميته.  شد گرفته
  بادله م  مجراي  را در بيمارستان  پرستاران ، همه  حفظ كميته.  شدند  معرفي  بيمارستان  و مديريت  پرستاري  خدمه  ميان عمومي

   سازماني  نوآوري  اداره  در راه  اطالعات  رساند و از آن  ياري  پرستاران  سازماني  اطالعات  حفظ  كرد و به  معرفي  جاري اطالعات
   خاص  مسائل  به  مربوط  تا اطالعات  برقرار ساخت  پرستاران  براي  ارتباطي  رسمي ، مجاري  حفظ  كميته برنامه.   گرفت بهره
 و   خود را بيان هاي  اعتراض  شد پرستاران  باعث  همچنين كميته.  قرار دهد  را در اختيار مديريت  مسائل  حل  و نحوه زمانيسا

  . پيشنهاد كنند  مديريت  به  بيمارستان  توسعه  براي  جديدي هاي ها و روش سياست
  
    حفظ  برنامه ارزيابي 
   كامل  منافع  است  ممكن  بود كه  در بيمارستان  پايداري  ساختاري  نوآوري  برنامه اين. را شد اج1982   سال  در ابتداي  حفظ برنامه 

   در سازماني اي  مداخله  چنين  در پي  كاركنان ها و رفتارهاي  در نگرش گيري  اندازه  قابل بروز تغييرات. ها ظاهر نشود  تا سال آن
،   تورم مثل(ها نيز   بيمارستان  وارد بر محيط اقتصادي ـ   اجتماعي  فشارهاي وانگهي.  د داشت خواه  زمان  به  احتياج  و پيچيده بزرگ

 در   جالبي  تغييرات  حال با اين. گذارند  اثر مي  پرستاران گيري  بر كناره شك بي)   و غيره  كار، تغيير مديريت ، تراكم  بودجه تخصيص
  .  است  شده اهده مش  بيمارستان  پرستاران  حفظ الگوهاي

»  محتاطانه«،   و بعد از آن  حفظ  برنامه  از اجراي ، پيش  پرستاري  بخش  اعضاي  در ميان گيري  كناره  نرخ  سازماني  آمار سوابق
 پرستار  بر حفظ  تواند تأثير مثبتي  مي  برنامه  اين دهند كه  مي ها نشان داده). 1966،  ، شوارتز و سكرِست ، كمپل وب( بود   شده كنترل

 1982  در سال.  درصد بود35   كار پرستاري  ترك نرخ)   برنامه  از اجراي  قبل سال (1981   سال در طول.  باشد  داشته در بيمارستان
و در  درصد رسيد 29   به  درصد كمتر شده4   نرخ اين)   برنامه  سال دومين (1983  در سال.  شد  درصد كم2)   برنامه  سال اولين(

  سال  سه در طول). 1985،  ، جوالي  شخصي ، ارتباط1984،  گولك( پيدا كرد   درصد كاهش27  به)   برنامه  سال سومين (1984  سال
  . درصد بهبود پيدا كرد8 پرستار   حفظ  ميزان  برنامه اول

   تأثير گذاشته  بيمارستان  پرستاران گيري  كناره كاهش بر  اي  متغير ناگفته  است ممكن.  كرد  ارزيابي  را بايد با احتياط  ارقام  اين
  گيري  كناره  به  مستند مربوط ، ارقام  چهارساله  دوره  كار در طول  ترك هاي  مؤثر بر نرخ  محيطي  از عوامل  برخي  كنترل براي. باشد

 ويشارد   در بيمارستان قرار گرفتند و با تغيير نرخ   مورد بررسي  در اينديانا پوليس  مقايسه  قابل  در چهار بيمارستان پرستاران
 كار   ترك  نرخ  به  مربوط  اداري ، سوابق»وينونا«و »   وينسنت سنت«، »  فرانسيس سنت« ويشارد،   محلي هاي بيمارستان.  شدند مقايسه
 1985 تا 1981  هاي  سال  بين بيمارستان از چهار   يك در هيچ.  را در اختيار گذاشتند1984 و 1983، 1982، 1981  هاي  سال براي

 چهار   از اين  هريك  در بين  چهارساله  كاهش  نرخ باالترين.  ويشارد نبود  بيمارستان  اندازه  به  پرستاران گيري  كناره  نرخ كاهش
   متوسط دركل.  بود  دوره ان هم  ويشارد در طول  در بيمارستان گيري  كناره  درصد كاهش8 با   درصد، در مقايسه6/2  بيمارستان

 درصد 8 ويشارد،   در بيمارستان  درصد كاهش2 با  ، در مقايسه1982 و 1981  هاي  در سال  در چهار بيمارستان گيري  كناره كاهش
  اين.  درصد بود4 ويشارد   درصد و در بيمارستان3/1   در چهار بيمارستان  كاهش  نرخ  متوسط1982 و 1983  هاي در سال. بود
  نگاه (  يافت  درصد كاهش2 ويشارد   و در بيمارستان  درصد افزايش3/1   در چهار بيمارستان1983 و 1984  هاي  سال  بين نرخ

 با چهار  ، درقياس  مشابه  محيطي  تأثيرات  ويشارد با كنترل  بيمارستان دهند كه  مي ها نشان  داده اين). 15ـ1   جدول كنيد به
   پرستار، كه  حفظ  برنامه كند كه  مي  اعتقاد را تقويت  امر اين اين.   است  داشته ها كاهش گيري ، در تعداد كناره ر منطقه ديگ بيمارستان
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   كاركنان  حفظ  دهد و ميزان ها را كاهش گيري  تا كناره  كرده  كمك  بيمارستان  به راستي  ويشارد اجرا شد، به تنها در بيمارستان
  .اال ببرد را ب پرستاري

    منطقه  ويشارد و چهار بيمارستان  بيمارستان  بين گيري  كناره  نرخ  تغييرات مقايسه.  15ـ1  جدول
  1984 تا 1981  از سال

  
    كل  1983ــ84     1982ــ83     1981ــ82     
  ــ%8     ــ%2     ــ%4     ــ%2   ويشارد بيمارستان 

  ــ%8     %+3/1     ــ%3/1     ــ%8     چهار بيمارستان  متوسط
  

   دامنه  ارزيابي  به ، چندان  پرسنل  حفظ  برنامه  و بعد از اجراي  قبل  و جو سازماني  شغلي  رضايت  ميزان  تغييرات  رسمي  مطالعه
   و ديگري ماه  شش ، يكي  و جو در دو مرحله  شغلي  رضايت  به  مربوط هاي پرسشنامه.   است  نكرده  كمك  بر بيمارستان تأثير برنامه

 و جو   شغلي  در مورد رضايت  پرستاران  در ادراك  احتمالي  شد تا تغييرات  اجرا گذاشته  به  در بيمارستان  از آغاز برنامه  پس  ماه12
 و  پيدا نشد  پرسشنامه  اجراي  سه  بين  و جو سازماني  شغلي  رضايت  كلي  در سطوح  معناداري تفاوت.  شود ، شناخته سازماني
   در آنها تأثيري  حفظ ، برنامه  مدت  در اين  هستند كه  نسبتاً ثابتي  سازماني هاي  ويژگي  و جو سازماني  شغلي  رضايت  شد كه معلوم
  .  است نداشته

   گرفت صورت)  مدير3 پرستار و n =  ،24 27 (  بيمارستان  و مديريت  پرستاري  از افراد بخش  با منتخبي  نامنظم هاي  مصاحبه
 قوياً   پاسخگويان هاي واكنش.  كنند  بود بيان  پرستار اجرا شده  حفظ  براي  كه اي  برنامه  خود را به هاي  شد واكنش  خواسته و از آنان

  عمالً همه. كنند  تصور مي  در بيمارستان  ثمربخشي  پرستار را نوآوري  حفظ  برنامه  بيمارستان  سازمان  اعضاي  داد كه نشان
 تا   است  گذاشته  در اختيار آنان  فرصتي  حفظ  خود دارند زيرا برنامه  و شغل  بيمارستان  به  راجع  بهتري  گفتند احساس پرستاران
  دهد كه  مي ها نشان پاسخ.  كنند  مشاركت  بيمارستان  سازماني گيري  ابراز دارند و در تصميم  بيمارستان  خود را درباره هاي نگراني

   براي  اطالعات  و از اين  است  كرده  دارند كمك  كاركرد سازمان  درباره  پرستاران  كه  مناسبي  اطالعات  مشروعيت  به  حفظ امهبرن
 در  داشتند كه  بود اظهار مي  شده  با آنها مصاحبه  كه  بيمارستان  از مديران افرادي.   است  شده  استفاده  بهبود سازمان  به دادن ياري

گفتند   مي  پاسخگويان  بر اين عالوه.   است  پيدا كرده ، افزايش  و مديران  پرستاران  و نيز ميان  پرستاران  بين ، زمزمه  برنامه  اين تيجهن
:   است  موارد زير، مؤثر بوده ، از جمله  در بيمارستان  مشكالت  رفع  براي  نوآورانه  چند اقدام ريزي  در پايه  حفظ  برنامه كه

،  اي  حرفه  و ميان  بخشي  ميان  آموزشي هاي ، برنامه  باليني  پرستاري اي  حرفه ، ايجاد رده  خدمت  ضمن  جديد آموزش هاي برنامه
  .  خروجي هاي  مصاحبه شدن  و معمول  پرستاران  براي  از كودك  مراقبت  تسهيالت اصالح
  

   اني سازم  و توسعه  عمومي  روابط  براي  ضمني نتايج 
  عنوان ، به  داخلي  عمومي  روابط هاي  تالش از طريق)   سازماني آگاهي (  سازماني  در عمليات  پرستاران  خبرگي  ميداني در مطالعه 

  زماني سا  از آگاهي با استفاده.  كرد  استفاده  سازماني  و پيشرفت  نوآوري  در هدايت  از آن توان  مي  شد كه  شناخته  راكد مناسبي منبع
  اصالح.  شد ها پرداخته  شكاف كردن  كم ، به  مداخله  راهبردهاي  و با تدوين  نمايان  عملكرد در بيمارستان هاي ، شكاف پرستاران

  مك ك  سازمان  رساند و به  ياري  بيمارستان  در داخل  اطالعات  مستقيم  جريان ، به  حفظ  برنامه  با اجراي  بيمارستان ساختار ارتباطي
  نگر اقدامات  آينده اي  شيوه  به  آگاهانه گيري  كند و با تصميم برداري  بهره  و از آن  را حفظ  پرستاران  سازماني  آگاهي كرد كه
 و   حفظ  عملكرد در برنامه هاي  شكاف فراگرد تشخيص.  دهد  را افزايش  پرستاري  خدمه  حفظ  را بهبود بخشد و همچنين سازماني
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   به  باشد و منتج  داشته  سازمان هاي  بخش  تمام هاي  بر فعاليت  دائمي  بايد تأثيري  سازمان  براي  مداخله  مختلف راهبردهايپيشنهاد 
  . مستمر گردد  و توسعه  گسترده نوآوري

در )  تغيير و ديگر عوامل (  رهبران توانايي. كند ها تأكيد مي  در سازمان  اطالعات  بازتابندگي  توسعه  بر ضرورت  حفظ  مطالعه
تواند  نگرند، مي  مي  آن  اعضاي  بنگرد كه  صورت  همان  را به  سازمان  كه  راه  در اين  داخلي  عمومي  روابط هاي  از فعاليت گيري بهره

  تواند به  مي ي داخل  عمومي  روابط هاي  كوشش گونه  اين عالوه به.  كند  كمك  سازماني  مسائل  و حل  را در شناخت رهبران
 خود   و مشاغل  افراد در سازمان  دخالت  افزايش  دارند براي  كه  از اطالعاتي  و استفاده  سازماني  از زندگي  كاركنان تفسيرهاي
   حل  اعطا كرد و بازخورد آنها به  سازماني گيري  در امر تصميم  اختيار بيشتري  افراد سازمان  به توان مي.  بخشد مشروعيت
   دوباره  بيمارستان هاي  و فعاليت  ساختار ارتباطي  حفظ در مطالعه.  كند شوند كمك رو مي  روبه  در كار خود با آن  كه مشكالتي
   تشخيص ، براي  عمومي  روابط هاي  تالش  از طريق شده  گردآوري از اطالعات.  ارتقا يابد  سازماني  شد تا بازتابندگي طراحي
   و ترويج  پرستاران گيري  كناره  كاهش  به  و كمك  مناسب  سازماني هاي  نوآوري  و اجراي  توسعه  و هدايت عملكرد هاي شكاف
  . شد  فراگير استفاده  سازماني توسعه

   اعمال جاي به.  پرستار وجود ندارد گيري  كناره  مسئله  حل  براي  ثابتي  دستور عمل  كه  است  اين  مطالعه  اين  مهم  جنبه
 و   را شناسايي ، تغييراتي  از پرستاران  اطالعات  شد تا با دريافت  طراحي  حفظ ، برنامه  در بيمارستان شده  تعيين  از پيش هاي نوآوري
   شغل ترك   براي  ثابتي حل  راه  دارد كه  داللت  امر بر اين اين.  بود  را ناگزير كرده  آن  بيمارستان  موجود درون  شرايط  كند كه هدايت

  اصل.   است  نامحتمل  سازماني  بيشتر مشكالت  براي شده  تعيين  از قبل هاي حل  راه  اثربخشي  دليل  همين به. پرستار وجود ندارد
  هاي لح آيند و عموماً با راه مند جور درمي نگر و قاعده  ساده هاي حل  كمتر با راه  پيچيده  مسائل  كه  است  از آن حاكي»  نياز تنوع«

   روابط  راهبردهاي طور مستقل  بايد به هر سازماني). 1979،  ويك( دارند   متقابلند تناسب  كنش  از فراگردهاي  برآمده  كه پيچده
   براي  مقتضي هاي  نوآوري  عملكرد و تكميل هاي  شكاف  و شناخت  مناسب  و انتشار اطالعات آوري  جمع  را براي  داخلي عمومي
  . دهد  گسترش  سازماني وسعه ت تسهيل
  
  

  پي نوشت
  

از هلن كراس، جف گولك و جيم . اين مطالعه با حمايت مالي بيمارستان ويشارد مموريال در اينديانا پوليس اينديانا صورت گرفت. 1
  .شود ها صميمانه تشكر مي آوري داده كوري به خاطر كمك در جمع

هاي  آوري شده از نمونه هاي جمع براساس داده) 80، ص 1969(، كندال و هالين نقاط خنثي براي شاخص توصيفي شغل را اسميت. 2
  .فتندرها مورد سؤال قرار گ اند كه در طول تحقيق گسترده درباره سازمان زيادي از مردان و زنان محاسبه كرده
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16  
  

    عمومي  در روابط  نظريه  نقش  و كارورز درباره  مربي هاي اختالف
  

   تري.   اي كيت
    كرني  ايالتي كالج 
  

   چكيده
   در پيكارهايشان  از نظريه  كارورزان  استفاده  و ميزان  عمومي  روابط  وجود نظرية عمومي   در قلمرو روابط  مهم مسئله 

،  ، اعتبار ادراكي  آگاهي ، درجه  عمومي  روابط  نظريه موجوديت:  ويژه ها به  موضوع  اين  بررسي  مطالعه  اين هدف.  است
   پايه  پژوهشي سابقه.   است  عمومي  روابط  و كارورزان زد مربيان ن  ارتباطات هاي  و نظريه  رفتار انساني  عملي سودمندي

  . گرديد  عمومي  روابط  و كارورزان  در مورد مربيان  ملي  بررسي گيري شكل
   نظريه  و پرورش ، مفهوم  تعريف  به  مربوط  متون  اول در بخش.   است  شده  تقسيم  اصلي  چهار بخش  به  فصل  اين

در . شود  مي  معرفي  پژوهشي هاي  پرسش  تجربي  تحقيق  براي شده  تهيه  پژوهشي  طرح  دوم در بخش. شود مرور مي
 و پيشنهادها را   بر پژوهش  مبتني  نتايج  بخش آخرين. شود  مي  توصيف  تحليل هاي  و روش ها، نتايج  داده  سوم بخش
  .كند  مي  مطرح  حوزه  بهتر اين  توسعه براي

  
  براي.   قرار گرفت  مورد بحث  اول آيد در فصل  درمي  اجتماعي  از علوم اي  رشته صورت  به  تدريج  به  عمومي  روابط ظر كه ن  اين
   كه  و آنهايي پردازان  نظريه  ميان  متقابل  با درك ، همراه  است  الزم  قوي  ارتباطي  حلقه  كند وجود يك  پيشرفت  اجتماعي  علم اينكه
در .   است  شده  مورد ترديد واقع  عمومي  روابط  و كارورزان پردازان  نظريه  ميان  پيوندي اما وجود چنين. برند  كار مي  را به نظريه
   و كارورزان را نزد استادان)   معروف  و الگوي  نظريه20 (  عملي  و سودمندي كوشد اعتبار ادراكي  مي  كه  ملي  بررسي  فصل اين

  .شود  مي  كشيده  بحث  كند، به  معين  با ارقام  عمومي روابط
  
    رفتاري  در علوم  نظريه نقش 
كند و يا هردو كار   مي بيني  را پيش دهد، يا رفتار آينده  مي  را توضيح  يا رفتار گذشته  كه  است  نظريه ، تدوين  علمي بنياد پژوهش 

  ؟  چيست اما نظريه. كند  پيدا مي  و هدف  جهت  پژوهش  كه  است  بنياد نظري ريزي با پي. دهد  مي را انجام
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 دارند، از نظر   در ظاهر تفاوت  اگرچه  تعاريف اين. اند  كرده  ارائه  رفتاري  علوم  در متون  از نظريه  متعددي  تعاريف  مؤلفان
  :كنند  مي ريف را تع  نظريه  زير چگونه  نويسندگان  كنيد كه مثالً مالحظه.  هستند  هم  شبيه مفهوم
 از   منظمي  متغيرها ديدگاه  ميان  روابط  با تعيين  كه  است هايي  و فرضيه ، تعاريف  با هم مرتبط)  مفاهيم ( هاي  از سازه اي  دسته  نظريه
  )9  ، ص1973كرلينجر، . ( كند بيني  و پيش ها را تبيين  پديده  كه  هدف دهد، با اين  مي ها ارائه پديده

  
  ، ص1986،  بابي( دارد   ربط  از زندگي  خاصي  جنبه  به  كه  است شده  مشاهده ها و قوانين  واقعيت  منظم  تبيين  نظريه

37(  
  

  هستند و نيز به» معنادار «  تجربي  از جهت  كه  با هم  منطقاً مرتبط هاي يا گزاره» ها فرض پيش «  مجموعه  به  نظريه
  )23  ، ص1972،  گراث  و مك رانكل. (كند  مي سازد، اشاره  خود مي هاي  و داده  پژوهشگر از روش  كه هايي فرضيه

  
  ، ص1963،  ماركس. (  متغيرهاست  ميان  از رابطه  صوري  و بيش  كم  سازي ، هر مفهوم  كلي در معنايي) 1 ـ   نظريه

43.(  
  

  :دهند  مي  را نشان  نظريه  مهم ها و كاركردهاي ها ويژگي  تعريف  اين
  .كند  مي  را ارائه شده  مشاهده هاي  از پديده  منظمي  ديدگاه نظريه. 1 
  .كند  مي  متغيرها را مشخص  ميان  روابط نظريه. 2 
  . است   چگونه متغيرها   كند رابطه  مي  مشخص نظريه. 3 
  .دهد  مي را توضيح) يا هردو (  يا حال  رفتار گذشته نظريه. 4 
  .كند  مي بيني  زياد پيش  احتمال  را با درجه ر آينده معتبر رفتا نظريه. 5 

  
 باشد   موثق  پيشنهادي  نظريه بيني  پيش  اينكه براي. گيرد  را دربرمي تر باشد، زيرا چهار مورد قبل  مهم  كاركرد آخر شايد از همه

اگر «. وجود دارد)  بيني  و پيش تبيين(سازد  ا مي ر كل)   متغيرها و روابط تشخيص(»  قطعات «  چگونه  اينكه  به  راجع  شناخت حداقل
  ).10  ، ص1973كرلينجر، (»   است  شده  تصديق ، نظريه  كنيم بيني  پيش  درستي  به  بتوانيم  از نظريه با استفاده

  ص(»   C1   ،C2    ،C3    شرايط ، تحت  Y     آنگاهXاگر  «:   است  كرده  ارائه  از نظريه  صوري مثالي) 1986 (  ترنهولم
   بيشتري  پرخاشگري  است محتمل]  X[ قرار گيرند    تلويزيوني  خشونت  در معرض اگر كودكان:   بياوريم  واقعي  مثال يك). 45

  . موجود باشد از قبل ) C1 (   پرخاشگرانه هاي  گرايش  كه ، در صورتي ] Y[ دهند   نشان
،   آن  بالقوه  كاربردهاي دليل تر باشد، به  جامع  نظريه هرچه. شود  آغاز مي ظريه ن  با تدوين  علمي  پژوهش طور خالصه  به

كند و بايد   مي  كمك  مقاصد متمايزي  به نظريه). 10  ، ص1973كرلينجر،  (  خواهد داشت  بعدي  در پژوهش  بيشتري سودمندي
  . ت اس بيني  پيش  آنها قابليت ترين  مهم  باشد كه هايي  ويژگي داراي
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    رفتاري  علوم  در تحول  نظريه نقش 
 در   رفتاري علوم).  پوزيتيويسم ( گرايي  اثبات  فعلي  و مرحله طبيعي ، فوق رباني:   است  گرفته  صورت  مرحله  سه  طي  علوم توسعه 

  .  است  يافته  تحول گرايي  اثبات  وضعيت خالل
  :اند  بوده متوالي) 1973 (  برول  لوي  از سوي  كامت  اوگوست  قول  بنا بر نقل  مرحله  سه  اين

  
   اصوالً با هم كند كه  مي  استفاده  فلسفي  روش  از سه  با توفيق  از جستارهايش  در هريك  بنابر طبيعتش  انساني  ذهن

 صرفاً   و دومي  آن يي و نها  قطعي  وضعيت ، سومي  انساني  هوش  ضروري  شروع  نقطه اولي...  معارضند  و حتي متفاوت
  ).36  ص. ( كند  كمك  سه  به  يك  از مرحله  انتقال  به  كه  است  اين براي

  
  وقوع.  دارند انگارانه  انسان  كردند وضعيت  افراد استفاده  كه هايي  نظريه اولين.   نيست  مذهبي هاي  زمينه  بدون  رباني  مرحله

 نيز   و تخيلي اي ، اسطوره اي ، افسانه  الهي  استدالل اين. شدند  مي  دانسته  يا سرنوشت طبيعي وق ف  قواي  نتيجه  طبيعي هاي پديده
  .  است  شده خوانده

  و ظهور مقدماتي [   رباني ]   مرحله  يك  تدريجي نزول« با   يا انتزاعي طبيعي  فوق  مرحله دهد كه  مي توضيح) 1975 (  تامپسون
 تقريباً   ايجاد نكند و انتقالي ، زحمتي  تغيير ناگهاني  به  عالقه  عدم  كه نحوي شود، به  مي مشخص [   گرايي تاثبا]  ديگر   مرحله

  ).64  ص(»  آورد  ما فراهم  را براي نامحسوس
در ). 43  ، ص1975 ، تامپسون(» كند  قلمداد مي  طبيعي  ثابت  قوانين  به ها را مشروط  پديده همه«،  گرايي  يا اثبات  سوم  مرحله

  .شود  مي ها منتقل  پديده بيني  و پيش آزموني  پيش  مرحله  به  پسين  مشاهده  از مرحله  رفتاري  علوم  كه  است گرايي  اثبات مرحله
   برعهده يه نظر  و آزمون ، پژوهش  علمي  در انديشه  مهمي  سهم  پيچيده  به  ساده  از مرحله  در حركت تدريج  به  از مراحل  هريك

  : كنيم  مي  عمل  آن  فرد نيز طبق  ما در مقام  كه  است اي  طريقه  همان اين) 1975 (  نظر تامپسون به.   است داشته
  ، در جواني  بوده  خداانديش اش  در كودكي يابد كه  افكند، درمي  خود نگاهي  گذشته  به  اگر آدمي  كه  آگاهيم  همه

  )41  ص. (  است  شده انديش  طبيعي  فيلسوفي سالي  در ميانه و  مابعد طبيعي فيلسوف
  

   هردو از تبيين  علمي  ونظريه علم. اند  يافته  تحول  پيچيده  به  از ساده طور همزمان  به  علمي  و نظريه  انتزاعي  علوم  خالصه
 از   انساني  فراگرد يادگيري  بازتاب  و انديشه  تطور دانش اين. اند  كرده  خود استفاده  از گذشته  در مقطعي  و علمي ، ذهني اي افسانه
  .  است  مركب  مرحله  به  ساده مرحله

  
    ارتباطات  رشته  در تحول  نظريه نقش 
  . بود  نوزدهم  تا قرن  غرب  در سرتاسر دنياي  ارتباطي  مطالعه  اصلي گو، كانون  سخن  و محيط  مقصود، نطق  پسين  يا تحليل بالغت 

 با يكديگر  هايشان  هدف ، درباره  رشته  پژوهشگر و استاد اين  در مقام  سخنوران  نوزدهم  اواخر قرن هاي  سال  در خالل
 وسر   دست  و حركت  صدا، بيان مطالعه «  به  فراواني ، اهميت گرايان  فصاحت  به ، موسوم  از گروه بخشي.  نبودند داستان هم
   در نهضت  بيان از تأكيد بر شيوه «  است نوشته) 1980 (  بورمن طور كه  ديگر همان گروه). 5  ، ص1980،  بورمن(» دادند مي

ها بود،   گروه  نفوذ اين  تحت  كه  فلسفي  و از پژوهش  انگليسي  دانشگاهي هاي  در گروه  گفتاري  ارتباط ، از وضعيت سخنوري
  هاي  سازمان با تشكيل.  دادند را تشكيل»   گفتاري  ارتباطات انجمن « ز جمله خود، ا  ملي هاي سازمان) 5  ص(»  بودند ناراضي
   جدا شدند توانستند عاليق  سخنوران  اصلي  از گروه  از آنها كه ، بسياري  انگليسي  زبان هاي  جدا از گروه هاي  و گروه اي حرفه
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خواستند   مي  جديد ارتباطات پژوهشگران.  خود را تغيير دادند هاي  پژوهش  افراد هدف اين.  كنند  خود را دنبال  انفرادي پژوهشي
 گوـ  را سخن  ارتباطات  اينكه جاي آنها به.   است گو كدام  سخن  مورد استفاده  و روش  چيست  بر مخاطب  كنند تأثير پيام كشف

   پشتوانه كه...  پديد آمد  سنتي  مقدمات از اين « هشد ك متذكر مي) 1980 ( بورمن.  كردند محور تلقي ـ   را گيرنده محور ببينند، آن
  ).6  ص(»  گرديد  ارتباطات ظهور نظريه

 و   شناخت رفتار انساني  كه تدريج به.  تطور پيدا كرد  قديم  و بيان  معاني  از مطالعه  ارتباطات  پژوهش طور خالصه  به
  .تر شد  پيچيده  رشته  در اين  نظريه گيري  رشد پيدا كرد، شكل  انساني  ارتباطات فراگردهاي

    عمومي  روابط  كاربردي  در رشته  نظريه نقش 
 ديگر نظر  هاي  رشته  خود به  نظري  پايه  براي  همچنان  رشته  اين دهد كه  مي  نشان  عمومي  روابط  امروزي  بر متون مروري 
  ، پردازش  شناختي  ناهماهنگي  از قبيل  اجتماعي شناسي  و روان شناختي وان، ر  ارتباطات  گوناگون هاي  فوايد نظريه  متون اين. دارد

   و هانت  غير از كار گرونيگ با وجود اين. كند  مي  را توصيف  و همخواني  اجتماعي ، اسناد، يادگيري  شناختي ، واكنش اطالعات
  شود و مدام  مي  توصيف  عمومي  روابط  تحول  بعدي در بخش.   يافت توان  نمي  عمومي  روابط  به  را مختص اي  نظريه هيچ) 1984(

  . گيريم  مي  وام  و هانت  گرونيگ هاي از نوشته
 بر اثر   اصالحات اين.  بود  مواجه  اصالحي اي  با دوره  عمومي  روابط1980 و 1970  هاي ، در دهه)1984 (  نظر زيتل  طبق
  : زير پديد آمد عوامل

  هاي  گروه  ميان هاي  تضادها و رودررويي ، افزايش  آنها در برابر عامه  مسئوليت  و احساس  بزرگ هاي  رشد سازمان
  ص. ( افتاد  اتفاق  ارتباطات  پيچيده  تكنولوژي  رشد فزاينده  دليل  به  كه  مردم  آگاهي  و باالرفتن  در جامعه  منافع صاحب

36(  
  

   افكار عمومي  بقا در بازار، به  را كنار بگذارند و براي سويه  يك  ارتباطي دهايها راهبر  شد شركت  مذكور باعث  عوامل
   انجام  آنها تحقيقاتي  پوشش  مجرا براي  بهترين  و تعيين  مطلوب  مخاطبان  شناخت براي.  دهند  نشان  بيشتري  و اقبال پذيرش
 در اختيار  طور روزافزون  به  پيشرفته  اطالعاتي  منابع  كه تدريج  به  ارتباط  تعاملي  و سبك  بر پژوهش  مبتني راهبردهاي.  گرفت

  . ، ظهور يافت گرفت  هشيار قرار مي مخاطبان
  از اين. كنند  مي  ارائه  عمومي  روابط  عمل  درباره  تاريخي  از چهار الگوي  بسيار خوبي توصيف) 1984 (  و هانت  گرونيگ

  .شود  مي تفاده اس  نوعي  به الگوها هنوز هم
  هاي  از سال  پيش  گران  يا تبليغات  مطبوعاتي هاي  عامل  در فعاليت ، ريشه  تبليغات  مطبوعاتي  نمايندگي  الگو يعني  نخستين

 او با  ارتباط   براي  ضروري  عنصري  حقيقت  كه  اعتقاد داشت وي.  بود بارنام.   تي  فينياس نام  به  افراد مبلغي  از اين يكي.  دارد1900
  .  نيست مردم

   بود و بر ابزارهاي  رشته اين»   ضروري  آغازين نقطه «  نظر كه  از اين  است  رباني  الگويي  تبليغات  مطبوعاتي  نمايندگي
  .  بر رفتار اتكا داشت  تأثيرگذاري  براي  يا تخيلي اي افسانه

  ، بازخورد عنصري  عمومي  روابط  الگوي در اين.  پيدا كرد  توسعه1900   حدود سال  عمومي  اطالعات  يعني  دوم  الگوي
  .  است  در هر ارتباط  جنبه ترين  مهم  حقيقت  انتقال  باورند كه  براين  عمومي  اطالعات كارورزان.   نيست اساسي

   سادگي  ميان  انتقالي اي  مرحله  همچون ، زيرا كه  است  شده  واقع  عمومي  روابط طبيعي  فوق  در مرحله  عمومي  اطالعات  الگوي
  .كند  مي  عمل و پيچيدگي
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   الگو داراي اين.   ظهور يافت1920   در دهه  كه  ناهمتراز است  دوسويه  الگوي  عمومي  روابط  در توسعه  سطح  سومين
   چيزي  چه  مخاطبان شود كه  مي  استفاده  مديريت  به  گفتن  براي  پيام  گيرندگان  متقابل  بايد از ارتباط  روش در اين.   است هايي عيب
كوشد   مي  عمومي كند؛ روابط  تغيير نمي  عمومي  روابط  در نتيجه سازمان « اند كه  متذكر شده  و هانت گرونيگ. پذيرند را مي
  ).23  ، ص1984(»  را تغيير دهد ها و رفتار عموم نگرش

   اوليه ، در مرحله  مخاطبان ها و نيازهاي  خواست  بازار در كشف  پژوهش كارگرفتن  به  دليل  ناهمتراز به  دوسويه  الگوي
 را   عمومي  روابط  همتراز، توسعه  دوسويه ، الگوي دانيم  مي  كه گونه همان.  قرار دارد  عمومي  روابط گرايي  اثبات  حالت گيري شكل
   حوزه  در اين  علمي  تحقيق  بناي  سنگ  نخستين1920   دهه هاي  در سال  كه  دليل ن اي ، برنيز را به  و هانت گرونيگ. كند  مي تكميل

  .آورند  مي حساب  الگو به  اين  در توسعه  برجسته  تاريخي را بنا نهاد، چهره
   كرده ارائه   ومي افكار عم سازي شفاف    اسم  به  ديگرش  از كارهاي  قبالً در يكي  را تكرار كرد كه مفاهيمي) 1952( برنيز 

  : داد  توضيح  چنين  عمومي  خود را از روابط  برداشت وي. بود
  روابط.  كند  فكري  را دستكاري  و افكار عمومي ، مخاطبان  رهبري  در آن  كه  نيست اي  طرفه  يك  خيابان  عمومي  روابط
   براساس يابند و مقاصد و اهداف  مي يگر هماهنگي با يكد  و مردم  رهبري  در آن  كه  است اي  دوطرفه  خيابان عمومي
  )83  ص. (شود  مي ريزي  پايه  و خصوصي  عمومي  منافع تقارن

  
   به  بلكه  ناهمتراز نيست  مخاطب هاي  ديگر با گروه ارتباطات. شود  متمايز مي  متقابل  كنش  همتراز با ويژگي  دوسويه  الگوي

  .  است  دوطرفه راستي
   جهان هاي كند و آنها را در وضعيت  سازگار مي سرعت  را به  در آزمايشگاه شده  تدوين هاي  نظريه  طبيعي ، علوم الصهطور خ  به
   آنها را تدوين  دانشگاهيان  كه هايي  نظريه كردن ، در عملي  است  رفتاري  از علوم  يكي  كه  عمومي اما روابط. گيرد كار مي  به واقعي
   عام  به  از خاص  عمومي  در روابط  كه كند، درحالي  گذر مي  خاص  به ، از عام  طبيعي ها در علوم نظريه. رود  مي پيشاند، كند  كرده
  با اينكه.   است  يافته  تحول  علمي  و نظريه  علم  نحو كه  همان  به ، درست  رسيده  پيچيدگي  به  از سادگي  عمومي روابط. رسد مي

   درصد از روابط15 تنها  زنند كه  مي تخمين) 1984 (  و هانت ، گرونيگ  است  عمومي  روابط  مطلوب متراز شكل ه  دوسويه الگوي
 رويكرد   بيشتري  و كارورزان  نگرفته  را برعهده تري  مهم  نقش  نظريه  كه تا زماني. شود  مي  عمل  سطح  در اين  امروزي عمومي
   رشته  ترقي  چگونگي  ارزيابي براي.  خواهد ماند  باقي  طبيعي  مافوق  در وضعيت  عمومي  روابطاند،  همتراز را نپذيرفته دوسويه
  . رسيد  انجام سنجد، به  را مي  نظري  با مفاهيم  آشنايي  ميزان  كه  ذيل  فراگرد، بررسي  در اين  عمومي روابط

  
    تحقيق طرح 
  .شود  مي  داده  شرح  نتايج  و كدگذاري  نمونه ، انتخاب  پرسشنامه  ساختن  براي  مورد استفاده هاي  روش  قسمت در اين 
  
    پرسشنامه تهيه 
  ، فهرستي  جمعي هاي  و رسانه ، بازرگاني شناختي ، روان ، ارتباطات ، تبليغات  عمومي  در روابط  كنوني  و مجالت  متون بررسي 

   مورد استفاده  پرسشنامه  اولين  ساختن  براي  مقدماتي فهرست.   داشت  را درپي  معروف  عملي ، الگو و روش  نظريه90 از  مقدماتي
   مقياس  را روي  شد هر نظريه  و از آنها خواسته فرستاده= ) N 60 (  و كارورزان  از پژوهشگران  منتخبي  ابزار براي اين.  قرار گرفت

   كه درصورتي.   عملي  فايده  اعتبار و درجه ، درجه  آشنايي درجه:  كنند بندي ه رد  مختلف  حوزه در سه»  مانند ليكرت « اي  درجه پنج
   از اين گذشته.  دهد   نشان ûX    عالمت  را با گذاشتن شد موضوع  مي  خواسته  آشنا نبود از وي ، الگو يا روش پاسخگو با نظريه
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   نبود داخل  در فهرست  را كه اي  تا هر نظريه  وجود داشت  خالي  شد و فضايي  درنظر گرفته  فردي هاي  ويژگي  نيز براي بخشي
  .كنند

  سپس.  بود ، الگو يا روش  هر نظريه  براي بندي  رتبه  كار سه نتيجه.  شد  محاسبه  بعد ميانگيني  از سه  در هريك  هر فقره  براي
  . آيد دست  به كلي   شد تا رتبه  تعداد پاسخگويان  به  و تقسيم  جمع  با هم  رتبه سه

 باالتر از   نظريه15   داد كه  نشان  ميانگين تحليل. شود  درصد مي3/53   برگشت  نرخ  شد كه  داده  برگشت  پرسشنامه63 تعداد 
  .كند  مي  را توصيف  نتايج16ـ1  جدول. اند  شده بندي  ديگر رتبه هاي نظريه

اند؛   شده  دوبار حساب  و اشاعه ، همخواني  شناختي ، ثبات پاسخ ـ   محرك يه چهار نظر  كردند كه  تصريح  از پاسخگويان  خيلي
  جريان. اند  داشته  بيشتري  معروفيت  كه اي  چندمرحله  و جريان ، تعادل  كالسيك شدن  شرطي  چون هايي  نام  ذيل منتهي

   شدند و سه  چهار مورد تكرار حذف در نتيجه.  درآمدند  نظريه  يك  صورت  شدند و به  تركيب  با هم اي  و دو مرحله اي چندمرحله
   باالترين  داراي  را گرفتند كه  آن  جاي  و خوداسنادي اي  دو مرحله اي  چند مرحله ، جريان ارزش ـ   چشمداشت  يعني  بعدي نظريه
  گروه.   تغيير يافت  اجتماعي  يادگيري  به بنابراين بود،   كلي  خيلي  يادگيري  نظريه  از پاسخگويان  ديگري  نظر گروه به.  بودند رتبه

،  ساختارگرايي:  شدند  ديگر انتخاب  يا الگوي  نظريه  شش در نتيجه.  كرد كرد مفيدند تهيه  فكر مي  كه هايي  از نظريه ديگر صورتي
  .  و خشنودي  و استفاده  عمومي  روابط هاي ، نقش  سازماني شناختي ، جامعه  عمومي  روابط ، الگوهاي همسونگري
   از هريك  مختصري  با شرح الگو همراه/  نظريه20   شامل  ديگري ، پرسشنامه  اول  از پرسشنامه شده آوري  جمع  نتايج  براساس

  . شد تهيه
  

    نمونه انتخاب 
   از محققان گيري  نمونه براي.  بود ه شد ريزي  طرح  عمومي  روابط  و كارورزان  پژوهشگران هاي  نگرش  ارزيابي  براي  پژوهش اين 

  و  ûPRSA    مربيان ، بخش   ûICA    سازماني  ارتباط  و بخش  عمومي  روابط نفع  ذي  گروه  راهنماي هاي  از دفترچه با استفاده
 از   عمومي  روابط ان از كارورز گيري  نمونه براي.  شدند  انتخاب طور تصادفي  نفر بهûAEJMC    ،400 در   عمومي  روابط بخش

   منحصر به پرسش.  شدند  انتخاب طور تصادفي  نفر به400،   مربيان  درنظرگرفتن   بدونPRSA  1986ــ87   سال  راهنماي دفترچه
  . بودند  پستي  نشاني  در امريكا داراي  بود كه افرادي

  
    اوليه پيمايش:  اي  درجه5   در مقياس  رتبه  با باالترين  نظريه15.  16ـ1  جدول

    مـيـانـگـيـن پـاسـخ
    كلي  رتبه    عملي  فايده   اعتبار    آشنايي     نظريه

  37/12   78/3   93/3   67/4       شناختي ناهماهنگي
  11/12   44/3   22/4   40/4       عامل شدن شرطي
  19/11   33/3   44/3   41/4      تعادل
  78/10   19/3   59/3   37/4       كالسيك شدن شرطي
  56/10   41/3   04/3   11/4     ها  نظام نظريه

  48/10   74/3   19/3   56/3      سازي برجسته
  41/10   19/3   70/2   52/4      نيازها  مراتب سلسله
  26/10   11/3   48/3   67/3     اسناد

  11/10   19/3   04/3   88/3      يادگيري
  11/10   81/3   11/3   19/4       ــ پاسخ محرك
  59/9   74/2   00/3   85/3       اجتماعي داوري
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  55/9   88/2   93/2   74/3       شناختي ثبات
  52/9   81/2   85/2   85/3      همخواني

  52/9   00/3   96/2   56/3      اشاعه
  48/9   88/2   85/2   74/3      تلقيح

  
 400 (  كارورزان  درصد و براي5/24= ) N 400 (  محققان  در ميان  پاسخ نرخ.  درصد بود5/22   پرسشنامه  برگشت  كلي  نرخ

N ( =25/13بودند   آنهايي  گروه اين. اند  داشته  هم  سومي گروه  پاسخگويان  شد كه  معلوم  فردي  مشخصات با تحليل.  درصد بود 
  .بودند   منطبق  مركب  پاسخگو با دسته27:  شدند ناميده»  مركب «  سوم گروه.  بود  و مشاوره  تدريس  كارشان  توانايي  به  نسبت كه
  
    نتايج كُدگذاري 
، در هر   عملي  فايده  اعتبار و درجه ، درجه  آشنايي  متغير درجه  از سه  هريك  به5 تا 1 از   بود ارزشي  شده  خواسته از پاسخگويان 

   باالي  خيلي  سطح5   نمره  كه درحالي.   است  عملي ، اعتبار و فايده  آشنايي  پائين  خيلي  سطح  نشانه1  نمرة.  يا الگو بدهند نظريه
   را با عالمت  ندارند موضوع  آشنايي  يا الگويي  بود اگر با نظريه  شده  خواسته از پاسخگويان. دهد  مي  متغير مذكور را نشان سه

»X «شد  محاسبه  متغير ميانگيني  از سه  هريك براي.  بدهند   نشان .  
  
   نتايج 
  .كند  مي  توصيف  نتايج ها را در تحليل  از داده  استفاده هاي  روش و  تحقيق هاي  پرسش  بخش اين 
  ؟  موجود است  عمومي  روابط در باره)  هايي نظريه (  آيا نظريه: 1  پرسش 

 در را)  ارتباطات (  عمومي  روابط هاي  نظريه ندرت  به معتقدند كارورزان)  درصد6/50 (  پاسخگويان  اكثريت  داد كه ها نشان  داده
  ندرت  به  كارورزان  كردند كه  مشروط  نكته  اين  خود را با يادآوري  پاسخ  زيادي  عده با وجود اين. اند  كار گرفته كار خود به

  .كنند  مي  از آنها استفاده طور گسترده  يا به بندند اما غالباً ناآگاهانه كار مي  به ها را آگاهانه نظريه
 عمالً از   عمومي  روابط هاي كنند نظريه  مي  احساس  از پاسخگويان  خيلي  بود كه  از آن  باز حاكي  از پرسش  حاصل هاي  داده

  . نبودند  همداستان  عمومي  روابط هاي  نظريه  دامنه  درباره  پاسخگويان همچنين. اند  شده  كشيده  ديگر بيرون هاي رشته
ها   نظريه كنند اين  آگاهند و آيا فكر مي  رفتار انساني هاي  نظريه  از اهميت دانشگاه   و محققان  كارورزان  اندازه  تا چه: 2  پرسش 

   معتبر و سودمندند؟  واقعي  جهان هاي در وضعيت
  

.  شد  محاسبه  عملي ، اعتبار و سودمندي  آشنايي  يا الگو از لحاظ  هر نظريه  براي  كلي  ميانگيني  پرسش  اين  منظور بررسي  به
 بودند نيز   آورده  عمل  به بندي  رتبه  كه درصد پاسخگوياني.  شدند  بودند حساب  آورده  عمل  به  ارزيابي  كه پاسخگوياني  فقط

  .كند  مي  را توصيف  نتايج16ـ2  جدول.  شد فهرست
اند   شده بندي  باالتر درجه ز همها)  پاسخگويان (  از نظر آگاهي  كه ها و الگوهايي  نظريه دهند كه  مي  نشان16ـ2   جدول هاي داده

  كردن ، شرطي)54/4 ( اي دومرحله /  اي  چند مرحله ، جريان)59/4 (  كالسيك كردن ، شرطي)67/4( نيازها   مراتب عبارتند از سلسله
  بندي  رتبه ر از سايرين اعتبار باالت  از جهت  كه ها و الگوهايي نظريه). 15/4(ها   نظام و نظريه) 20/4 ( ، ناهماهنگي)26/4 ( عامل
، )88/3( نيازها   مراتب ، سلسله)88/3 ( ، ناهماهنگي)94/3 (  كالسيك كردن ، شرطي)16/4(ها   نظام نظريه: اند اينها هستند شده

   دارند  يرين باالتر از سا هايي  رتبه  عملي  از نظر فايده  كه  و الگوهايي نظريه). 75/3 ( سازي و برجسته) 78/3 (  عامل كردن شرطي
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  ها  و درصد پاسخ بندي  درجه ميانگين: ها و الگوها  نظريه  عملي ، اعتبار و فايده آگاهي.  16ـ2  جدول
  

    عـمـلـي  فايده   اعتـبـار   آگــاهــي    
   درصد    ميانگين   درصد    ميانگين   درصد    ميانگين  الگوها/ ها  نظريه

  4/88   75/3   0/89   75/3   9/91   96/3    سازي برجسته
  6/74   39/3   7/75   69/3   1/82   56/3   اسناد
  6/78   35/3   2/79   61/3   2/83   89/3    تعادل
  0/96   99/2   5/96   94/3   3/98   59/4     كالسيك كردن شرطي

  1/49   60/2   1/49   00/3   5/55   00/3    ساختارگرايي
  2/68   10/3   8/68   33/3   7/75   44/3    همسونگري

  2/83   60/3   2/83   88/3   7/86   20/4    اهماهنگين
  2/68   29/3   8/68   60/3   9/76   62/3    ارزش ـ  چشمداشت

  6/93   69/3   2/94   88/3   4/95   67/4    نيازها  مراتب سلسله
  2/79   45/3   6/78   49/3   7/82   85/3    تلقيح

  2/68   36/3   2/68   43/3   0/74   85/3     عمومي  روابط الگوهاي
  ،  چندمرحله جريان                    

  0/89   64/3   0/89   57/3   8/90   54/4    اي دومرحله
  2/90   23/3   2/90   78/3   2/94   26/4     عامل كردن شرطي
  4/51   00/3   0/52   09/3   4/62   17/3     سازماني شناسي جامعه
  9/69   22/3   1/71   32/3   3/76   74/3     عمومي  روابط هاي نقش

  2/57   95/2   2/57   31/3   7/64   45/3    خوداسنادي
  5/55   06/3   8/53   29/3   0/59   56/3     اجتماعي داوري

  0/59   91/2   5/59   28/3   0/63   33/3     اجتماعي يادگيري
  0/89   97/3   9/87   16/4   0/91   15/4   ها  نظام نظريه
  1/71   33/3   1/71   42/3   1/75   86/3     و خشنودي استفاده

  
   اي  درجه5   مقياس  بر روي بندي  درجه ميانگين =   ميانگين
  . دادند  نمره  گزاره  يك  به  كه  افرادي درصد كل=  درصد 
) 64/3 ( اي دومرحله /  اي  چندمرحله ، جريان)69/3( نيازها   مراتب ، سلسله)75/3 ( سازي ، برجسته)97/3(ها   نظام از نظريهعبارتند 
  ).60/3 ( گيو ناهماهن
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   رفتار انساني هاي  نظريه  از اهميت  آگاهي  از لحاظ  دانشگاه  و استادان  عمومي  روابط  كارورزان  ميان  اندازه  تا چه: 3  پرسش 
  ؟  هست اختالف

  بندي را رتبه   هر گزاره  اجرا شد كه  پاسخگوياني  در مورد نسبت  مجذور كي ، آزمون  تحقيقي  پرسش  اين  منظور بررسي  به
 16ـ3  جدول.  وجود دارد داري  معني هاي ها، اختالف  نسبت  تمامي بندي ، در رتبه  دو فقره  استثناي  به  داد كه  نشان نتايج. كردند
  .دهد  مي  را نشان  مجذور كي نتايج

  
  :ها و الگوها  از نظريه آگاهي.  16ـ3  جدول

    شده بندي  رتبه هاي  و نظريه*  مركب  و دسته ، كارورزان درصد استادان
  

   درصـد بنـدي درجــه
    معناداري    مركب  دسته    كارورزان    استادان  الگو /  نظريه

   مجذور كي
  000/0   0/84   7/62   8/91   اسناد
  003/0   0/84   6/68   7/90    تعادل

  000/0   0/76   5/25   0/66    ساختارگرايي
  000/0   0/92   2/41   7/89    همسونگري
  000/0   0/92   7/66   9/95    ناهماهنگي
  001/0   0/84   8/58   5/84     ـ ارزش چشمداشت

  01/0   0/100   2/88   9/97    نيازها  مراتب سلسله
  000/0   0/88   7/62   8/91    تلقيح

  000/0   0/84   0/51   5/83     عمومي  روابط الگوهاي
  000/0   0/100   5/76   9/95    اي دومرحله /  اي  چندمرحله جريان
  01/0   0/100   3/86   9/96     عامل كردن شرطي
  000/0   0/76   2/39   1/71     سازماني شناختي جامعه
  000/0   0/84   9/54   6/85     عمومي  روابط هاي نقش

  000/0   0/68   2/41   3/76    خوداسنادي
  000/0   0/64   5/23   3/76     اجتماعي داوري

  000/0   0/48   3/33   5/82     اجتماعي يادگيري
  000/0   0/88   2/41   7/89     و خشنودي استفاده

  
    مشاوره كنند و هم  مي  تدريس  گفتند هم  كه افرادي * 

  
   نتيجه توان مي. اند  را داشته  پاسخ  ميزان  كمترين  يا الگو، كارورزان  نظريه20   در تمام دهند كه  مي  نشان16ـ3   جدول هاي  داده
  .  است  كمتر بوده ، از همه  فقرات  اين  درخصوص  كارورزان  و دانش ، آشنايي  اطالع  گروه سه از   كه گرفت
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.  اجرا شد  پاسخگويان  ميانگين هاي  جواب بر روي» آنووا « طرفه  يك  آزموني ، رشته  تحقيقي  پرسش  بيشتر اين  بررسي  براي
 در   معناداري هاي  تفاوت  داد كه  نشان نتايج.  كردند بندي  را درجه فقرات از   يكي  شد كه  را شامل  تنها پاسخگوياني آزمون
  .دهد  مي  آنووا را نشان  آزمون  نتايج16ـ4  جدول. شود  مي  ديده  فقره11 در مورد   ميانگين هاي پاسخ

   تعيين  آگاهي  را براي  ارزش ينتر  چشمگير، پائين  فقرات  در مورد تمامي  كارورزان  كه  است  حاكي16ـ4   جدول هاي  داده
.  اعتقاد دارند  از آگاهي  مشابهي  سطح  به  از فقرات  برخي  درباره  مركب  و گروه  كارورزان رسد كه نظر مي  به با وجود اين. اند كرده
   آگاهي  در حد متوسطي  مركب ه دارند، گرو  زيادي ها و الگوها آگاهي كردند از نظريه  فكر مي  استادان  كه  گرفت  نتيجه توان مي

  . بودند تر آگاه  كم  از همه  و كارورزان داشت
  

  الگوها/ ها   از نظريه آگاهي.  16ـ4  جدول
    مركب  و دسته ، كارورزان  استادان  از سوي بندي درجه

  
    مـتـوسـط پــاســخ

    معناداري    مركب  دسته    كارورزان    استادان   نظريه
  F   ارزش

  0000/0   27/4   07/3   27/4    سازي رجستهب
  006/0   05/4   29/3   10/4    تعادل

  0000/0   00/4   48/3   54/4    ناهماهنگي
  03/0   33/3   21/3   84/3     ـ ارزش چشمداشت

  001/0   59/3   27/3   11/4    تلقيح
  0004/0   29/4   92/2   02/4     عمومي  روابط الگوهاي
  04/0   56/4   27/4   66/4    اي لهدومرح /  اي  چندمرحله جريان
  02/0   06/3   92/2   77/3     اجتماعي داوري

  01/0   08/3   56/2   55/3     اجتماعي يادگيري
  002/0   35/4   61/3   32/4   ها  نظام نظريه

  01/0   41/3   40/3   13/4     و خشنودي استفاده
  

اند،   گرفته  از آن  و پيش1960 و 1970 و 1980  هاي خود را در دهه   تحصيلي  مدرك  آخرين  كه  و استاداني  كارورزان: 4  پرسش 
   دارند؟  تفاوت  با هم  اندازه  تا چه  رفتار انساني هاي  نظريه  از اهميت  آگاهي از لحاظ

  
   ارزشي ر فقره ه توانستند براي  مي  شد كه  انجام  پاسخگوياني  نسبت  درباره  مجذور كي هاي  آزمون  پرسش  اين  بررسي  براي

  هاي  تفاوت  داد كه  نشان نتايج.  بودند  شده بندي  خود طبقه  تحصيلي  مدرك  آخرين  تاريخ  برحسب پاسخگويان.  كنند تعيين
   مجذور كي  نتايج16ـ5  جدول. شود  مي  مورد ديده12 در   تحصيلي  مدرك  آخرين  بنا بر تاريخ بندي  درجه هاي  در نسبت معناداري

  .دهد  مي ا نشانر
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  ها و الگوها  از نظريه آگاهي.  16ـ5  جدول

    تحصيلي  مدرك  آخرين  با تاريخ شده بندي  رتبه هاي  نظريه تقاطع
  

   درصـــد ارزش
   داري معني

    باآزمون   ازآن وپيش1960   1970   1980   الگو /  نظريه
   مجذور كي

  04/0   2/73   2/89   5/86    تعادل
  04/0   6/94   0/100   0/100    السيك ك شدن شرطي

  02/0   1/41   0/60   4/65    ساختارگرايي
  01/0   5/62   1/83   0/80    همسونگري
  02/0   8/76   8/90   3/92    ناهماهنگي
  000/0   1/57   6/84   5/88     ـ ارزش چشمداشت

  03/0   3/89   5/98   1/98    نيازها  مراتب سلسله
  02/0   2/73   3/92   8/80    تلقيح
  03/0   5/87   9/96   1/98     عامل شدن شرطي

  007/0   2/48   8/73   2/71    خوداسنادي
  001/0   9/42   4/75   8/55     اجتماعي داوري

  009/0   2/48   4/75   5/63     اجتماعي يادگيري
  
  

   دارد كه  تعلق  افرادي  پاسخ  درصدها به ترين دار، پائين  معني  فقرات  در مورد تمام دهند كه  مي  نشان16ـ5   جدول هاي  داده
   آخرين  دريافت  فرد و زمان  ميان  فاصله  كه  گرفت  نتيجه توان مي. اند  كرده  دريافت1970 از   خود را قبل  تحصلي  مدرك آخرين
  .گذارد  و الگوها مي  با نظريه  آشنايي  بر سطح داري ، تأثير معني  تحصيلي مدرك

   تا چه  رفتار انساني  مهم هاي  نظريه  از نظر اعتبار ادراكي  عمومي  روابط  و استادان  كارورزان ميان)  الياحتم (  اختالف: 5  پرسش 
  ؟ حد است

ها   اعتبار نظريه  از لحاظ  مهم  فقره14   را در تمام  پاسخ  درصدهاي  كمترين  كارورزان دهند كه  مي  نشان16ـ6   جدول هاي داده
   را ارزيابي اند اعتبار فقرات  كمتر توانسته  مركب  و افراد دسته  با استادان  در مقايسه  كارورزان  كه  گرفت  نتيجه توان مي. اند داشته
  .كنند
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  ها و الگوها اعتبار نظريه.  16ـ6  جدول
  .اند  كرده بندي  را رتبه  اقالم  كه  مركب  و افراد دسته ، كارورزان درصد استادان

  
   گـذاري درصــد ارزش

   مجذور كي     مركب  افراد دسته    كارورزان    استادان  الگو /  نظريه
  009/0   0/76   8/60   5/83   اسناد
  007/0   0/72   7/66   6/87    تعادل

  000/0   0/68   5/23   7/57    ساختارگرايي
  000/0   0/84   2/39   4/80    همسونگري
  000/0   0/88   8/60   8/93    ناهماهنگي

  01/0   0/100   3/86   9/96    نيازها اتب مر سلسله
  001/0   0/84   8/60   6/86    تلقيح

  000/0   0/80   2/41   4/79     عمومي  روابط الگوهاي
  000/0   0/100   5/74   8/93    اي دومرحله /  اي  چندمرحله جريان
  006/0   0/64   3/33   8/58     سازماني شناختي جامعه

  008/0   0/64   2/39   9/64    خوداسنادي
  000/0   0/52   6/19   2/72     اجتماعي داوري

  000/0   0/44   4/31   4/78     اجتماعي يادگيري
  000/0   0/76   2/39   6/86     و خشنودي استفاده

  
و  1960، يا 1970، 1980 خود را در   تحصيلي  مدرك  آخرين  كه  عمومي  روابط  و استادان  كارورزان  بين  اندازه  تا چه: 6  پرسش 

   وجود دارد؟  تفاوت  رفتار انساني  مهم هاي  نظريه  اعتبار ادراكي اند، از لحاظ  كرده  دريافت  از آن پيش
  

   مدرك  آخرين  برحسب  اجرا شد كه  پاسخگوياني  نسبت  درباره  مجذور كي هاي  آزمون  تحقيقي  پرسش  اين  بررسي  براي
 16ـ7  جدول.  وجود دارد بندي  رتبه هاي دار در نسبت  معني  تفاوت  فقره9   داد كه شان ن نتايج.  بودند  شده بندي  دسته تحصيلي

  .دهد  مي  را نشان  مجذور كي  آزمون نتايج
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  ها و الگوها اعتبار نظريه.  16ـ7  جدول
    تحصيلي  مدرك  آخرين ها برحسب  فقره درصد ارزش

  

   درصـــد ارزش
   با داري  معني   و1960   1970   1980   الگو /  نظريه

    آزمون    از آن پيش        
   مجذور كي

  03/0   9/67   1/83   5/86    تعادل
  04/0   5/37   2/49   5/61    ساختارگرايي
  02/0   4/55   9/76   1/73    همسونگري
  01/0   4/71   7/87   4/90    ناهماهنگي
  004/0   6/53   8/70   7/82     ـ ارزش چشمداشت

  004/0   7/85   5/98   1/98   نيازها   مراتب سلسله
  01/0   1/41   6/64   4/65    خوداسنادي

  01/0   3/39   6/64   8/55     اجتماعي داوري
  04/0   4/46   7/67   5/63     اجتماعي يادگيري

  
   دارد كه  تعلق ي افراد  پاسخ  درصدها به ترين دار پائين  معني  فقرات  در مورد تمام دهند كه  مي  نشان16ـ7  ها در جدول  داده
 بر  داري طور معني  به  تحصيلي  مدرك  آخرين  تاريخ  گفت توان مي. اند  كرده  دريافت1970 از   خود را قبل  تحصيلي  مدرك آخرين

  .  است اند تأثير گذاشته  داده  پاسخ  كه تعداد افرادي
،   رفتار انساني  ذيربط هاي  نظريه  عملي  تصور فايده ، از لحاظ ي عموم  روابط  و استادان  كارورزان  بين  اندازه  تا چه: 7  پرسش 

   وجود دارد؟ تفاوت
.  كردند بندي  را رتبه  هر فقره  اجرا شد كه  پاسخگوياني  نسبت  درباره  مجذور كي ، آزمون  تحقيقي  پرسش  اين  بررسي  براي

   را توصيف  نتايج16ـ8  جدول.  وجود دارد  فقره16 در مورد  بندي  درجه هاي  در نسبت داري  معني هاي  تفاوت  داد كه  نشان نتايج
  .كند مي
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  ها و الگوها  نظريه  عملي فايده.  16ـ8  جدول
    مركب  و دسته ، كارورزان  استادان  پاسخگويي درصدهاي

  
   گـذاري درصــد ارزش    

   با ي معنادار    مركب  دسته    كارورزان    استادان  الگو /  نظريه
   آزمون          

   مجذور كي
  02/0   0/76   8/60   4/81    نسبت
  02/0   0/76   7/66   6/85    تعادل

  000/0   0/68   5/23   7/57    ساختارگرايي
  000/0   0/80   2/39   4/80    همسونگري
  000/0   0/88   7/62   8/92    ناهماهنگي
  005/0   0/68   0/51   3/77     ـ ارزش چشمداشت

  02/0   0/100   3/86   9/95   يازها ن  مراتب سلسله
  001/0   0/84   8/60   6/87    تلقيح

  000/0   0/80   1/43   4/78     عمومي  روابط الگوهاي
  000/0   0/100   5/74   8/93    اي دومرحله /  اي  چندمرحله جريان
  007/0   0/64   3/33   7/57     سازماني شناختي جامعه
  007/0   0/80   9/52   3/76     عمومي  روابط هاي نقش

  008/0   0/64   2/39   9/64    خوداسنادي
  000/0   0/52   6/21   2/74     اجتماعي داوري

  000/0   0/44   4/29   4/78     اجتماعي يادگيري
  000/0   0/76   2/39   6/86     و خشنودي استفاده

  
. اند دار داده  معني هاي  فقره  تمامي ربارهها را د  درصد پاسخ ترين  پائين  كارورزان دهند كه  مي  نشان16ـ8   جدول هاي  داده

  .كار بندند  به  واقعي هاي ها را در موقعيت  نظريه دانند چگونه  نمي  از كارورزان  بسياري  كه  گرفت  نتيجه توان مي
 و 1960، يا 1970، 1980  هاي  خود را در دهه  تحصيلي  مدرك  آخرين  كه  عمومي  روابط  و استادان  كارورزان  بين: 8  پرسش 

   وجود دارد؟  تفاوت  اندازه ، تا چه  رفتار انساني  مهم هاي  نظريه  عملي  تصور فايده اند، از لحاظ  كرده  دريافت  از آن پيش
  

   مدرك  آخرين  تاريخ  از لحاظ  اجرا شد كه  پاسخگوياني  درباره  مجذور كي  آزمون ، رشته  پرسش  اين  منظور بررسي  به
   مدرك  آخرين  بنا بر تاريخ بندي  درجه هاي  در نسبت  معناداري  تفاوتهاي  بود كه  از آن  حاكي نتايج.  بودند  شده بندي  طبقه ليتحصي

  .كند  مي  را توصيف  مجذور كي  آزمون  نتايج16ـ9  جدول. شود  مي  مشاهده  فقره7 در  تحصيلي
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  گوهاها و ال  نظريه  عملي فايده.  16ـ9  جدول

    تحصيلي  مدرك  آخرين ها با تاريخ  نظريه بندي  درجه تقاطع
  

   گــذاري درصــد ارزش
   با  معناداري   و1960   دهه  1970   دهه  1980   دهه  الگو /  نظريه

    آزمون    از آن قبل        
   مجذور كي

  05/0   9/67   6/84   7/82    تعادل
  04/0   4/55   4/74   1/73    همسونگري

  01/0   4/71   2/89   5/88    نگيناهماه
  004/0   8/51   3/72   8/80     ـ ارزش چشمداشت

  01/0   7/85   98//5   2/96    نيازها  مراتب سلسله
  01/0   1/41   6/64   4/65    خوداسنادي

  004/0   3/39   2/69   8/55     اجتماعي داوري
  

   آخرين  بودند كه  آنهايي  درصد پاسخگويان ترين دار پائين ي معن هاي  فقره  در تمام دهد كه  مي  نشان16ـ9   جدول هاي  داده
   آخرين  دريافت  از تاريخ  كه  زماني  طول  كه  گرفت  نتيجه توان مي. اند  كرده  دريافت1970   از دهه  خود را قبل  تحصيلي مدرك
  .  است  درصد پاسخگويان  از لحاظ  مهمي گذرد عامل  مي  تحصيلي مدرك

  
   نتيجه 
  .شود  مي  ارائه  و پيشنهادهايي  نتايج  و كيفي  كمي هاي  داده  براساس  قسمت در اين 

، اعتبار و   آشنايي  يا الگو را از جهت  نظريه20اند   ديگر توانسته  كمتر از دو گروه ، كارورزان  گروه  سه رسد از ميان نظر مي  به
   موضوع  به  سودمند، عالقه ، اطالعات  الزم  آنها فاقد دانش  باشد كه  دليل  اين  به ست ا  امر ممكن اين.  كنند بندي  درجه  عملي فايده

  . هستند  كاربردي هاي يا مهارت
اند   كمتر توانسته طور معناداري اند نيز به  كرده  دريافت1970 از   خود را قبل  تحصيلي  مدرك  آخرين  آنها كه  ديگر يعني  گروه

  هاي  نظريه  از لحاظ  آموزش  يا فقدان  كمي  به توان  امر را مي  اين علت.  كنند بندي  بعد درجه  از سه  را در هريك يا الگو  نظريه20
  . داد  نسبت  قبلي  آموخته  مطالب  در يادآوري  يا ناتواني  يا رفتار انساني ارتباطات

. شود  كمتر مي تدريج  به  متوسط هاي بندي  درجه رويم  مي  عملي ده متغير فاي  به  از متغير آشنايي  وقتي  كرد كه  بايد خاطرنشان
   اعتبار و فايده  براي تري  پائين هاي  ارزش ترتيب اند اما به ها داشته  از فقره  بااليي  آگاهي  پاسخگويان دهد كه  مي  نشان  موضوع اين

   واقعي  جهان ها و الگوها در كاربردهاي  نظريه  باشند كه  كرده فكر  است  ممكن  پاسخگويان  اساس براين. اند  شده  قائل عملي
  .معتبر و سودمند نيستند

   يافته  خود آنها توسعه  در حوزه  هستند كه هايي  نظريه بندي  درجه  بيشتر قادر به  استادان  كه  است  از آن ها حاكي  داده  همچنين
.  وجود ندارد  دانشگاهي هاي  گروه  ميان  اطالعات  اشاعه دهد كه  مي  امر نشان اين. ابدي  مي ها تكامل  در ديگر حوزه  كه  آنهايي نه
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ها و   در مجله  گسترده صورت  به  و يا اينكه  داشته  ديگر محدوديت هاي ها و الگوها در رشته  كاربرد نظريه  قابليت  كه  است ممكن
  . باشد  منتشر نشده  ديگر دانشگاهي هاي  حوزه متون

   زيادي  آنها زمان اجراي«يا » ، سودمند نيستند  عملي  عمومي ها در روابط نظريه «  كردند كه  تصريح  از پاسخگويان  معدودي
  .هستند»   عاجي  برج مفاهيم«و »   پركن دهان«، » معني بي « يا اينكه» برد مي
  
  پيشنهادها 
 افراد را در   نادرست  تصورات  كه  است  برسد اين  توسعه  اثباتي  مرحله  كامالً به  عمومي  تا روابط  بايد بكنيم  پس  از اين  كه كاري 

  هاي  را در برنامه  نظري  بايد كاربردهاي بنابراين.   بياميزيم تر با عمل  وسيع اي  را در گستره  و نظريه  برداريم  از ميان  رشته اين
 را در مورد   كارورزان  است  الزم همچنين.   دهيم  آموزش  كوچك هاي  و دانشكدهها  از دانشگاه  بسياري  عمومي  روابط آموزشي

   و به  در فراگرد يادگيري  مهمي  تكميلي  مستمر بخش  آموزشي هاي ها يا كالس كارگاه.   آشنا ساخت  آن  متقاعد يا به  نظريه فايده
  . شود  تقويت شود، مگر اينكه  مي  فراموش د با سرعت شو  آموخته  سريع  كه  خواهد بود، زيرا رفتاري خاطرسپردن

  
   سپاسگزاري 
 از  وي.   است  داده  انجام  در كانزاس  پيتسبورگ  ايالتي  ارشد در دانشگاه  كارشناسي  دانشجوي عنوان  را به  پژوهش  اين مؤلف 

  .كند د تشكر مي كردن  كمك  پژوهشي  طرح  اين  به  دانشگاه  ارتباطات  در گروه  كه كساني
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  » گرفتي  را مي  تصميم  همين دانستي  مي دانم  مي  من  را كه اگر آنچه«
    عمومي  روابط  در پيكارهاي  كه  است  عامي فهمي  كج آيا اين

  ؟  است نهفته
  

  گادينو.   جيمز ال
   امريكا  گفتاري  ارتباط انجمن 
  
    هاينس ، بروس ريتسجو ف 
    ميشيگان  ايالتي دانشگاه 
  

   چكيده
 در سراسر كشور   عمومي  خدمات  صنعت27 در   عمومي  روابط  با متصديان  مصاحبه  از نتايج اي  خالصه  فصل در اين 

   الگوي ر اينكه ب مبني) 1984 (  وهانت  اعتبار پيشنهاد گرونيگ  سنجش  براي  است ها كوششي مصاحبه. شود  مي ارائه
   كه  است  اين  آمده دست  به نتيجه. كند  پيدا مي  تطبيق  شده  تنظيم  صنايع  عمومي  روابط هاي  همتراز با برنامه دوسويه
   روابط  عملي هاي  و بيشتر برنامه  عمومي  خدمات هاي  با شركت گردد كه  مي  منطبق هايي  با محيط  دوسويه الگوي
  .اند ها مواجه كت شر  اين عمومي

 بر  شونده  مصاحبه  كارورزان  مديريت  تحت  عمومي  روابط هاي  در بيشتر برنامه  داد كه  نشان ها همچنين  مصاحبه
كنند   مي  همتراز عمل  دوسويه هاي  برنامه  به  كه  بيشتر مديراني فرض. شود  تأكيد مي  و عيني  معقول انتشار اطالعات

 احتماالً   كه  است  از آن  حاكي  فرض اين.  نياز دارند  آموزش  تنها به  با سازمان  سازگاري  براي بان مخاط  كه  است اين
  . نكنند  را درك  نباشند يا آن  آگاه  پيام  گيرنده  يا عقالنيت  دخالت  به  مربوط  از متون كارورزان
   ميزان  درباره  عمومي  روابط  با مديران  را كه هايي مصاحبه   اينكه اول.  دارد  دو هدف  فصل  شد اين  گفته  بنابر آنچه

   تازه هاي  انديشه  برخي سپس.  كند  خالصه  است  گرفته  صورت  و هانت  گرونيگ شناختي  با نوع هايشان  برنامه انطباق
  . كند  عرضه  عمومي  روابط هاي ه برنام  گونه  اين  را در موفقيت  و عقالنيت  دخالت هاي  مفهوم  ارزش  به  راجع مؤلفان
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    عمومي  روابط چهار الگوي 
   مخاطب هاي  و گروه  سازمان  ميان  ارتباط  جريان  بر جهت كنند كه  مي  ارائه  عمومي  روابط چهار الگوي) 1984 (  وهانت گرونيگ 

   به توان  را مي  عمومي  روابط  عملي هاي  فعاليت تر آنها برآنند كه  مشخص عبارت به.  استوار هستند  نفوذ آن  و توان و ماهيت
   ناهمتراز يا دوسويه ، دوسويه  عمومي ، اطالعات  يا تبليغات  مطبوعاتي نمايندگي:  عمدتاً عبارتند از  كرد كه بندي  دسته هايي گروه

  .همتراز
   و فقدان  مخاطب  گروه  به  از سازمان  اطالعات ، هردو با ارسال  عمومي  و اطالعات  تبليغات  مطبوعاتي  نمايندگي  الگوهاي

   قصد دارد از موضعي  اولي  قرار داردكه  اساس  دو عمدتاً بر اين  تمايز اين وجه. كند  تأكيد مي  بازخورد، بر اطالعات نسبي
  . باشد  داشته  توجه  كامل  و عينيت  حقيقت  به  اينكه  كند بدون طرفداري

 را   ارتباط  دوسويه  جريان  امكان  كه  است  در اين  فوق  با دو الگوي  همتراز تفاوتشان ناهمتراز و دوسويه   دوسويه  الگوهاي
 مورد  ، اما در اين  است  اقناعي  همچنان  هدف  معتقدند كه  و هانت  ناهمتراز، گرونيگ  دوسويه در مورد الگوي. آورند  مي فراهم
  كند تا پيكاري  مي  استفاده  مخاطب  موجود و پژوهش  اجتماعي  ناهمتراز از علم  دوسويه الگوي  يعني.   است  علمي  اقناع هدف
  .گيرد  مي  بهتر صورت  پيامي  ساختن  به  منظور كمك  به  از بازخورد در اصل استفاده.  كند  را طراحي اقناعي

 و  گرونيگ.   است  بيشتر متوازن  آن  مخاطب هاي  و گروه  سازمان  و نفوذ ميان  ارتباطات  همتراز جريان  دوسويه  در الگوي
،  ؛ سايمون1985،  ، سنتر و بروم كاتليپ( ديگر   نويسندگان  آنچه  به كنند كه  مي  اشاره  متقابل  از شناخت  مطلوبي  وضعيت  به هانت
 را   تأثيرگذاري قدر توان  همان  مخاطب هاي اصوالً گروه.  دارد  تام اند شباهت  كرده  اشاره  آن  به  اجتماعي  مسئوليت عنوان به) 1984

   براي  عاملي  در حكم  كه  است  اين  عمومي  كارورز روابط  نقش  اساس براين.   مخاطب هاي  بر گروه  سازمان  دارند كه بر سازمان
  . كند  عمل  متقابل ايجاد شناخت
  اين.  شود  اعمال شده  و كار تنظيم  در كسب  كه  است  همتراز بيشتر محتمل يه دوسو  الگوي  و هانت  نظر گرونيگ  به  سرانجام
  . كند  را اعمال  آن  نفوذ دارد و قادر است  در سازمان  فراگرد تنظيمي  از طريق  درواقع  مخاطب رسد زيرا گروه نظر مي  به امر منطقي

  
   شناسي روش 
در .  آورد  عمل  در سراسر كشور به  عمومي  خدمات هاي  با شركت  تلفني  مصاحبه27  [   فصل اين]  ارشد    مؤلف1985در اكتبر  

   متفاوت اي  مالحظه طور قابل شد به  مي  داده  مقام  اين  به  كه  عنواني  بود، گرچه  عمومي  روابط  اول  با مقام بيشتر موارد، مصاحبه
   شد كه  انجام  قسمتي  با رئيس  مصاحبه  بود، ولي  عمومي  روابط  بخش  با رئيس وليه ا  تلفني  موارد، تماس چهارم در تقريباً يك. بود

 )1(   ايست  البي  يك  بود كه  امور دولتي  بخش  با رئيس  مورد، مصاحبه در سه.   داشت  را برعهده  اصلي  موردنظر مسئوليت در برنامه
  . شد  مصاحبه  مورد با مدير اصلي  يكدر.  رفت شمار مي  به  دولتي  ارتباطات ، يا مقام

  مند بود كه  عالقه شركت. آمد اجرا درمي  به  عمومي  خدمات  شركت  ابتكار يك  به  شد كه  انجام  با طرحي ها در ارتباط  مصاحبه
   نمونه  معرف ه مطالع  در اين  منتخب هاي شركت.  كند  كسب هايي  آگاهي  مشابه هاي  شركت  عمومي  روابط هاي از برنامه

 با   كه هايي  سازمان  به يابي  دست  به  خاص  توجه  علت به.  بود  پيشنهاد كرده كننده  حمايت  سازمان  بودند كه الوصولي سهل
 با وجود.   گرفت  كشور صورت  ميانه  غرب  در ناحيه  واقع هاي ها با سازمان  از مصاحبه  بودند، بسياري  مواجه  مشابهي مشكالت

  . گرفت  در سراسر كشور دربرمي  ايالت10 را از   و كوچكي  بزرگ هاي ، سازمان گيري ، نمونه اين
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   از هر پاسخگو پرسيده  كه ها دراختيار داشت  از پرسش  معيني  مجموعة مؤلف.  بود  غيررسمي  مصاحبه  سبك ها به  مكالمه
   به  در  مطالعه  مورد توجه هاي پرسش.  باشد  داشته  تناسب  مكالمه  با جريانكرد تا  تغيير مي بندي  و جمله  كالم شد اما ترتيب مي

  .شد  مي  مربوط  آن  مخاطب هاي  و گروه  سازمان  ميان  ارتباطي  مبادله ماهيت
   ساعت ريباً يكها تق  مصاحبه اغلب.  بودند  كامالً راغب  موضوع  درباره  بحث ها به  شركت  اين  اجرايي  مديران نظر مؤلف  به
  .كشيد  مي طول

  
  ها يافته 
  شد همسان  آنها مي  شامل گيري  نمونه  كه هايي  شركت  در داخل  هيچوجه  همتراز به  دوسويه  عمومي  روابط  از الگوي استفاده 

  . گشت  مي بق همتراز منط  دوسويه  با الگوي  كردند كه  را توصيف هايي ها برنامه  شركت  مديران اما در كل. نبود
رو   روبه ها با آن  شركت  را كه اي شده  تنظيم  محيط طور خالصه  به  است  خوب  عمومي  روابط هاي  برنامه  درباره  از بحث  قبل

  شد كه  مي  اداره  دولتي  نهادي  از سوي  عمومي  خدمات هاي ، شركت  مطالعه  اين  پوشش  موارد تحت در تمام.   دهيم بودند توضيح
   عمومي  خدمات هاي مثالً شركت.  برخوردار بود  شركت  اجرايي هاي  از برنامه اي  بسيار عمده  بخش  در باره گيري  تصميم از قدرت

 در  اي  يا تغيير عمده  فراهم  توليد اضافي  براي  كنند، تسهيالتي  تعيين  نرخ توانند خودشان  نمي كننده  نهاد تنظيم  تصويب بدون
   مشتري  به  معطوف هاي ها و ديگر برنامه  شركت  بر بازاريابي كننده  از موارد نهاد تنظيم در خيلي.  آورند عمل  موجود به تتسهيال

  . دارد  توجهي  نفوذ قابل  كه  است  گروهي كننده  تنظيم  سازمان بنابراين. كند  مي نيز نظارت
   بود كه  چيزي  آن  مورد بحث  موضوع ترين معمول.  ديگر دارند  مهم  مخاطب  دو گروه  حداقل  عمومي  خدمات هاي  شركت

  خاطر توجه  عموماً، به گرا هستند كه  عمل هايي اينها سازمان. نامند مي» گر  مداخله هاي گروه« را   آن  عمومي  روابط بيشتر كارورزان
  ، با شركت  بزرگ  صنعت  به اعتمادي  و بي  عالقه دم، يا ع  زيست  از محيط ، حفاظت كننده  از مصرف  حمايت  خود به خاص

 عموماً در فراگرد   هستند كه  تشخيصي  سريعاً قابل  منسجم  گروه گران در بيشتر موارد مداخله. كنند  مي  مخالفت  عمومي خدمات
  . زياد دارند  دخالت تنظيم

   عموماً به كنندگان مصرف. اند كنندگان ، مصرف  عمومي مات خد هاي  شركت  مورد توجه  موضوع  يا سومين  سوم  مخاطب  گروه
 دارند   تمايل يافتگي  سازمان  كمتر به مخاطبان. شوند  مي  تقسيم  كوچك  يا صنايع  محلي  و مشتريان  صنعتي  مشتريان  بزرگ دو دسته

  هاي  و نسبت  با عاليق  عمومي  خدمات ايه  شركت  مسائل  به  گاهي ، هرچند كه  است گران  آنها كمتر از مداخله و دخالت
  .  است  گروه  اين  عمده  مورد توجه آورند كه  مي  روي تري متنوع

   كه  است اي كننده  تنظيم  سازمان  در دست گيري  تصميم قدرت.   است  هم  كامالً مشابه  مورد بررسي هاي  در ايالت  فراگرد تنظيم
   مقررات كننده فرد تنظيم. اند  يا انتصابي  انتخابي شود كه  مي  تشكيل  و از مقاماتي  مستقر است مختلفي   ايالتي هاي خود در نمايندگي

  . باشد  يا نداشته  موردنظر داشته  در حوزه اي  ويژه تواند تخصص مي
   مخاطب هاي  گروه  براي فرصتي   دارد ولي  متفاوت  امر روشي اين.   است  مهم  در مسائل  عمومي  مشاركت  نوعي  عموماً داشتن

   به  بيشتري  و مسائل  و اطالعات  پيدا كرده  دسترسي  است  كرده  پردازش  عمومي  خدمات  شركت  كه  اطالعاتي كند تا به  مي فراهم
  گر و معدودي  مداخله هاي  گروه  از سوي  اغلب  مشاركت اند كه  مدعي  عمومي  روابط بيشتر مقامات.  كنند  ارائه كننده  تنظيم دستگاه

  . باشد  عمومي  خدمات هاي  طرح  از تأثير مستقيم تواند ناشي  مي گيرد كه  مي  صورت از مشتريان
 و   گرونيگ  همتراز كه  دوسويه  قرار دارد با جريان  مورد بررسي هاي  در برابر شركت  كه رسد محيطي نظر مي ، به  ترتيب  اين  به
   قانوني  آورد الزام  را فراهم  نفوذ متقابل  زمينه  كه  و نظامي  اطالعات  دوسويه  جريان  براي يعني.   است اند منطبق  كرده  مطرح هانت
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   نيازها و انتظارهاي  كه  است  عمومي  خدمات  براي هايي  و برنامه  متقابل  شناخت  به يابي  دست كننده  تنظيم  شعبه هدف. وجود دارد
  . كند  تأمين را اجتماعي

   نمايندگي  داشتند كه  عمومي  روابط  براي هايي  برنامه  مورد بررسي  عمومي  خدمات هاي  شركت  سوم ، حدود يك  با وجود اين
 آنها از  سوم  حدود يك يعني. داد  قرار مي  عمومي  خدمات  شركت  مستقيم گر را رودرروي  مداخله هاي  وگروه  مقررات كننده تنظيم
  نگرش.  تأثير قرار دهند  را تحت كنندگان كوشند تنظيم  مي گفتند كه  و مي  سرباز زده  چشمگيري  عمومي  مشاركت گونههر

  اند و همه   در كار معامله]  كنندگان  تنظيم[آنها «:  گفت  مي  كه  است  شده  خالصه  از پاسخگويان  يكي  در توضيح كننده تنظيم
  ».اند  زده ها را عالمت كارت

   عمومي  خدمات  شركت دادن  سوق ها براي  گروه  در برابر تالش دانند كه  مي  خود را اين  اساسي  نقش  عمومي  روابط  مديران
  يكي.  كنند ، مقاومت  است  سهام  صاحبان  براي  و سودآوري  مشتري  به  خدمت اي  پايه هاي  هدف  مخالف  كه هايي  برنامه  طرف به

   كه آورم  ياد مي  را به  موردي من.  بكنند  هم  مطالعه  آن  بر روي  كه كنيم  مي  و وادارشان  آنها عرضه  را به ما اطالعات«:  د گفتاز افرا
  ».  داديم  اسناد تحويل بار كاميون  ما جويا شدند، يك  برنامه  درباره وقتي

   تالش با وجود اين.  پديد آيد  از ارتباط اي  دوسويه  جريان شود كه ي م  سبب  فراگرد تنظيمي  و هانت  گرونيگ  بنابر الگوهاي
 دهد خود   اجازه كه آن ، بي  نفوذ قرار داده گر را تحت  مداخله هاي  و گروه كننده  نهاد تنظيم  كه  است  اين  عمومي  خدمات شركت

  پاسخگوياني. اند  ناهمتراز نزديك  دوسويه  الگوي  به  شركت  عمومي  روابط هاي  برنامه بنابراين.  نفوذ قرار گيرد  همان متقابالً تحت
   خود يعني  را از نمايندگي  رضايت  كمترين حال كردند در عين  مي آميز بحث  رقابت  زمينه  خود در چهارچوب هاي  برنامه  درباره كه

  .داشتند  خود ابراز مي  عمومي  روابط گر و برنامه  مداخله هاي گروه
  هاي  شركت  را ميان  مقررات كننده  افراد تنظيم  كردند كه  توصيف  عمومي  را از روابط هايي  برنامه  از پاسخگويان  كمي عده 

 بار   كه كساني«يا » سپر «  را در حكم  مقررات  تنظيم  كميسيون پاسخگويان. داد  قرار مي گران  و مداخله  عمومي خدمات
: دهد  مي  را نشان  سياسي  نظم ها نوعي  استعاره  از اين  پاسخگويان استفاده.  كردند توصيف»  است آنه  بر دوش گيري تصميم
 در   داشتند كه  شكايت  از تغييراتي  پاسخگويان همين.   راست  در سمت  و شركت  در وسط ، كميسيون  چپ  در سمت گران مداخله

 نيز   عمومي  خدمات هاي شركت. گيرد  مي  صورت  حاكم  سياسي  و احزاب عمومي افكار   تغييرات  براساس كننده  تنظيم تصميمات
  . بودند  خود ناراضي هاي  از برنامه  شد، اغلب  بحث شان  درباره  از اين  پيش  كه نظير آنهايي

  علت  شايد به  موضوع اين. ندشو  نمي  منطبق خوبي  به  و هانت  گرونيگ  از الگوهاي يك  با هيچ  عمومي  روابط هاي  برنامه  اين
   فشارهاي  به  بودند كه  كرده ريزي  قالب  نحوي  خود را به هاي  برنامه  پاسخگويان  كه  است  معني  بدين اين. ها باشد  برنامه انفعال

   مقاومت  عمومي  و واكنش الت مشك  به  عمدتاًپاسخ  ارتباطي  رو برنامه از اين.  دهند  نشان  واكنش گران  مداخله  از طرف ايجادشده
   نهادهاي  عمومي  خدمات هاي  شركت  وجود دارد، اما اين  و نفوذ متقابل  دوسويه  ارتباط  براي هايي  نظام  هنوز هم گرچه. بود

  .دهند  قرار مي  آنها مورد استفاده  متقابل  و شناخت  ارتباطات  مسئوليت  انتقال  براي  سپري عنوان  را عموماً به كننده تنظيم
ها،   هدف  متقابل  و وابستگي  بر همكاري اند مبتني  پرداخته  آن  تشريح  به  اجرايي  مديران  از نصف  بيش  كمي  كه  سومي  ديدگاه

كنند تا   مي  تلقي گران  و مداخله كننده  تنظيم  با دستگاه  همكاري ها بيشتر خود را در مقام  شركت اين.  هاست نيازها و مسئوليت
   روابط  را از برنامه  رضايت  بيشترين  بودند و همچنين  همتراز منطبق  دوسويه  با الگوي  شكل  بهترين اينها به.  آنها  يا مدافع مخالف
  مقررات  كنندگان  تنظيم  بودند كه  مطمئن  سخت  همچنين افراد گروه.  ابراز داشتند گران  و مداخله كنندگان  خود و از تنظيم عمومي

  . نخواهند زد  آسيب  سازمان  به  مهم هاي ها و برنامه  طرح  اجراي  راه  تعمداً با مسدودكردن گران و مداخله
  بنابراين. كنند  مي  تصديق  مقررات  نفوذ بر فراگرد تنظيم گر را در اعمال  مداخله هاي  و گروه  مشتري ها قدرت  سازمان  اين

   را كه اطميناني.  سازد  را برآورده  اجتماعي  نيازهاي  كنند كه ريزي  را پي هايي ها و برنامه  بايد هدف شركت   نفع  براي دانند كه مي
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  ريزي  برنامه  الگوهاي  نتيجه  مقررات كنندگان  تنظيم  تصميمات  كه  استوار است  آگاهي دارند بر اين  خود ابراز مي هاي آنها از برنامه
  :كند  مي  مطرح  از مديران  يكي طور كه آن.   است ابل متق  و شناخت درست
  

 و   نظر عمومي  به  دهد منوط خواهد انجام دهد يا مي  مي  انجام  عمومي  خدمات  شركت  كه  تقريباً هر چيزي  از آنجا كه
   مالحظه دهند، به  مي  صورت طور داخلي  ديگر به هاي  شركت  كه  و اعمالي  از تصميمات ، خيلي  است تأييد مقررات
   از ابتدا درست  كه  ارتباطي  برنامه يك.   است  اصل  مخاطب هاي  گروه  با همه ارتباط. مانند  بالاثر مي نظر عمومي

  . گردد جويي ها دالر، صرفه  ميليون كم ها دالر، دست  بيليون  اگر نگوئيم شود كه  مي  باشد موجب  شده ريزي پي
  

   بحث 
   براساس  را تأييد كرد كه  و هانت  نظر گرونيگ  عمومي  خدمات هاي  شركت  عامل  از مديران  تن27 با  گرفته صورت  هاي مصاحبه 

   دوسويه  ارتباطي  از الگوي  استفاده  يافته  كه آور نيست تعجب. اند كار گرفته  به  ضابطه  تحت  همتراز را صنايع  دوسويه  الگوي آن
   گرونيگ شناسي  در نوع اي  مسئله دهنده  ندارد و نيز نشان ، عموميت  مطالعه  در اين ، مورد بررسي  عمومي ات خدم همتراز در صنايع

شود و   مي رو هستند منطبق  روبه  با آن  عمومي  خدمات هاي  شركت  كه  واقعي هايي  مزبور با وضعيت الگوي.   نيست و هانت
  .اند  كرده  حمايت  از آن طور شفاهي  به  شده  آنها مصاحبه با  كه  مديراني  بيشتر از نصف حداقل

كردند،   مي  همتراز پشتيباني  دوسويه  از الگوي  كه  با مديراني  عمومي  روابط  واقعي هاي  برنامه  حول  در بحث  اين  با وصف
  بنابراين. شود  مي  عيني  اطالعات  شامل قي منط هايي  استدالل  عرضه  آنها صرف هاي  تالش  عمده  بخش  شد كه  زود معلوم خيلي
  چنان. كند  مي  عرضه  تبليغاتي  و اغلب  سنتي  مجاري  را از طريق  اطالعاتي  چنين  كه  است اي  برنامه  حاصله  عمومي  روابط برنامه

  :  است  كرده  خالصه  از مديران  يكي كه
  هاي  را بشناسند، تصميم  وضعيت اگر مردم.   است ليد شناخت، ك  دارد و آموزش  كليدي  در اينجا حالت  شناخت
 تا بتوانند  كنيم  مي  آنها عرضه  را به ما اطالعات.   دهيم  آنها را آموزش  كه  ماست  وظيفه اين.   خواهند گرفت درستي
  .  كنيم كنند شكوه  نمي  درك  از اينكه توانيم طور مي ، چه  ندهيم  آنها آموزش اگر به.  كنند  را درك مشكل

  
.  ندارند  اطالعات  كه  است  اين  با سازمان  مخاطب هاي  گروه نشدن  همداستان كنند تنها دليل  مي  فرض رسد مديران نظر مي  به
   راهنماي  كه كرد  را بيان  شعاري  عمومي  روابط  از مديران يكي. آورد  مي  را درپي ها همداستاني  گروه  به  اطالعات  عرضه بنابراين

  ».  گرفت  خواهي  مشابهي ، تصميم  بداني دانم  مي  را كه اگر آنچه«:  بود هايشان  برنامه همه
  همچنين.  باشد  مسئله  به  نسبت  شخص  موضع  به  از اندازه  اعتماد بيش  نتيجه  عيني  بر اطالعات  تأكيدي رسد چنين نظر مي  به
شوند و  طور درگير مي  همان  با وضعيت  مردم كنند كه  تصور مي  عمومي  روابط ريزان  برنامه كه باشد  خاطر اين  به  است ممكن

  . دارد  مصداق  عمومي  خدمات هاي  شركت  در مورد مديران كنند كه  اتخاذ مي  عقالني  فراگردهاي  با همان تصميماتي
   شامل  متعددي هاي  هدف  عمومي  خدمات هاي يشتر موارد شركتدر ب.  ندارد  صحت  چيزي  شد چنين  قبالً گفته طور كه  همان

 در  العاده ، عموماً فوق هاست  شركت  اين  كار اصلي  خدمات  عرضه چون.  دارند  سودآوري  و حفظ  مشتريان  به  كيفي  خدمات ارائه
   به  نسبت  مجزا يا ديد متفاوتي  بر موضوعي  مبتني  آنها اغلب  درگيرند اما تصميمات  معموالً خيلي  هم گران مداخله.  درگيرند آن

 تأثير بر   براساس  اول  آنها در وهله  كنند تصميم  را بررسي  اصالً درگير نباشند و اگر وضعيت  است  ممكن عامه.   است وضعيت
  . استوار باشد  اقتصاد محلي ها يا سالمت نرخ
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  سازي  مفهوم  همتراز متناظرند، به  دوسويه  با الگوي ، گرچه  عمومي  روابط هاي  از برنامه رسد بسياري نظر مي  به  بنابراين
  . است  بنا شده  عقالني  و فراگردهاي  مخاطب هاي  گروه  از درگيري نامناسبي

   راجع وليه ا  در مطالعات كروگمن.   است  بوده  مورد استفاده  تجاري  تبليغات  در چهارچوب سال  حدود بيست  درگيري  مفهوم
   زندگي هاي  و تجربه  پيام ميان»   شخصي هاي ارجاع«يا »  كننده  متصل هاي تجربه « عنوان  را به آن) 1972، 1967، 1962 (  درگيري به

  .  باالتر است  بيشتر باشد، درگيري  شخصي هاي  ارجاع هرچه.   است  كرده  تعريف  گيرنده شخصي
 يا   تبليغي  تأثير پيام  براي  است اي  واسطه  كه  شده  مطالعه  متغيري عنوان  مكرر به  درگيري ، مفهوم نون تاك  اوليه  مطالعه  از زمان

   پتي  كنيد به نگاه (  است  كرده خود جلب  را به  پژوهش  مالحظه  قابل ، توجه  تغيير نگرش گري  در ميانجي  درگيري نقش.  بازاريابي
  ).1986،  ؛ زايكوفسكي1981،  اسيوپو و گولدمن، ك ؛ پتي1979و كاسيوپو، 
ها   در بيشتر پژوهش  شخصي  ربط رسد كه نظر مي ، به  است  نشده  حاصل  متون  از مجموعه  از درگيري  واحدي  تعريف  گرچه

   به  معطوف  يا پيام  موضوع  آن شود كه  مي  محسوب  درگيركننده ء هنگامي ، يا شي ، مسئله  موضوع يعني.  باشد  داشته  مشتركي مفهوم
  . باشد  مربوط  گيرنده ، به آن

  هاي  گروه  شناخت خود براي»   وضعيتي نظريه« در   متغير مستقل  از سه  يكي عنوان  را به درگيري) 1984 (  و هانت  گرونيگ
   درگيري  سطح كردند كه  مي آنها استدالل.  وارد كردند  مفروض  عمومي  با روابط  مرتبط  وضعيت  آنها به  واكنش  و نحوه مخاطب
   آيا شخص  خواهد كرد كه  تعيين  هم  درگيري سطح. شود  مي  تعيين  يا وضعيت  مشكل  خود به  افراد از وابستگي  درك با درجه
  ).  كم گيريدر(كند   مي  را دريافت  آن طور انفعالي  به يا اينكه)  زياد درگيري(رود   مي  اطالعات  در پي فعاالنه

  ها واكنش  پيام  به  طرز متفاوتي  درگير به  زياد درگير و كم  گيرندگان كند كه  تأييد مي  را با قوت  گفته  اخير اين هاي  پژوهش
   نكته  اين  براي اي كننده  تعيين  عامل  درگيري كه  بر اين  كردند مبني  ارائه شواهدي) 1981 ( ، كاسيوپو و گولدمن پتي. دهند  مي نشان
  هاي  با ديگر استدالل  و در تقابل  ارزيابي  شناختي  لحاظ ها به  پيام  درآن  كه است    اصلي مسيري    نتيجه  آيا تغيير نگرش  كه است

،   اعتبار منبع ثل م  ثانويه هاي  ديگر نشان  به  پيام  در آن اند كه   فرعي مسيري    نتيجه شوند يا اينكه  مي  سنجيده  موضوع  به مربوط
  . دارد ، وابستگي  يا قدرت جذابيت

 با   كه  بر افرادي  پيام  عقالني دهد محتواي  مي او نشان. كند  را تأييد مي  كم  اخير از درگيري  نيز برداشت  كروگمن  پژوهش
 بر  كند كه  را پيشنهاد مي  انفعالي  كاربرد يادگيري  كروگمن پژوهش. گذارد  نمي  درگير هستند تأثيري  پائين  در سطحي موضوع

  . نخواهد كرد تأكيد دارد  آنها را ارزشيابي  گيرنده  كه اي  ساده هاي تكرار پيام
 از   گوناگون  استفاده  به  اشاره  اما معموالً مراد از آن  است  نشده  تعريف روشني  به  عمومي  روابط  نظري  در مراجع  هم  عقالنيت

 بر   مبتني  مستقيم  شناختي  فعاليت  يك  عقالني گيري فراگرد تصميم. شود  مي  گرفته  آن  براساس  تصميم  كه  است  عيني اطالعاتي
  .  است  بر تصور و احساسات  بيشتر مبتني  غيرعقالني  ديگر تصميم از سوي.   است اطالعات
 زياد بر تفكر  درگيري [   با ويژگي  ]  گيري  از تصميم  اوليه هاي سازي  در مفهوم اند كه  كرده  استدالل و ديگران) 1979 (  ون
در ). 1961 و اشتاينر،  ؛ الويج1969،  ؛ هوارد و شت1978،   و كوالت ول ، بالك  انگل  كنيد به مثالً نگاه (  است  تأكيد شده منطقي
  .  است  شده  شناخته  ده  انجام ــ  كن  ياد بگير ــ احساس  باال با الگوي  درگيري  زنجيره  تبليغات پهنه

 و   عقالنيت  ناگزيرند با تقاطع  تبليغاتي  اثرهاي  به يافتن  دست  براي  تبليغات ريزان  برنامه  كه  است اظهار داشته) 1979 (  ون
 زياد،   با درگيريتفكر:  ايجاد شود  مشتري  و عقالنيت  درگيري  كنند تا چهار وضعيت  يكديگر متصل  را به  دو مفهوم درگيري
  ريزي ، طرح  دايره  چهار ربع  اين  كه  است  بر آن ون.   كم  با درگيري ، احساس  كم  زياد، تفكر با درگيري  با درگيري احساس
،  ادي اقتص هاي نظريه ( كننده  مصرف  را درباره  سنتي  چهار نظريه سازند، زيرا كه  مي  را ضروري  تبليغاتي هاي  برنامه راهبردي

  .كند  مي  نزديك  هم به)   و اجتماعي ، واكنشي شناختي روان
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  كوشد با تصميمات  فرد مي  در آن دهد كه  مي  را نشان كننده  رفتار مصرف  اقتصادي  زياد، نظريه  تفكر با درگيري  دايره  ربع
 بايد بر   دايره  ربع  در اين  مخاطبان  به  معطوف اطي ارتب پيكارهاي.  برساند  حداقل  را به  حداكثر و هزينه  را به  پاداش معقول

  .دهند  مي  اهميت  تفكر بازتابي  به  انتشار كه  و مجاري  چاپي  طوالني هاي پيام:  تأكيد كنند  عيني اطالعات
  گيري  تصميم د و در آن دار  شباهت كننده  در مورد رفتار مصرف شناختي  روان  ديدگاه  زياد، به  با درگيري  احساس  دايره  ربع
 و   متمركز شوند زيرا عواطف  عاطفي هاي  واكنش  پيكارها بايد بر تحريك  گونه اين.   است  غيرعقالني  نيروهاي  نتيجه مرتبط

كند و   پيدا مي اي  فزاينده  اهميت  پيام اجراي. تر هستند  قوي  طوالني  عيني هاي  احتماالً از پيام تخيالت.  هستند  مهم  كلي احساسات
  . را برانگيزد  بايد بتواند عواطف  پيام ابزار ابالغ
 در  كنندگان  مصرف اين.   است  پيشنهاد كرده  كروگمن  كه  است  غيرفعال  يادگيري  نظريه  شبيه  كم  تفكر با درگيري  دايره  ربع
   ارتباطي  مهم هدف. دهند  مي  خريد را در خود شكل عادات  كنند و اغلب  مي  تفكر عمل  هستند زيرا با كمترين  عامل  ون اصطالح

   شكل  عادتي  كه هنگامي. وجود آورد  ديگر را به  از محصوالت  محصول  يك  تفكيك  امكان  كه  است  مختصري  اطالعات تهيه
  خالصه. گيرد  مي  فزوني  عقالني ر محتوايها ب ، تكرار پيام  است تر از تخيل  مهم  اطالعات گرچه. يابند  مي  اهميت ، يادآوران گرفت
  . را دارند  تأثيرگذاري  احتمال  كنند، بيشترين  را طي  فرايند آساني  كه اي  ساده هاي  پيام اينكه

  ين ا  كه  است  واظهار داشته گر ناميده گيرند واكنش  قرار مي  كم  با درگيري  احساس  دايره  در ربع  را كه كنندگاني  مصرف  ون
تر در مورد   فوري  نيازهاي  ارضاي  به كنندگان  مصرف اين.   است كننده  رفتار مصرف  اجتماعي هاي  نظريه  شبيه الگو خيلي
 تأثير را   و مركز خريد بيشترين  آگهي  بزرگ  تابلوهاي  معتقد بود كه وي. مندند  دارند عالقه  اجتماعي  اهميت  اغلب  كه محصوالتي

  .گذارد مي
 آغاز   نقطه عنوان  به  تبليغات ريزي  در برنامه  دارد كه  آن  دارند و جاي  نظري  جنبه  وي هاي  دايره  ربع  كه  است  هشدار داده ون 

گيرد، در كاربرد   مي  را ناديده  پژوهشي  مهم هاي  يافته كند بعضي  پيشنهاد مي  وي  كه چهارچوبي.  قرار گيرند مورد استفاده
با . دهد  مي  در خود پرورش كننده  مصرف  را به  بسيار قوي كند و رويكردي  مي  عمل  كامل  با آزادمنشي  نظري  مختلف ايه ديدگاه

   قرار گيرد، نقطه ، مورد بررسي  و عقالنيت  در درگيري  تحقيق  بالنده  و در پيوند با مجموعه ها با احتياط  دايره  اگر ربع وجود اين
  .آورد  مي  فراهم  عمومي  روابط  پيكارهاي  فعلي ريزي  و برنامه  آينده هاي  پژوهش اي بر آغاز جالبي

ها در   شركت  كه  است  از اين  حاكي  عمومي  خدمات هاي  شركت  عمومي  روابط  با مديران  از مصاحبه  حاصل  مثالً نتيجه
 ياد   را به  عمومي  روابط  كارورزان اظهارنظر معمولي.  زياد دارند ي تفكر با درگير  از ديدگاه سازي  مفهوم  به  خود ميل پيكارهاي
اگر «و »   دهيم  آنها را آموزش  كه  ماست وظيفه. گيرند  مي  درستي هاي  كنند تصميم  را درك  وضعيت اگر مردم«: گويند  مي آوريد كه

  ».  گرفت خواهند  مشابهي  بدانند، تصميم دانيم  ما مي  را كه    آنچه]آنها[
،   نيست  در دست  عيني  پژوهشي  عمومي  خدمات هاي  شركت  مخاطب هاي  گروه  و درگيري  عقالنيت  سطوح  درباره  گرچه
   صنعتي كنندگان  معموالً درگير نيستند، مصرف  محلي كنندگان  مصرف  كه  است  از آن  حاكي  مورد مصاحبه  مديران توضيحات

  . بسيار زياد درگيرند گران و مداخلهتر بيشتر درگيرند  بزرگ
   از ديدگاه حداقل (  است  غالباً غيرعقالني  مخاطب هاي  گروه هاي  تصميم  كه  است  حاكي  همچنين  مديران هاي  پاسخ

  اي نگرانه  ساده مجزا يا ديد اي  بر مسئله  اغلب گران  مداخله  مثالً، تصميمات  بودند كه  مدعي مديران).   عمومي  خدمات هاي شركت
   دقيقاً منطبق  است  گفته  ون  باال كه  با درگيري  احساس  دايره  با ربع اي مسئله  تك  ديدگاه  اين  كه درحالي.   است  مبتني از وضعيت

  . ها متقاعد ساخت  واقعيت  همه  با آموزش توان  را نمي گران  احتماالً مداخله دهد كه  مي  اما نشان نيست
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   جهنتي 
   روابط هاي  برنامه  و تناسب  و هانت  گرونيگ شناسي  كاربرد نوع  قابليت  درباره  مؤلفان ، تفكر اوليه  از آن  ناشي  و بحث  تحقيق اين 

  . دارند  آزمايشي  جنبه شده  گرفته  نتايج بنابراين. دهد  مي  را نشان  عمومي  خدمات هاي  شركت عمومي
   همتراز شبيه  دوسويه  الگوي  به اند كه  مواجه  عمومي  از روابط  با محيطي  عمومي  خدمات هاي  شركت هرسد ك نظر مي  به  دركل

  هاي  و گروه گران ، مداخله  مقررات كنندگان ، تنظيم  سازمان  ميان  متقابل توانند با درك كنند مي  و بيشتر آنها تصور مي است
   است  اساسي  فرض  بر اين  آنها مبتني  واقعي هاي رسد برنامه نظر مي  به با وجود اين. ابند ي  خود دست هاي  هدف  به كننده مصرف

  .  خواهد داشت  درپي  را هم  توافق شود بلكه  مي  متقابل  درك تنها موجب  نه  و عقالني  عيني  انتشار اطالعات كه
   تمامي  فصل  در اين گرچه.   نيست  الزاماً درست گيري  نتيجه  اين دهد كه  مي  نشان  و عقالنيت  درگيري ها درباره  پژوهش

  . دارند  در تأثير ارتباط  ميانجي  احتماالً نقشي  و عقالنيت  درگيري  شد كه  داده  اما در اينجا نشان  است  نشده ها بررسي پژوهش
كرد، يا   مي  ارائه  ون  كه  را، همانند آنچه  در تبليغات فاده مورد است هاي  قالب توان  آيا مي  كه  است ماند اين  مي  باقي  كه  پرسشي

 كرد؟ در   پياده  عمومي  روابط هاي  در برنامه طور معناداري  دارد، به  نظري  بيشتر جنبه  و كاسيوپو كه  پتي  چون آثار نويسندگاني
   جوامع  كه  است  مسيري  اين  دارند كه  گمان  در واقع  آنان. رسيد  هدفي  چنين  به  نتوان بينند كه  نمي  دليلي  مؤلفان  فعلي مقطع

  . گيرند  بايد درپيش  و كارورزي دانشگاهي
  
  

  نوشت پي
  

1 .Lobbyistكوشد ديگر نهادها،  كند و مي كسي است كه به سود نهاد، گروه، سازمان يا حركت اجتماعي يا سياسي فعاليت تبليغاتي مي
  . ـ م.  نفوذ قرا دهدها را تحت ها يا شخصيت گروه
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   معنادار  تغيير رفتاري  به يابي  دست  مجدد احتمال ارزيابي
    جمعي هاي  رسانه  بهداشت  ترويج در پيكارهاي

  
   اندرسون.   رونالد بي

    در آستين  تگزاس  ايالتي دانشگاه 
  

   چكيده 
 مورد   جمعي هاي  رسانه  بهداشت  ترويج  در پيكارهاي  تغيير رفتاري  احتمال زايش اف  نظري  راهبردهاي  فصل در اين 

   فالي  اطالعات  پردازش يافته  بسط  در الگوي  از متغيرهايي  دسته  آن  به  نخست  در وهله  بحث اين. گيرد  قرار مي بحث
   خوداثربخشي  متغيرها، مفهوم  اين از ميان. كند  مي بيني  را پيش  بر رفتار بهداشتي  تأثيرگذاري پردازد كه مي) 1981(

 تغيير   براي  مخاطب ها به  مهارت منظور آموختن  پيكارها به ريزي  در برنامه  مهم  مفهومي در حكم) 1977(باندورا 
  بيني  و پيش بيين ت  براي  فالي يافته  بسط  از الگوي اي شده  اصالح شكل.   است  شده  معرفي  زندگي  ناسالم هاي روش

 در   مفهوم  از اين  استفاده  ضمني نتايج. گذارد  اثر مي  بر رفتار بهداشتي  خوداثربخشي  آن  طي  كه  پيشنهاد شده فراگردي
  .  است  قرار گرفته  نيز مورد بررسي  مستي  در حالت  از رانندگي گيري  پيش  پيكارها براي طراحي

  
  اهميت.  دارند  بهداشتي  مختلف  با نيازهاي  مخاطباني  براي  بهداشتي  در انتشار اطالعات  مهمي قش ن  عمومي  اطالعات  متخصصان

 خود   عمل  عمدتاً نتيجه  زودرس هاي  بيشتر مرگ  كه  تأييد شده  واقعيت  با اين  بهداشتي  مراقبت  خدمات  ارائه  آنها در نظام وظيفه
   در معرض  كه  اگر افرادي  جنرال  سرجن1979   سال  گزارش  برحسب درواقع.   است  زندگي الم ناس هاي  سبك  نتيجه افراد، يعني
   نقل به ( يافت  مي  كاهش  طور اساسي  به  فقره  در امريكا، هفت  مرگ  اصلي  علت دادند، از ده  را تغيير مي  رفتارهايشان خطرند فقط
  .)1984،   و سالومون ، فردريكسون از برهوني

 از  ، تعداد اندكي)1984،   و هانت گرونيگ (  تغيير رفتار است  عمومي  اطالعات  بيشتر پيكارهاي  نهايي  هدف  با اينكه
،   و هويت ؛ بالن1981، 1979،  اتكين(اند   شده  موفق  بهداشتي  نامطلوب هاي  عمالً در تغيير روش  بهداشت  ترويج هاي برنامه
   از برنامه  آمده دست  به  مدارك  اين با وصف). 1981 و باروز،  ؛ واالك1981،  ؛ واالك1982،   و ايپس نيگ؛ گرو1981،  ؛ فالي1980
  دهد كه  مي نشان) 1981،   و سالومون كوبي ؛ مك1977، فاركوار، وود و الكساندر،  كوبي مك( استانفورد   قلبي  از بيماري گيري پيش
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طور   شوند، به  مسلط  خود را بهتر كنند، بر اضطراب  غذايي هاي  كنند، عادت  سيگار را ترك چگونهشود    آموخته    مخاطبان اگر به
 را   و عروقي  قلبي  بيماري  خطر ابتال به  خود را تغيير دهند، عوامل  زندگي هاي  شيوه  چگونه  اينكه  كنند و خالصه  ورزش منظم
  . داد  كاهش  توجهي طور قابل  به توان مي

  هاي  رسانه  بهداشت  ترويج هاي  در برنامه  تغيير رفتاري  به  رسيدن  احتمال  باالبردن  براي  نظري  راهبردهاي  فصل در اين 
 در   بحث كانون. شود  آنها استناد مي  به  عمومي  اطالعات  پيكارهاي  عنوان  معموالً تحت  كه دهيم  قرار مي  را مورد بحث جمعي
 ايجاد و   احتمال  يا بالفعل طور بالقوه  به  كه است) 1981 (  فالي  اطالعات  پردازش يافته  بسط  از متغيرها در الگوي  دسته  آن اصل
   آن  و سودمندي  پيشنهادشده  فالي يافته  بسط  از الگوي اي شده  اصالح  نوع سرانجام. دهد  مي  را افزايش  تغيير رفتار بهداشتي دوام

  .  است  قرار گرفته  مورد بحث  مستي  در حالت  از رانندگي  جلوگيري  براي رهايي پيكا در طراحي
  

   و رفتار  در مورد تغيير نگرش  فالي  ادغامي الگوي 
  يافته  بسط اند، الگويي  بوده  و رفتار موفق  در تغيير نگرش  بهداشت  ترويج  از پيكارهاي  تنها تعداد كمي  اينكه  با يادآوري فالي 

آورد تا   مي  فراهم  ارتباطي هاي  كوشش  درباره  عمومي  روابط  و سند را از مراجع  نظريه كند كه  را پيشنهاد مي  اطالعات پردازش
   به توان  را مي  شكست كرد كه  مي  استدالل فالي). 18ـ1   شكل  كنيد به نگاه( دهد   را افزايش تر تغييرات  عالي  نظام  يافتن شانس
 در   ايجاد تغييرات  براي نهند كه  مي  را براين  فرض  داد كه  از فراگرد تغيير رفتار نسبت  الگويي  به ريزان  از حد برنامه  بيش اتكاي
   ارتباطات  اثرهاي الگوي« را  آن) 124  ، ص1984 (  و هانت  گرونيگ  كه ، چيزي  است  و كافي  الزم  و رفتار تغيير شناخت نگرش
 و  ، دانش تغيير در آگاهي«: گويد  مي  كه  است  موافق  اقناعي  ارتباطات  به  رويكرد سنتي  اين  فرضيه  با اصل فالي. اند اميدهن» دامينو

 با  اما وي. پيوندد  مي  وقوع  و رفتار به  از تغيير در نگرش معموالً پيش)  وجود دارد  بهداشت  زياد با مسئله  درگيري  كه مادام(اعتقاد 
   كالسيك  الگوي  كه چنان  هستند ــ  خود كافي خودي  به  تغييراتي  چنين  به  ترغيب  براي  شناختي  عوامل  كه  نيست  موافق  گفته ينا

  .كند  مي بيني  پيش  اطالعات پردازش
 معموالً در  رار خواهد داد كه ق  را مورد توجه  عواملي  فراگرد تغيير رفتار بهداشتي  جامع  تبيين  كه  است  اظهار داشته  فالي

  الگوي: شود  مي  تشكيل  بخش  الگو اصوالً از سه اين.   است  نوع  از اين  كوششي  وي  گسترده الگوي. شود  نمي  يافت  سنتي الگوي
 را در  آن) 1981 (گواير  بعداً مك  كه  ييل در دانشگاه) 1953 (  هاولند و همكارانش  از سوي يافته  بسط  اطالعات  پردازش سنتي
 از باندورا   اجتماعي  يادگيري ؛ و نظريه)1980 ( بين  و فيش  از آژن  معقول  كنش ؛ نظريه  است  كرده  خود اصالح  اقناع  قالب نظريه

)1977.(  
اند بايد از  د كرده خود پيشنها  در نظريه بين  و فيش  آژن طور كه ، همان  تغيير نگرش  تسهيل  براي  كه  است  يادآور شده  فالي

   رفتارهاي  نتايج  افراد درباره شود كه  مي  فرض ارزش ـ   چشمداشت هاي در نظريه.  كرد  پيروي  ـ ارزش  چشمداشت رويكرد جامع
   كه ست ا و بسيار محتمل)   الكلي هاي  نوشابه  در مصرف  افراط مثل(دهند   مي را شكل)  در الگو  انتظارهايي يعني ( ، عقايدي معين

   دليل  اين  تنها به  از نوجوانان مثالً بسياري.  پيدا كنند  مثبتي هاي  نگرش  است  شده  ارزيابي  آنها مطلوب  نتايج  كه  رفتارهايي درقبال
.   است رتبط رفتار م با اين)   تصوري  منافع يعني (  زيادي  مثبت برند پيامدهاي  مي  گمان نوشند كه  مي  و مسموميت در حد مدهوشي

  .  است  كم  تصادف  دارند احتمال  عقيده كنند، چون  مي  رانندگي ها در مستي خيلي
)   مهم  ديگران  انتظارهاي يعني (  اجتماعي ، عقايد هنجاري)  معين  رفتاري  انجام  از احتمال  شخص  ارزيابي يعني (  رفتاري  نيات
  .اند  آزمايشيها و رفتار  نگرش  ميانجي  شخصيتي و عوامل
   درك اند، هرچند كه رفتار آزمايشي)  كننده بيني  پيش ترين و قوي (  بالفصل كننده ، تعيين  رفتاري هاي  نيت بين  و فيش نظر آژن  به
  .  است يافتني  الگو دست  و عقيدتي  عناصر نگرشي  تنها با ارزيابي  مخاطب  بهداشتي هاي كنش
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 رفتار   تحريك  احتمال  باالبردن  براي كند كه  مي  باندورا ترسيم  اجتماعي  يادگيري  را از نظريه هايي الگو متغير  پائيني بخش
 الزاماً   شخص  رفتاري هاي  تغيير نيت  كه  است  براين  از الگو فرض  بخش در اين. اند  شده  ارائه  رفتار تكراري  و حفظ آزمايشي
   براي   مناسب وجود منابع)   الف: ( موجود باشد  شرط  سه  از اين  يكي  حداقل د، مگر اينكه نخواهد ش  رفتار آزمايشي منجر به
   به  الزم فردي   هاي مهارت  دارابودن)  ب(، )  خودياري  راهنماي ، مثل  دسترس  مواد قابل يعني( تغيير رفتار  هاي  تالش هدايت

   رفتار را انجام  اين  توان مي    اينكه  به اعتقاد فردي)  ج(و )   رفتاري هاي  گزينه  به ي دسترس يعني( خود   نيات ساختن منظور برآورده
 و   بيشتر است  رفتار آزمايشي  قرار گيرد، احتمال  مورد توجه  بيشتري  شرايط  هرچه  كه  است بديهي).   خوداثربخشي يعني(داد 

   قلبي  از بيماري  پيشگيري مثالً برنامه.  كرد  و تقويت كار گرفت  بايد آنها را به، شده  جديد كسب هاي  مهارت  دوام  براي باالخره
   جمعي هاي ، از رسانه  مخاطبان  به  عروقي  قلبي  در بيماري  خطرآفرين  از عوامل  كاستن هاي  مهارت  آموختن استانفورد براي

  هاي  خود پاداش هاي  تالش  در آنها افراد براي  كرد كه  تكميل  كوچك ايه  در گروه  پياپي هاي  را با تمرين  كرد و آموزش استفاده
  .كردند  مي  دريافت مثبت

، زيرا   است  الگو ضروري  از متغيرهاي  كاملي  ارزيابي  كه  است  اظهار داشته  تغيير رفتار، فالي  احتمال آوردن  فراهم  براي
  توانند به  نمي  بهداشتي هاي  از برنامه مثالً بسياري.  كند  پيكار را نفي اند اثرهايتو  مي  علّي هاي  از حلقه  هريك شدن گسسته
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اند  اند يا نتوانسته  قرار نگرفته  پيام  محرك  هرگز در معرض  مخاطبان  كه  دليل  اين  يابند، صرفاً به  خود دست  رفتاري هاي هدف
   بهتركردن  از پيكار براي  پيش  پژوهش يعني(    تكويني پژوهش    مهم  نقش  به  امر اشاره  اين. بفهمند را    رفتاري هاي توصيه
   مطلوب هاي  از گروه  كوچكي هاي ها در نمونه  پيام آزمون پيش.  پيكارها دارد ريزي در برنامه)   آن كارگيري  و به  پيام طراحي

  ).1984،   و هانت ؛ گرونيگ1985،  ، سنتر و بروم كاتليپ( آورد   فراهم ريزان  برنامه  را براي  اطالعات  گونه تواند اين مي
  

    خطر بهداشتي  كنترل الگوي 
  است) 1981 (  و فرانكل  بك  خطر بهداشتي  كنترل ، الگوي  رفتار بهداشتي  شناخت  براي  ـ ارزش ديگر رويكرد مفيد چشمداشت 

 در  كند كه  مي  تفاوت  اقناعي  ارتباط  به  با رويكرد سنتي بندي  فرمول اين.  ست ا  قرار گرفته  مورد بحث طور خالصه  در اينجا به كه
دو اعتقاد را ) 212  ، ص1981 (  و فرانكل بك. گيرد  قرار مي  آن  متعاقب  و پاسخ  پيام ، ميان  عاطفي ، نه  شناختي  اعتقاد بر عوامل آن

   ادراكي كنترلشوند تا    مي  اعتقادها تركيب اين.   شخصي اثربخشي و    اسخ پ اثربخشي:  شناسند  خطر مي  ادراكي  كنترل شامل
  طور قابل  را به تواند خطر بهداشتي  مي  شده  توصيه  رفتار بهداشتي  كه  است  براين  عقيده  پاسخ در اثربخشي.  دهند  را شكلخطر 

 را در فرد   سرطان تواند خطر ابتال به  سيگار مي كردن  ترك  چگونه  كه  توصيه  اين از قبيل( كند   جلوگيري  يا از آن  كم اي مالحظه
كار  آميز به  موفقيت  طرزي  را به شده  توصيه  پاسخ  قادر است  شخص  كه  است  براين  عقيده  شخصي در اثربخشي).  دهد كاهش
  ).1981 و الند،  بك (  است  حفاظتي  بهداشتيتر رفتار  قوي  كننده بيني  پيش  شخصي ، اثربخشي  دو عقيده از ميان. گيرد

  
   باندورا  خوداثربخشي نظريه 
   مختلف  با انواع  مواجهه  از طريق توان  مي شناختي  را از نظر روان تغيير در رفتار اجتنابي) 1977( باندورا   خوداثربخشي در نظريه 

   افزايش  ذهني  خطرناك هاي  با وضعيت  رويارويي  را براي عتماد شخص، ا  مواجهه شود كه  مي گفته.  كرد  تشويق  اثربخش اطالعات
ها و   مهارت  آموختن را از طريق)   خوداثربخشي  ديگر اعتقادهاي عبارت و به (  شخصي  توانايي  انتظارهاي  كه صورت دهد، بدين مي

جو   آيا رفتار مقابله  امر را كه  اين  خوداثربخشي  كه  است  شده بيني پيش. كند  فرد القا مي  به  ترسناك هاي آميز فعاليت  موفقيت اجراي
  هاي  بر وضعيت  غلبه  خود براي هاي  افراد در تالش  كه  زماني  برسد و مدت  مصرف  بايد به  مقدار تالش ، چه بايد آغاز شود يا نه

  .كند  مي  خواهند كرد تعيين بار پايداري تنش
   انتظارهاي  منبع ترين  قوي عنوان آميز به  موفقيت عملكردهاي)  الف: (اند  شده  شناخته  اثربخش  اطالعات  اصلي  چهار نوع

  تجربه)  ب(؛   استوار است  اجرايي هاي  قابليت  يا شواهد مستقيم  شخصي  توانايي ، زيرا بر تجربه  است  شده بيني  پيش اثربخش
   براي ، كه  شفاهي اقناع)  ج(؛  آور استوار است  ترس هاي آميز فعاليت  موفقيت انجام   يا نمادي  فعال  بر الگوسازي  كه جانشين

   كه  عاطفي انگيختگي) د(كند؛ و   مي  استفاده  برخيزند، از تلقين  مقابله  خود به توانند با ترس  مي  كه  باره  در اين  مردم متقاعدساختن
  .كند  مي  را تقويت  شخصي  توانايي آور انتظارهاي  اضطراب هاي  افكار و احساس با فرونشاندن
   اثربخش  اطالعات  نوع ترين  قوي عنوان به)  كننده  مشاركت  يا الگوسازي شده  هدايت  مشاركت يعني( عملكرد  هاي  موفقيت

، 1977( نظر باندورا  طبق.  كنند ابلهآور مق  تنش هاي  با وضعيت  چگونه آموزند كه  مي طور مستقيم ، زيرا افراد به  است  شده بيني پيش
  ساختن  و نيز عملي  مناسب هاي  كنش  به  رفتاري  مفاهيم  برگرداندن  براي  بيشتري هاي  فرصت كننده  مشاركت الگوسازي«) 196  ص

  ».كند  مي ها فراهم  مهارت  منظور تكميل  به  اصالحي هاي پااليش
آميز   عملكرد موفقيت مشاهده. كند  مي  استفاده  رفتار اجتنابي كردن  خنثي  براي  نمادي و  فعال  از الگوسازي  جانشين  تجربه

 بر   جانشين  تجربه  كه  است  براين عقيده.  كند  را ترغيب  اثربخشي تواند انتظارهاي مي)   يا با واسطه زنده(آور   ترس هاي فعاليت
  :ردگذا  زير اثر مي  ترتيب  به  خوداثربخشي باورهاي
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  تواند اين  باشد، مي  داشته  درپي  نامطلوبي  عواقب آنكه دهند بي  مي  انجام  خطرناكي هاي  فعاليت  ديگران  اينكه  مشاهده
   باشند پيشرفت گير و سرسخت  خود پي هاي  در كوشش  كه  نيز در صورتي  آنان  پديد آورد كه انتظار را در ناظران

   بايد بتوانند حداقل  دهند، آنها هم  كار را انجام توانند آن  مي  اگر ديگران سازند كه اعد ميآنها خود را متق. خواهند كرد
   از مقايسه گيري  بر نتيجه   كه] غيرمستقيم[    جانشين تجربه.  يابند  در عملكرد خود دست  چندي هاي  پيشرفت به

   از شواهد مستقيم  آن  اطمينان  قابليت  كه  است  شخصي هاي  توانايي  درباره  اطالعاتي ، منبع  است  متكي اجتماعي
  ).197  ص (  كمتر است  شخصي هاي موفقيت

  
   اجتماعي اقناع.  بپردازند  مقابله  به  خطرناك هاي  قادرند با وضعيت  كه  است  متكي  مردم  اعتقاد به  اين  بر القاي  شفاهي  اقناع

  براي»   معتبري  تجربي بنيان « ، زيرا كه  عملكرد كمتر است هاي  از موفقيت  آن  اطمينان  قابليت  كه  است  اثربخشي  از آگاهي نوعي
  ).198  ، ص1977باندورا، (كند   نمي  فراهم  شخص  اثربخشي انتظارهاي

 خود  هاي  توانايي ابي ارزي افراد براي.   است  عاطفي  انگيختگي  كرده  باندورا معرفي  كه  اثربخشي  اطالعات  نوع  چهارمين
   كرده باندورا استدالل. كنند  مي  تكيه  فيزيولوژيك هاي  وضعيت  به  مربوط آور بر اطالعات  اضطراب هاي  با وضعيت منظور مقابله به

  هاي  توانايي دهد و در نتيجه  مي آور كاهش  افكار ترس  خلق  را به  شخص  حساسيت  شخصي  شديد اثربخشي  احساس  كه است
  .يابد  مي  افزايش عملي
  ، اشاره اندازه.  عموميت)  ج( و  قوت)  ب(،  اندازه)  الف: ( بعد دارد  سه  اثربخشي انتظارهاي) 194  ، ص1977(نظر باندورا   به

   درباره  شخص  كه يناني اطم  ميزان  دارد به  اشاره  اثربخشي  انتظارهاي ، قوت  است  تصوري  توانايي  براساس  عمل  انجام  احتمال به
   وظايف  انجام  به  فردي  توانايي  گسترش  به  اثربخشي  انتظارهاي كند و عموميت  مي  احساس  در دل اي  وظيفه  رساندن  انجام به

  بعد را ارزيابي  ، بايد هرسه  از چشمداشت  درستي  تحليل  انجام براي. كند  مي  اشاره  نامشابه هاي  و وضعيت  و نيز وظايف مشابه
  .كرد

  ترين  قوي  تجربه  اين  كه  نهاده  را براين ، باندورا فرض  استوار است  شخصي  مهارت  عملكرد بر تجربه هاي  موفقيت  از آنجا كه
  از انتظارهاي   مجزايي  ايجاد سطوح  براي اي در مطالعه) 1977(ير   باندورا، آدامز و بي در واقع.   است  اثربخشي  انتظارهاي منبع

 رفتار   بر عملكرد، انتظارهاي  برخورد مبتني  رسيدند كه  نتيجه  شديد از مار هستند، به  دچار ترس  كه  در افراد بزرگسالي اثربخشي
،   فعال ازي بر الگوس آورد تا برخورد مبتني  پديد مي  را با جانور خزنده تري تر و عام بيشتر، قوي)   خوداثربخشي يعني ( جويانه مقابله

  .گيرند  مي   پيشي]  انتظارات  ميزان  از جهت[ برخورد    بدون  كنترل  خود از گروه  در جاي ، كه  جانشين يا تجربه
،   در رفتار اجتنابي  تغييرات بيني  و پيش  را در تبيين  مفهومي  چهارچوب  اين ، تناسب  اجتماعي  يادگيري  نظريه  اوليه  كاربردهاي

  هاي  از يافته يكي.   است  كرده  خود خالصه  نظريه  پااليش ها را در آخرين  پژوهش  اين عمالً همه) 1977(باندورا . كند مي  تصديق
 عملكرد و  هاي زا نيز، همانند موفقيت  تنش هاي  با وضعيت  رويارويي نحوه   نمادين    الگوسازي  كه  است  از اين پايدار عبارت

  :  است  كرده يادآوري) 1977( باندورا  طور كه اما همان. دهد  مي  را افزايش  اثربخشي انتظارهاي،   فعال الگوسازي
   از طريق  را كه  اثربخشي  انتظارهاي  مفهومي  چهارچوب بيني  پيش اند قدرت  رسيده  انجام  به  تاكنون  كه هايي  پژوهش

   اثربخشي  انتظارهاي  رويكرد به  اين  تعميم براي. اند ، آزموده  است  يافته  تدوين  و عاطفي ، غيرمستقيم  فعال هاي روش
 از   بيشتري هاي  آزمون  كه  است  الزم  عاطفي  انگيختگي  كاهش  ديگر رفتارها با هدف  و انواع   شفاهي اقناع از   ناشي

  . شود  رويكرد انجام  اين عموميت
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    مفهومي ادغام 
 بر   اثربخشي  اطالعات  آن  طي شود كه  مي  مطرح  فراگردي  تبيين  براي  فالي  ادغامي  از الگوي اي شده ح اصال  شكل  قسمت در اين 

 در   سودمند خواهد بود كه هايي در موقعيت) 18ـ2 (  شكل  كنيد به نگاه ( شده  اصالح الگوي. گذارد  تأثير مي  خوداثربخشي باورهاي
  كردن ، ترك  وزن كردن  خود نظير كم زاي  تنش هاي  از وضعيت  ناشي  بر وحشت كردن  غلبه ، نحوه پيكار  باشد مخاطبان آنها الزم

  . را بياموزند  مستي  در حال  از رانندگي  دوستي سيگار و بازداشتن
  

  
  

   از طريق  اثربخشي ، اطالعات شده  اصالح در الگوي.  وجود دارد  اساسي  تفاوت  سه  فالي  و الگوي شده  اصالح  الگوي ميان
   دارد كه گمان) 76  ، ص1981 ( اما فالي. گذارد  تأثير مي  خوداثربخشي ها بر باورهاي  از مهارت  آگاهي گرانه نفوذ مداخله
  است   اما يادآور شده  نكرده  اشاره  معيني  عوامل  به  فالي گرچه.   است  و شخصيت  رفتار آزمايشي  از عوامل  تابعي خوداثربخشي

.   اجتماعي  هنجاري شود تا با  نفوذهاي  مي  آنها تعيين هاي هستند بيشتر با نگرش»   دروني كنترل «  تحت  كه  افرادي  رفتاري  نيات كه
   بر درك  خوداثربخشي  كه  است اين) 1977( باندورا  استدالل.   است  صادق  موضوع عكس»   بيروني  كنترل تحت«در مورد افراد 

   خودتأثيري  باورهاي باندورا معتقد است). 203  ص(»   شخصيتي  كلي هاي ويژگي« بر  ،  نه  استوار است   موفق عمل از   شخص
  ).  و غيره  شفاهي ، اقناع  جانشين  تجربه يعني(خيزند   برمي  اثربخشي  اطالعات  از انواع  فرد نيستند بلكه  شخصيت تابع

 و   خوداثربخشي  ميان  متقابل  رابطه فالي. شود  مي  مربوط  و رفتار آزمايشي  خوداثربخشي  ميان ابطه ر  ماهيت  به  دوم  تفاوت
،   رفتاري  نيات گري  با ميانجي  خوداثربخشي  است  شده بيني ، پيش شده  اصالح در الگوي.   است  كرده  فرض  را اصل رفتار آزمايشي

   كه  است متكي) 1981( و الند   بك  به  متعلق  تهديد سالمتي  كنترل  الگوي هاي  بر آزمون ارتباط  اين.  اثر بگذارد بر رفتار آزمايشي
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 اگر افراد  آيد كه  مي نظر معقول  به  فرض اين.  پيدا كردند  رفتاري و نيات)   خودتأثيري يعني (  تأثير شخصي  ميان  مثبتي همبستگي
   آنان  رفتاري هاي  راهبر نيت  اطمينان زا هستند، عدم  بحران هاي  با وضعيت  مقابله براي   ضروري هاي  باشند فاقد مهارت مطمئن

  .خواهد بود
  اين. بخشد  مي  را قوت  اثربخشي ، انتظارهاي آميز رفتار گذشته  عملكرد موفقيت كند كه  مي بيني  پيش  خوداثربخشي  نظريه

   اين  پرسش پس.   است  شده  داده ، نشان  رفته  خوداثربخشي سوي  به  از رفتار آزمايشي  كه  با پيكاني شده  اصالح  در الگوي رابطه
   فرضيه براساس.   است  مورد بحث  آن  چگونگي گذارد يا خير بلكه  تأثير مي  بر رفتار آزمايشي  اثربخشي  انتظارهاي  كه نيست
 نظر باندورا  طبق. گذارد  اثر مي ، بر رفتار آزمايشي  رفتاري هاي  نيت رانهگ  نفوذ مداخله  از طريق ، خوداثربخشي شده  اصالح الگوي

)1977:(  
   كسب  اصالحي هايي فشرند تجربه  مي خطرند پاي  نسبتاً بي  درواقع  كه  ترسناكي  ذهني هاي  در فعاليت  كه  آنهايي

. كند  مي  را برطرف شان  نهايتاً رفتار دفاعي ق طري بخشد و از اين  مي  آنها را قوت  اثربخشي  احساس خواهند كرد كه
  )194  ص(

  
   انجام  از طريق آموزند كه  هستند نهايتاً مي گريبان به  دست  بازدارنده  در ابتدا با افكار و احساسات  كه  افرادي  بنابراين

  .ند كن  خود مقابله زاي  تنش هاي ها و وضعيت  با ترس  خطرناك هاي آميز فعاليت موفقيت
ها   مهارت فالي. شود  مي  كسب  رفتاري هاي  مهارت  آن  طي  كه  است  مربوط  فراگردي  دو رويكرد به  ميان  سوم  تفاوت

دهد   نمي  توضيح  وي ؛ اما الگوي  است  دانسته  رفتار آزمايشي كننده بيني  از چند پيش  يكي عنوان را به)  موجود  رفتاري هاي گزينه(
   علّي اي  زنجيره  اثربخش  با اطالعات  مواجهه  چگونه دهد كه  مي  نشان شده  اصالح صورت. شوند  مي  آموخته  چگونهها  مهارت كه

 اثر   رفتاري هاي ، بر نيت  خوداثربخشي گر باورهاي  نفوذ مداخله ها از طريق  از مهارت  آگاهي  در آن كند كه از رويدادها را آغاز مي
 پديد   خطرناك هاي آميز فعاليت  موفقيت ها و سرانجام  مهارت  آموزش ، از طريق  شخصي  اميد توانايي  كه ست ا آنگاه. گذارد مي
  .آيد مي

   از جهتها  چشمداشت،    فالي در الگوي.  وجود دارد  تغيير رفتار بهداشتي  دو رويكرد به  نيز ميان  متعددي هاي  شباهت
 و در   كرده  باندورا تعريف  كه  صورتي به    نتيجه  پاسخ انتظارهاي و   تهديد بهداشتي  كنترل يدر الگو   تأثير پاسخ با   مفهومي
   پيامد رفتاري  يك  وقوع  احتمال درباره    شخصي باورهاي    اينها به همه.  دارند ، شباهت  است  گرديده  ترسيم شده  اصالح الگوي
 امر   كند، اين  با آنها مقابله  دوستانش  مستي  در حال  رانندگي  اگر درباره  كه خور معتدلي مثالً باور مشروب(گردد   فرد برمي براي

   هم شوند و روي  مي  از آنها تقويت  باورها با ارزيابي اين).  بينديشند  رفتارشان  پيامدهاي  آنها به  خواهد شد كه احتماالً سبب
  .كنند  مي  تعيين هداشتي ب شده  توصيه  پاسخ  به  فرد را نسبت نگرش

باورها .  موردنظر قرار گيرد  تغيير رفتار بهداشتي هاي  نيز بايد در برنامه يافته  تعميم  باورهاي  كه  است  اظهار داشته  فالي
 بايد  راد معتدل اف  كه  عقيده مثالً اين(دهند   مي  را نشان  خاص اي  نتيجه  به  معين  رفتاري  احتمالي  از وابستگي  شخص ارزيابي
   است  باور اين  دو نوع  ميان تفاوت).  كنند  رانندگي  مستي  با حالت شان خوار افراطي  مشروب  دوستان  شوند كه  كنند و مانع دخالت

   است اي ه مسئوالن  كند رفتار اجتماعي  رانندگي  مستي  حال  به  از اينكه  دوست  يك كردن  منصرف كند كه  باور مي  فرد معتدل كه
   اقدامي و بنابراين)  باور شخصي( ندارد   وي  به  ربطي  دوستش  رفتار مستانه  باور دارد كه  هم  اين  ضمناً به ولي)  يافته باور تعميم(

  . ندهد صورت
 مورد  شخصي   اثربخشي  عنوان  به  تهديد بهداشتي  كنترل  در الگوي  كه  است  خود اثربخشي شك  ديگر بي  مشترك  مفهوم

 ـ   پاسخ  و انتظارهاي  اثربخشي  انتظارهاي  ميان  مهمي  مفهومي هاي تفاوت) 1981 (  و فرانكل و بك) 1977(باندورا .   است اشاره
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   مطلوب يج نتا  به  رفتار خاص  يك  انجام  احتماالً افراد معتقدند كه اند كه  شده  تفكيك  دليل  اين  به دو مفهوم. شوند  مي  قائل نتيجه
 را  توانند آن  مي  باشند كه  باور داشته كه  رفتار را بيازمايند، مگر اين  الزاماً درصدد برنخواهند آمد اين  منجر خواهد شد ولي خاصي
  ):1977(نظر باندورا  به.  دهند آميز انجام  موفقيت تا حدي

   نتايج  خاصي  كنش توانند باور كنند كه ، زيرا افراد مي دارند  تفاوت  با هم  اثربخشي  و انتظارهاي  نتيجه  انتظارهاي
 بر رفتار آنها   اطالعاتي  ترديد كنند، چنين  الزم هاي  فعاليت  انجام اما اگر در توانايي.   خواهد داشت  را در پي معيني
  )193  ص. (گذارد  نمي تأثيري

  
    مستي  در حال  با رانندگي  مقابله  پيكارهاي  طراحي  براي  ضمني نتايج 
   است  افراطي خواران  مشروب  به گيرد، بيشتر معطوف  مي  صورت  مستي  در حال  از رانندگي  جلوگيري  براي  كه  پيكارهايي هدف 

 در  دگي را از رانن  افراطي خواران ، مشروب  ترس  به شود با توسل  مي در پيكارها كوشش. اند  شده  تشكيل  جوان  معموالً از مردان كه
). كشند تصوير مي  را به  الكل  با مصرف  مرتبط  سوانح  شوم  عواقب  كه  عمومي  خدمات هاي مثالً اعالن( بازدارند   مستي حالت
 از   ناشي هاي  مرگ بيشتر از كل (26000 از   بيش  و ساالنه  است  باقي  همچنان ، مشكل  تبليغات  نوع  اين  پخش  فراواني رغم علي
 در   از رانندگي  ناشي  سوانح هزينة.   است  سال20 و 18   از آنها بين  خيلي  سن كند كه  مي نفر را قرباني)   خشونت  اشكالساير
 از   نادرست  با استفاده  مقابله  ملي مؤسسه (  است  شده  زده  دالر تخمين  بيليون14/5   امريكا ساالنه  جامعه ، براي  مستي حالت

  ).1981،   و الكليسم لي الك مشروبات
  هاي  رسانه  از طريق  مشكل  با اين  مبارزه  براي  بهتري هاي  راه  است ، الزم  گذشته  پيكارهاي  دلسردكننده  نتايج  به  با عنايت

  به: دهد  مي ن را نشا  محتمل  از راهبردهاي  يكي  از فالي  اطالعات  پردازش  گسترده  الگوي شده  اصالح صورت.  پيدا كرد جمعي
.  نكنند  رانندگي  مستي  حال  خود را متقاعد سازند به خوار افراطي  مشروب  دوستان را بياموزيد كه  هايي مهارت    معتدل افراد جوان

   دوستان  به  چگونه  آموخت  افراد معتدل  به  جمعي هاي  رسانه  از طريق توان ، مي  افراطي خواران  مشروب  قراردادن  هدف جاي به
  هاي اعالن.  بگويند كنند چه  مي  رانندگي  مستي  هنگام  قوي  احتمال  به  آورند و با آنها كه اند روي خوار افراطي  مشروب خود كه
  . بياموزد دل معت خواران  مشروب  به  دوستانشان بيني  پيش  قابل هاي  با پاسخ  مقابله  را براي  مناسبي هاي تواند استدالل  نيز مي تبليغاتي

 در مريلند   مستي  در حالت  با رانندگي  پيكار مقابله  كه هايي  گروه  انواع  به  خود راجع در مطالعه) 1983 (  و ايپس  گرونيگ
    رفع راي ب  شخصي  متقابل  روابط  از پشتيباني  با استفاده كردند كه  مي آنها توصيه.  رسيدند  مشابهي گيري  نتيجه  بود به  كرده تعيين

   بر غلبه  آينده هاي دارد، تالش  بازمي  مستي  در حالت  رانندگي  مشكل  درباره  را از هر اقدامي  مخاطبان  كه   رفتاري هاي محدوديت
  . متمركز شود  مخاطب بر سستي

  داشته   اكراه كار    اين انجام از   است  نيز ممكن دهند، بعضي  مي  را ترجيح  راهبردي  چنين  از افراد معتدل  بسياري  گرچه
با .   نيست  معمول  جوانان  ميان  آن  انجام  خود هستند و ديگر اينكه خوار افراطي  مشروب  دوستان شدن  آزرده باشند، زيرا اوالً نگران

  دهد، چرا كه  مي مشروعيت رويكرد   اين  به  عمومي  خدمات  تلويزيوني هاي  اعالن ها در خالل از مهارت   الگوسازي   وجود اين
 و   مناسب  دخالت هاي  روش نمايش. آورد وجود مي  به  افراد معتدل  اقناعي هاي  تالش گر براي  حمايت  اجتماعي  محيط نوعي

   تبليغاتي يها  اعالن  نوع اين.  خواهد داد  موردنظر افزايش  مخاطب  گروه را ميان   خوداثربخشي    كار احتماالً ميزان  اجراي سهولت
  سرانجام. شوند  مي  كنند، موفق  خود پايداري هاي كار بندند و در تالش اند به  آموخته  را كه  آنچه  اگر افراد معتدل دهند كه  مي پيام

   آثار اطالعات باره در  مرجع هاي  در كتاب گذارد كه  مي  بنيادي  را در اختيار پژوهشگران هايي ، داده  نوع  از اين اي شده  كنترل مطالعه
   ـ طرح  پيام  عوامل  را درباره  اطالعاتي  همچنين شده  كنترل مطالعه. ، وجود ندارد  خوداثربخشي  باورهاي  به  راجع  اثربخشي اقناعي

 و   كلينوت  كهطور همان. كند  مي  فراهم  تكويني  پژوهشگران دهند، براي  مي  را افزايش  شخصي  توانايي  به  مربوط  باورهاي كه
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اند   كرده گيري  نتيجه  الكل  مصرف  تعديل انگيز بر قصد افراد به  ترس  ارتباطات  اثرهاي  خود درباره در مطالعه) 1982(راجرز 
  ).810  ص(»  دارد  بحث  جاي  همچنان  كه  است  تجربي اي  مسئله  الكل  آموزشي هاي  در برنامه  خوداثربخشي نقش...«

  
   نتيجه 
  هاي  تغيير روش  نحوه  دارد كه  و اجرا شوند، احتمال سازي  مفهوم اي  نحو شايسته  به  عمومي  اطالعات  پيكارهاي  كه درصورتي 

 رفتار   دارند كه  معطوف  فالي  در الگوي  عواملي  آن  خود را به  توجه ريزان اگر برنامه.  بياموزند  مخاطبان  را به  بهداشتي بخش زيان
)  تغيير رفتار هاي  كوشش  مثبت  و تقويت  خوداثربخشي ها، باورهاي ، مهارت  خودياري  ديگر امكانات عبارت به (  و مداوم يشيآزما

   از پيكارهاي  بسياري  اينكه  زياد، علت  احتمال به.   خواهد يافت  افزايش  رفتاري  پيكار در سطح كند، اثربخشي  مي بيني را پيش
   معرفت  به  آن  جاي  و به  تكيه  بر عوامل ندرت  به  كه  است اند اين  مانده  خود ناكام  رفتاري هاي  هدف  به يدن در رس بهداشتي
   بهداشتي ها از خطرهاي  اكثر سيگاري دهد كه  مي ها نشان مثالً بررسي. اند  تأكيد كرده  اطالعات  پردازش  رويكرد سنتي مرسوم
  اند و به توانند، زيرا فاقد مهارت  كنند اما نمي  از آنها مايلند سيگار را ترك  بسياري  آگاهند و حتي سيگار  با استعمال مرتبط
 خود آنها   را بگويد كه ها چيزي  سيگاري  به  كه  بوده  اين  سيگار در پي  ترك  پيكارهاي ولي.  ندارند  خود اطمينان هاي توانايي

   ترك  اخير پيكارهاي در چند سال. توانند  دهند اما نمي خواهند انجام  خود آنها مي  كند كه يب ترغ  كاري  را به دانند و آنان مي
آورد و   مي  تغيير رفتار را فراهم  خاص  راهبردهاي  كه ، جزواتي  است  كرده  توجه  مشكل  اين  به  خودياري  جزوات سيگار با ارائه

   كه ، حمايتي)  مثبت  تقويت يعني(شود   مي  اجتماعي  در آنجا از آنها حمايت كند كه  مي  راهنمايي هايي  درمانگاه ها را به سيگاري
  .  مورد نياز است  اغلب  عادت  ترك براي

 از   را قبل  گسترده  الگوي بايد هر بخش.  مورد تأكيد قرار داد  پيكار بايد سخت ريزي  را در برنامه  تكويني  پژوهش  مهم  نقش
   صورت  براي  قاعده همين.  كرد  اثرها، كامالً بررسي  مراتب  در سلسله  هدف هاي  گروه دادن  منظور جاي ، به امه برن اجراي
  وقتي.  شود  بايد مراعات هاست  مهارت  و آموزش  شخصي  توانايي  انتظارهاي  پيكار ارتقاي  هدف  كه  الگو در زماني شده اصالح

   و از اين  پيام هاي  توصيه  خود در اجراي  توانايي  به ، اعتقادشان  رفتار بهداشتي  به ، نگرش  آگاهي  را از نظر سطح  هدف مخاطبان
.   آوريم عمل  را به  مقدماتي  و آزمون  كنيم  را تدوين  پيام  و راهبردهاي  پيكار را تعيين هاي  هدف توانيم ، مي  كرديم  تحليل قبيل
   كمي  نيستند و احتمال  منطبق  مخاطب اند، با تمايالت  شخصي ، فاقد تناسب  است  مشكل نكنند دركشان   توجه  جلب  كه هايي پيام

  هاي  توصيه  را فهميد، اثربخشي  بهداشتي  مشكل  ماهيت  مخاطب  بعد از آنكه فقط.  تأثير بگذارند  بر رفتار بهداشتي وجود دارد كه
  بررسي.  پيكار قرار داد  دهد، بايد تغيير رفتار را هدف  را انجام  رفتار مورد حمايت  قادر است  كه  را باور كرد و اعتقاد يافت پيام

  . كند  را تأمين  اطالعات تواند اين  مي تكويني
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    عمومي  روابط  در پژوهش  اقناع يافته  تعميم كاربرد الگوي
  

  
   هاميلتون.   پيتر ك

    پيتسبورگ  ايالتي دانشگاه 
  
   وتان ب كارل 
   راتگرز دانشگاه 
  

   چكيده
  در اينجا الگوي.   است  عمومي  روابط  در پژوهش  ارتباط  كاربرد نظريه  فصل  در اين  مورد توجه  اصلي موضوع 

   مزبور در حكم الگوي. شود  مي  توصيف  رفتار انساني  درباره  و رفتاري  شناختي هاي  نظريه  براساس  اقناع يافته تعميم
   استفاده  از آن  ميداني  در چند مطالعه  كه  است كار رفته  به  عمومي  در روابط  پژوهشي اي  پرسشنامه  تدوين  براي اي پايه
  .  كار مورد نياز است  اين  توسعه  براي  كه  از ديگر اصالحات  است  توصيفي  فصل  اين گيري نتيجه.   است شده

  
،   شده  گرفته  غالباً در فراگرد كاربرد ناديده  كه اي حوزه. كند  مي  بررسي  عمومي ا در كار روابط ر  نظريه  نقش  تا حدي  كتاب  اين

 و نيز   اجتماعي  از علوم  يكي  عنوان  تحت  عمومي  روابط  اول در فصل.   است  پژوهشي هاي  طرح  در تدوين  از نظريه استفاده
   روابط  پژوهش  مذكور را به  مفاهيم  فصل اين.  شد  توصيف  اجتماعي  و علوم  ارتباطي هاي  نظريه كارگيري  و به  توسعه  براي ميداني
  .زند  پيوند مي عمومي

 در   استفاده  ابزار براي اين. كند  مي  توصيف  از اقناع  عام  الگويي  را براساس  پژوهشي  ابزاري  توسعه  نويسنده  فصل  در اين
 در   كه  پژوهشي  طرح5   از نتايج  است اي  خالصه همچنين.   است  شده  طراحي  بيمارستاني  و بازاريابي ي عموم  روابط هاي برنامه

  .  است كار رفته  مذكور به  بر الگوي آنها ابزار مبتني
 موردنظر تأثير   مخاطب گروه)  هاي( بر رفتار  طرح  اندازه  تا چه  كه  است  اين  يا تبليغي  عمومي هر پيكار روابط»   اصلي حرف «
  .كند را ايجاد مي) يا هردو (  يا شركت  مشتري  نفع  كه  است  گروه  اين هاي  كنش درنهايت. گذارد مي
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  كوشند براي  مي  عمومي  روابط  كارورزان دهد كه  مي نشان) 1986،  هاميلتون (  عمومي  اخير كار روابط  اجمالي هاي  بررسي
 از  اما بسياري. كار برند  پيكارها به ها را در تدوين  پژوهش  كنند و نتايج  استفاده  از پژوهش  خودشان اطي ارتب  مشكالت ارزيابي

  براي. آورند  مي فراهم) يا هردو (  يا ارتباطي  اقناعي  با الگوي  پژوهش ساختن  مرتبط  براي  اندكي ، ساختار نظري  پژوهش طرفداران
   را فراهم  در پيكار بعدي  مورد استفاده  اطالعات  شود كه  منظور طراحي اشد بايد هدفدار باشد و بدين ب  اثربخش  پژوهش  كه اين
  .آورد

  
   يافته  تعميم  و الگوي  عمومي روابط /   ارتباطي نظريه 
   بعضي اوالً با وجود اينكه.  دار نيست وفا  اقناع هاي  از نظريه  يك  هيچ  به  دليل  سه  به  مطالعه  در اين  مورد استفاده  اقناع الگوي 

.   است  ظاهر نشده  انساني  كنش كننده بيني  تنها پيش عنوان  از آنها به  يك اند، هيچ  داشته  را درپي  محدودي  تجربي ها حمايت نظريه
. دهد  نمي  نشان طور شايسته ها به عيت وض  را در تمام  ارتباطي  پيكارهاي  جهت تنهايي  به اي  نظريه شود هيچ  مي  فرض  اينكه دوم
   سنجش  معيارهاي  حال كند و در عين  مي  فراهم  در مطالعه  هر بخش  را براي  اعتباراتي  چندگانه گيري  رويكرد اندازه  اينكه سوم

   براي  كه  است نطبق  م ûICA    ارتباطات  سنجش  با روش  چندگانه  سنجش روش. دهد  مي  را ارائه  هدف  مخاطبان چندگانه
  .  است  شده  تدوين  سازماني  درون  ارتباطات تحليل

  بيني  را پيش كوشند رفتار انساني  مي  را كه  و شناختي  رفتاري  اساسي  رويكردهاي  طرح  در اين  مورد استفاده  اقناع  الگوي
   شناختي عنصر دوگانه)  ب(؛   يا عنصر رفتاري  گذشته تجربه)  الف: ( دارد  الگو چهار عنصر اصلي اين. كند  مي  تركيب كنند، با هم

  .  درگيري عامل) د( مقاصد؛ و   يا عامل  عمل  به گرايش)  ج(؛  عاطفي/  ارزشي  و عامل آگاهي/ اعتقاد  از عامل مركب
   تجربه  كه  است  اين فرض. كند  مي  تركيب  را با هم  هول  از نظريه هايي  و بخش  مقدماتي  عامل شدن  شرطي  نظريه  عنصر اول

   را شكل  معين  از نهاد پزشكي استفاده»  عادت « كند بلكه  را ايجاد مي شده  تقويت  تنها رفتار آزمايشي  نه  در بيمارستان مثبت
. دهند  مي  را افزايش  عادت  بعدي شده  تقويت  بيشتر از رفتارهاي  اوليه شده  تقويت  آزمايشي رفتارهاي) 1952 ( از نظر هول. دهد مي

 را   پاسخگويان شمارد و سپس  مي  كرده  استفاده  معين  پاسخگو از بيمارستاني  را كه دفعاتي [   پرسشنامه  ]  گيري ابزار اندازه
  .كند  مي بندي كنند، طبقه  نمي  اصالً مصرف  كه  و كساني ، متوسط  پرمصرف صورت به

 از   نظري  موضع  اين  كه  است  داده توضيح) 1982 ( اسميت.   است  و تغيير نگرش  تحول  به  سنتي  رويكرد شناختي  عنصر دوم
   موضوع هاي  خود را از ويژگي  فرد برداشت  در آن  كه  است ادراكات/ها طرح/  بعد عقيده اولي. شود  مي  تشكيل  اصلي دو عامل

   به  تمايلي  دو عامل سپس. كند  را ايجاد مي  موضوع  به  عاطفي  واكنشي  كه ست ا  سنجشي  عامل دومي. دهد  مي موردنظر گسترش
  .كنند  ايجاد مي  موضوع  به  نسبت  يا منفي رفتار مثبت

  بين  و فيش آژن. كند  مي  تركيب  را از باندورا با هم  اجتماعي  يادگيري  و نظريه بين  را از فيش  نيات  در  الگو مفهوم  عنصر سوم
 و   عمل  براي  اظهارشده هاي  نيت  بين  زيادي  هماهنگي  كه  است  اين فرض. كند  مي بيني  را پيش رفتار آينده» ها نيت « معتقدند كه
   مطابقت  از رفتار معيني  حاصله  نتايج  و كيفيت  تصوري  افراد با احتمال  عمل  كه  است باندورا نيز مدعي.  وجود دارد رفتار آينده

  .اردد
 پردرگير و   مخاطب هاي  گروه  ميان هاي تفاوت) 1984 (  و هانت گرونيگ.   است  الگو بعد درگيري  عنصر آخر در اين

   مخاطب  دو گروه  موردنظر از سوي  موضوع  به  راجع  اطالعات  و پردازش  پيگيري  درجه  مهم تفاوت. اند  داده درگير را شرح كم
  . است

   اينكه دوم. گذارد  تأثير مي  بر رفتار آينده  گذشته  تجربه گيرد كه  مي  فرض  مطالعه  در اين  مورد استفاده الگوي  طور خالصه  به
  سوم. گذارد  عقايد، بر رفتار تأثير مي  با آن بسته  هم  يا منفي  مثبت هاي  مورد نظر ارزيابي  موضوع ، يا عقايد درباره  آگاهي سطح
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   مختلف  سطوح  اينكه چهارم.   رفتار است كننده بيني ، پيش  تصوري  نتايج  به  يا رسيدن  عمل  به  مبادرت  فرد براي  نيت  بيان اينكه
  .گذارد  اثر مي  آينده  موردنظر بر رفتار ارتباطي  با موضوع درگيري

  كند توضيح  مي گيري  از عناصر را اندازه ريك ه  پرسشنامه  چگونه  الگو و اينكه  برمبناي  پرسشنامه  تدوين  درباره  بعدي  بخش
  .دهد مي

  
    بيمارستاني بازاريابي /   عمومي  روابط  پرسشنامه تشريح 
   گروه  سهامي  شركت  بود كه  شده  تهيه بازاريابي /   عمومي  روابط  طرح  پنج  شد، براي  تدوين  تحقيق  براي  كه اي پرسشنامه 
   درقبال  عمومي  و ادراك  نگرش  ارزيابي ها براي  طرح  از اين هر يك.  را امضا كرد الهما قرار داد آندر تولسا و اوك»  بليكي«

  . بود  شده  طراحي بازاريابي /   عمومي  روابط بخش  نتيجه  برنامه  منظور تدوين  و به  متوسط  با جمعيت  محلي  در اجتماع بيمارستاني
 و   بيمارستاني  از خدمات آگاهي)  ب(؛   و پزشك  از بيمارستان استفاده)  الف: ( بود  شده ندهي سازما  بخش  در پنج  پرسشنامه

   ترجيح  خاص  معالجات  براي  در آينده  كه بيمارستاني) د(؛   بيمارستان  و تصوير كلي ، تسهيالت  كاركنان ارزيابي)  ج( آنها؛  ارزيابي
  . شناختي ت جمعي هاي پرسش)  ه(شود؛ و   مي داده

   و درصورتي  بيمارستان  پاسخگو را از لحاظ  رفتار گذشته  بخش  اين.   در گذشته  و پزشك  از بيمارستان استفاده. 1  بخش 
   كنوني دهد سهم  مي  پژوهشگر امكان  به  قسمت  از اين  حاصله هاي داده. كند  مي ، تعيين  باشد، پزشكان  كرده  درخواست  مشتري كه
   تعيين  براي اي  ضمناً پايه  نتايج اين.  دهد ، توضيح  بهداشتي  مراقبت  خدمات  انواع  براي  خدماتي ها را در ناحيه ر بيمارستانبازا

  يا  بيمارستان  يك  انحصاري كنندگان  استفاده  عنوان  تحت توان  را مي  گذشته بيماران. كند  مي  فراهم  از بيمارستان  استفاده الگوهاي
 در   مشتري شود كه  مي  تعيين  اولويتي  از طريق  از خدمات  استفاده الگوهاي.  كرد بندي  طبقه  از چند بيمارستان كنندگان استفاده
  .  است شده  مي  قائل  معيني  بيمارستان  خاص  خدمات  براي گذشته

 از   كند كه شود مشخص  مي  از پاسخگو پرسيده  قسمت در اين.    آن  و ارزيابي  بيمارستان  از خدمات آگاهي. 2  بخش 
   مطلع  در بيمارستان  خدمات  آن  از ارائه اگر پاسخگو اظهار دارد كه.  يا خير  است دهد آگاه  مي  ارائه  بيمارستان  كه  خاصي خدمت
  . كند  را ارزيابي  خدمات  آن  شود كه  خواسته  بايد از وي ، آنگاه است

  از پاسخگويان.   محلي  در اجتماع  از خدمات  آگاهي  از سطح  است آيد تحليلي  مي  دست  به  قسمت ز اين ا  كه هايي  داده
خواهد   مي  از پاسخگويان  ارزيابي پرسش.  نيستند  مطمئن  و يا اينكه شود يا نه  مي  عرضه  بگويند آيا خدمات شود كه  مي خواسته

  . كنند مشخص»   نازل كيفيت«تا »   عالي كيفيت« از   گونه  ليكرت اي  درجه5   مقياس  را بر روي  خدمات  سطح كه
. پردازد  مي  پاسخگو از كاركنان هاي  ادراك  به  بخش  اين  اول قسمت.    و تصوير كلي ، تسهيالت  كاركنان ارزيابي. 3  بخش 

.  داشتند  توجه  كاركنان  شخصي  عالقه  و ميزان  كارآزمودگي ه از هر چيز ب  بيش  سابق  بيماران دادند كه  مي  نشان  قبلي هاي پژوهش
 هر  به. كند  مي  را ارزيابي  بيماران  آنها به  شخصي  و توجه  كاركنان هاي  مهارت  پاسخگو را درباره  ادراك  از بررسي  بخش اين

   به  راجع معموالً در بررسي.  شوند  گنجانده رسشنامه در پ  از كاركنان هايي  دسته  كند چه شود تا تعيين  مي  داده  امكان مشتري
  .شود  مي  پرسش  دفتري  و كاركنان ، پزشكان پرستاران

 جديد و درخور روز   از تجهيزات  و برخورداري  درمان  براي  آن بودن ، مناسب  كيفيت  سطح  بايد از لحاظ  بيمارستان  تسهيالت
   خدمات شود آيا بيمارستان  مي  پرسيده  از پاسخگويان  كه  است  صورت  اين  به  بيمارستان  از تصوير كلي ارزيابي.  شود تحليل
  .كند يا خير  مي  فراهم  محلي  اجتماع  براي  كالً خوبي پزشكي
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شود   مي  خواسته  از پاسخگويان  پرسشنامه  چهارم  در بخش.   خاص  خدمات  براي  از بيمارستان  آينده استفاده. 4  بخش 
   استفاده  خاص هاي  درمان  براي  بيمارستان  باشند، از كدام  داشته  نيازي  از افراد خانواده  خود يا هريك  كه بگويند درصورتي

 در  شده  ارائه  مشترك  خدمات مجموعه.  كند  تعيين شود بايد مشتري  مي  گنجانده  در بررسي  را كه  خاصي خدمات. خواهند كرد
   زنان ، خدمات) اورژانس (  پزشكي هاي  فوريت ، بخش  كوچك ، جراحي  مهم جراحي:  بودند  صورت  اين  به  اجرايي طرح   پنج تمام

  .  سرپائي  بيماران  و خدمات و زايمان
،   است  استفاده مورد  جمعيتي  اطالعات عنوان  به  كه  رفتار گذشته  به  مربوط هاي  بر داده عالوه.    جمعيتي هاي ويژگي. 5  بخش 

   مدت چه)  ب(شناسند،   را مي  بيمارستان  از كاركنان يك آيا هيچ)  الف: ( كنند  زير را ارائه شود اطالعات  مي  خواسته از پاسخگويان
 در بازار  ستاناگر بيمار.  مكان)   ه( و   بيمارستان  به  راجع  اطالعات  اصلي منبع) د(،  سن)  ج(اند،   كرده  زندگي  منطقه در اين
  . شود  گنجانده ها در پرسشنامه  از رسانه  استفاده  درباره  باشد، بايد چند پرسش  شده  واقع  كوچكي اي رسانه

  
    اقناع  با الگوي  بيمارستاني بازاريابي /   عمومي  روابط پيوند پرسشنامه 
 مفيد   بيمارستان  افراد درباره  نخستين  اگر تجربه نهد كه  مي ن را بر اي  الگو فرض  در اين عنصر اول.    رفتاري تقويت. 1عنصر  

  هاي  داده  با تركيب  در طرح  مورد استفاده پرسشنامه.  كنند، بيشتر خواهد شد  استفاده  از آن  بار ديگر هم  اينكه باشد، احتمال
   انتخاب  به  گرايش  اضافه  به  و سوم  دوم  قسمت جشي سن هاي با داده)   و پزشك  در مورد بيمارستان  گذشته تجربه (  اول قسمت
  .كند  مي  را ارزيابي  گذشته هاي  از تجربه  رضايت ، درجه  چهارم  از بخش نتايج

،   مورد بررسي  بيمارستان  سابق بيماران)  الف: ( شوند  سازماندهي  دسته  در سه  گذشته  بيمارستاني  با تجربه  بايد مطابق  نتايج
  اين. اند  نكرده  استفاده  بيمارستاني  از هيچ  گذشته  سال  در پنج  كه پاسخگوياني)  ج( ديگر و  هاي  بيمارستان  سابق بيماران)  ب(

   كه  درماني  نوع  يا از طريق  بار مراجعه  در برابر چندين بار مراجعه  يك يعني(ها   تعداد تجربه  از طريق  وجود دارد كه امكان
  . كرد ها تعيين  گروه  اين  را در درون روند رضايت)   است  گرفته صورت
   را كه  خاصي هاي دهد تا تجربه  پژوهشگر مي  به  را هم  امكان  اين  و چهارم ، سوم  دوم هاي  از بخش  آمده دست  به هاي  داده
   بخش  به  مربوط هاي  پاسخ  شد كه  معلوم شده  انجام  مطالعه5مثالً در . اند، مجزا كند  دانسته  يا منفي  آنها را مثبت  سابق بيماران
 و در دو مورد   مطلوب اي  مورد تجربه  در سه  پزشكي هاي  فوريت بخش.  دارند  تفاوت  با هم  در هر بيمارستان  پزشكي هاي فوريت
  . رفت  شمار مي ودند به ب  كرده  استفاده  خدمت  از اين  كه  قبلي  بيماران  براي  نامطلوب اي تجربه

  هاي  تجربه  كه  است  داده  با نظر كيسلر، كالينز و ميلر نشان مطابق) 1969 (  شد، هول  گفته  فصل  پيشتر در اين طور كه  همان
  بدو ورود از بخش در   زيادي  عده از آنجا كه.  تأثير دارند  استفاده هاي  عادت گيري  در شكل  بعدي هاي  بيشتر از تجربه  اوليه مثبت

 از   قبل  بيشتر بيماران همزمان.   است  بوده  بيمارستان  كلي  در ارزيابي  عاملي  خدماتي كنند، بخش  مي  استفاده  پزشكي هاي فوريت
   به  همواره  آمده  فصل  در اين  آن  گزارش  كه مطالعاتي. كنند  مي را طي»  پذيرش «  كنند، مراحل  را دريافت  پزشكي  خدمات اينكه
  .اند  شده  ارزيابي  نازل  بيمارستاني  پذيرش هاي  روش  اغلب  كه  است  رسيده  نتيجه اين

 از   منطقه  مردم  اندازه  تا چه  كه  است ها اين  بيشتر بيمارستان  براي امر مهم.  ها  و ارزيابي  شناختي باورهاي. 2عنصر  
 متغير را  مستقيماً اين)   آن  و ارزيابي  بيمارستان  از خدمات آگاهي (  دوم بخش.  دارند يكنند آگاه  مي  آنها ارائه  كه خدماتي
 را از   پاسخگويان  اطالع نيز ميزان)   و تصوير كلي ، خدمات  كاركنان ارزيابي (  سوم  بخش  براين عالوه. كند  مي گيري اندازه

  .سنجد  مي  بيمارستان  پزشكي  وتجهيزات تسهيالت
   ليكرت  از نوع اي  درجه  پنج  مقياس  يك پرسشنامه. كند  مي  فراهم  و عقيده  ارزيابي  به  راجع هايي  داده  و سوم  دوم هاي  بخش
   ]  توزيع هاي  و مقايسه  ميانگين هاي  از مقايسه  بايد با استفاده نتايج. دهد  قرار مي  مورد استفاده  ارزيابي هاي  پرسش را در تمام
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  ميانگين.  دارد  زيادي  زياد مشهود نيستند اهميت  در منطقه  كه  خدماتي   براي]   صفات[    توزيع تحليل.  شوند تحليل [   صفات
  اي  دوقله  تجمع  از اينكه  امر در بيشتر موارد بيش  اين علت. اند  شده  جمع5/3 تا 3   درجه  در اطراف ها اغلب  از پرسش بسياري
  . است»  خنثي « هاي  زياد پاسخ  مساعد و نامساعد باشد، سهم العاده  فوق هاي پاسخ

  اي اخيراً در مطالعه.   بسيار سودمند است  آينده  پيكارهاي  براي  خاص  ارتباطي هاي  هدف  در تدوين  بخش  اين هاي  داده
شود   نمي گرچه.   است  پيدا كرده  درصد افزايش30ا  ت  بيمارستان  از خدمات  عموم  آگاهي ساله2   دوره  يك  شد در طول مشخص

  . بود  مهم  مشتري  سازمان  براي  تغييرات  داد اما اين  نسبت  عمومي  پيكار روابط  به  را فقط  نتيجه اين
   از اين  حاصل هاي داده.   است  آينده  قصد رفتارهاي  مستقيم  سنجش  پرسشنامه  اين  چهارم بخش.   قصد رفتار آينده. 3عنصر  
 در   آينده  استفاده الگوهاي.  كند  تحليل  خاص  از خدمات  استفاده  را به  فرعي هاي  گروه دهد تمايل  مي  پژوهشگر امكان  به بخش
  د كه قرار دا  در اختيار مراجعان  رسيد آشكار شد و نتايجي  انجام  به   پرسشنامه  اين  كمك  به  كه اي  مطالعه  از پنج هريك
 از   گرديد كه  ارائه  خدماتي ترين  محتمل ها براي  داده نظير همين. داد  مي  را نشان  مورد تقاضا در بيمارستان  خدمات ترين محتمل
  .شد  تقاضا مي رقيبان

  شناخت.  هستند ابي بازاري  درازمدت هاي  برنامه  تهيه  مشغول  كه  سودمند است  مراجعاني  براي  همچنين  چهارم  بخش هاي  داده
 يا   آن ، قطع  خاص  خدمات  توسعه  به  راجع گيري  در تصميم  خدمات  اين  بازار بالقوه  جديد مورد نياز و استحكام خدمات
   فراهم  خاص  خدمات  براي  رقيب  اصلي هاي  از بيمارستان ها ضمناً شناختي داده.  دارد  حياتي  جديد، اهميت  خدمات كردن اضافه
   جديد پيشنهادي  خدمات  را براي  موردنظر خاص  هستند تا مخاطبان  فرعي  بيشتر گروه  خواستار تحليل  اغلب مراجعان. آورد مي

  . قرار دهند هدف
   كه  است  مشتركي  زمينه  همترازيافتن  دوسويه  عمومي  روابط  هدف اند كه مكرر پيشنهاد كرده) 1984 (  و هانت  گرونيگ

 موردنياز   از خدمات  دسته  آن  يافتن  براي  بخش  از اين  حاصل هاي داده.  را بپذيرند ، هردو بتوانند آن  مخاطبش هاي  و گروه سازمان
  .شود  مي  دهد استفاده تواند توسعه  مي  بيمارستان  كه  و نيز خدماتي  منطقه جمعيت

 در ايجاد   را با سازمان  مختلف  مخاطب هاي  گروه  درگيري  سطوح اهميت) 1984 (  و هانت گرونيگ.   درگيري. 4عنصر  
   بخش اول. سنجد  را مي  درگيري  دو طريق ، به  طرح  در اين  مورد استفاده پرسشنامه. اند  داده  نشان  عمومي  روابط راهبردهاي
) 1985 (  هاميلتون بنابر گزارش. »شناسند مي « را  بيمارستان  از كاركنان  يكي كند كه  مي  را معين ، پاسخگوياني شناختي جمعيت
  ، شاخصي  بيمارستان  پاسخگو درباره  گذشته  تجربه دوم. دهد  مي  را افزايش  در سازمان  درگيري  سطح  سازمان  كارمند يك شناختن

. درگير را پديد آورند ير يا كم پردرگ  فرعي هاي  شوند تا گروه  بايد تركيب  دو شاخص  اين سپس. شود  مي  تلقي  درگيري براي
   براي  از بيمارستان  استفاده  به  و تمايل  و ارزيابي  آگاهي  در ميزان  احتمالي هاي  تفاوت  شناسايي  بايد براي  تحليل  اين  نتايج آنگاه

 پردرگير و  هاي  گروه اكنش و درباره) 1984 (  و هانت  گرونيگ  توصيف  براساس و سرانجام.  شود  كار بسته ، به  خاص خدمات
  . پيشنهاد شود  فرعي هاي  از گروه  هريك  براي تبليغاتي ـ   عمومي  روابط ، بايد راهبردي  ارتباطات  انواع درگير به كم

   الگوي ساختن  منعكس  آن  از تدوين سنجد و هدف ها را مي  بيمارستان  به  محلي  اجتماع  نگرش  پژوهش  اين طور خالصه  به
،   گذشته  تجربه  براساس  از بيمارستان  آينده  رفتار استفاده شود كه  مي  گذاشته  بر اين  الگو فرض در اين.   است  از اقناع اي يافته تعميم
  زان و مي  از بيمارستان  استفاده  به ، تمايل  و تصوير كلي ، تسهيالت  كاركنان ، ارزيابي  آن  و ارزيابي  از خدمات  آگاهي سطوح
  .  است بيني  پيش  قابل  با بيمارستان درگيري
 از   ابزار بررسي  از اين با استفاده.  شد  تدوين  بخش  پنج  شامل اي  پرسشنامه  اقناع  از عناصر الگوي  هريك  سنجش  براي

   و نظر خود را درباره  خاص مات خود را از خد  آگاهي ، ميزان  خود را در بيمارستان  قبلي  شد موارد پذيرش  خواسته پاسخگويان
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 خود را   تمايل  كنند و سرانجام  گزارش  بيمارستان  كلي  و شهرت ، تسهيالت  خود را از كاركنان  ادراكي ، ارزشيابي  خدمات اين
  . دهند ها، نشان  بيمارستان  انواع  منتخب  از خدمات  استفاده براي

كند   مي  را تكميل  آن  بررسي  از اين  استفاده  را كه  پژوهشي  طرح  از پنج  حاصل  از نتايج  برخي  فصل  اين  بعدي  در بخش
  . كنيم  مي گزارش

  
   و روندها نتايج 
   آنها از پرسشنامه  در انجام  كه  استوار است  مطالعه  از پنج  شده  گردآوري هاي  داده  بر تحليل  قسمت  در اين شده  گزارش نتايج 

   درپي  كه هايي گيري نتيجه.   نفر است2000 از   بيش  مطالعه در پنج)  N( افراد پاسخگو   تعداد كل.   است  شده مذكور استفاده
   را نشان  بديهي  روندهاي  موجود، بعضي  اطالعات ، هرچند كه  نيست  متكي  آماري هاي  و بر آزمون  است خواهد آمد توصيفي

  . قرار گيرند  بيشتري  تحليل ضا موضوع اقت توانند درصورت  مي دهد كه مي
 ابزار با   اينكه براي. رود كار مي  به  در هر مطالعه  كه  است هايي  در پرسشنامه  ظريف هاي ها وجود تفاوت  از محدوديت  يكي
   خدمات   از جهت]   در هر مطالعه  مورد استفاده[    پرسشنامه  كه  داشت  پيدا كند، امكان  تطبيق  هر مشتري  خاص نيازهاي
   پرسشنامه اما ساختار اصلي.  باشد ، متفاوت  جمعيتي  اطالعات  موارد در بخش  و در بعضي  كاركنان هاي  گروه ، انواع شده فهرست

  .ماند  مي  باقي  ثابت  طرح در هر پنج
  :  است  آمده دست  زير به  كلي ها نتايج  محدوديت  اين  با درنظرداشتن

   خود از يك هاي  درمان  تمام  براي  مطالعه  پنج  در اين  درصد پاسخگويان70 از  بيش.   است  اندك  از بيمارستان ر استفاده د تنوع. 1 
   دارند بيمارستان  تمايل  پزشكان  اينكه اول.  دهد  را توضيح  نتيجه  اين  است  ممكن چند عامل. اند  كرده  استفاده بيمارستان
   همه سوم.   است  قوي  عاملي  بيمارستان  در انتخاب  مكاني  موقعيت دوم.  كنند  خود توصيه بيماران   را به مشابهي

رسد  نظر مي به.  شدند  ارزيابي  خود، مثبت  گذشته  بيماران  قرار گرفتند، از سوي  مورد استفاده  مطالعه  در اين  كه هايي بيمارستان
  .دهد  مي  ادامه  تسهيالت  از آن  استفاده  كرد، به  كسب  مطلوبي  تجربه  از بيمارستاني  بيماري يكبار كه

 در   كه هايي سال « شناختي  جمعيت ويژگي. اند  گرفته  شكل  در منطقه  سكونت  سال ها در نخستين  بيمارستان ها به بيشتر نگرش. 2 
   سكونت  در منطقه سال  كمتر از يك  كه  افرادي  بر اينكه د مبني دا دست  را به  يكنواختي هاي يافته» ايد  كرده  زندگي  منطقه اين

 تا  ها متوسط  پرسش  تمامي  درباره هاشان  و ارزيابي  پائين  بيمارستان  از سوي شده  ارائه  از خدمات شان  آگاهي داشتند سطح
 از ديگر   سال1ــ3  هاي نظر گروه  اختالف منهدا.  بود  در آرا و عقايد اندك  تفاوت سال  بعد از يك  كه درحالي.  بود خنثي
  . بيشتر نبود  منطقه  ساكن هاي گروه

   خود را بر روي  توجه  خود ناگزيرند كه  آماري  محاسبات  تعميم ها براي  بيمارستان رسد كه نظر مي  به  دو نتيجه  اين  براساس
   بر رفتار اوليه  دشوارتر از تأثيرگذاري اي  احتماالً وظيفه بيمارستان از   رفتار استفاده تغييردادن.  جديد متمركز كنند ساكنان
  . است

و )   و غيره  پزشكي هاي  فوريت ، بخش مثالً جراحي (  بيمارستاني  سنتي  خدمات  بين  آگاهي  از نظر سطوح  زيادي  خيلي تفاوت. 3 
.   آونگي  تخت هاي ، برنامه  در خانه درماني ـ   بهداشتي ، خدمات روزه  يك  جراحي  جديدتر وجود دارد مثل  تخصصي خدمات
درصد 5 بيشتر از   تخصصي  خدمات  از بعضي  ديگر آگاهي از سوي.  درصد يا بيشتر بود85 معموالً   سنتي  از خدمات  آگاهي ميزان
  .نبود

 از   بيشتري  اطالع طور معناداري  به  مطالعه  پنج از  پردرگير در هريك هاي گروه.   است  آگاهي بيني  در پيش  قوي  عاملي  درگيري
  ها استفاده  از رسانه  اغلب  بيمارستان  درباره  اطالعات  كسب  براي داشتند كه ها اظهار مي  گروه  اين همه.  داشتند  خدمات همه
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 پردرگير  هاي كند گروه  مي بيني  پيش ه ك است) 1984 (  و هانت  گرونيگ ها مؤيد الگوي  يافته  اين رسد كه نظر مي به. اند كرده
   اطالعات  كسب  را صرف  بيشتري درگير مايلند تالش  كم هاي  با گروه پردازند و درقياس  مي  اطالعات وجوي  جست تر به فعاالنه
  . كنند  سازمان درباره

   پيكارهاي  براي  توصيه  بهترين رسد كه  مينظر  باشد، به  سازمان  جديد يك  مشتريان  منبع ترين درگير محتمل  كم  اگر گروه
   سطوح ها براساس  پيام طراحي.  كنند  استفاده  درك  قابل  آساني  و به  كوتاه هاي  از پيام  باشد كه  اين  عمومي  روابط دهي آگاهي

  .  بيشتر است هاي  پژوهش  براي  جالبي  حوزه درگيري
 داشتند،   بيمارستان  درباره  بيشتري  اطالعات  پاسخگويان ها، هرقدر كه  نگرش  درباره تي شناخ هاي  با بيشتر نظريه هماهنگ. 4 

   بر روي اطالع  و كم  پراطالع  پاسخگويان  بين  ميانگين هاي تفاوت. رسيد  مي درجه  منتهاي  به  اندازه  همان  نيز به هاشان ارزيابي
  . يافت اد مي امتد  درجه5/2 تا 2/0 از  اي  درجه5  مقياس

  كرد كه  را تأييد مي  نتيجه  چند اين  قرايني اگرچه.   نداشت  ارتباط  اطالعات  سطح  به  عاطفي  پاسخ  اندازه ها به  ارزيابي  جهت
ها  ان بيمارست دهند كه  مي ها نشان يافته.  نبود  قوي  قراين شود اما اين  مي  منتهي  مثبت  ارزيابي  به  اطالعات  سطح افزايش

 خود   عمومي  روابط هاي  كوشش  نيز به  بعد اقناعي  ناگزيرند چند نوع  كنند، آنان  خود آگاه  را از خدمات توانند صرفاً مردم نمي
  . كنند اضافه

   بود كه نآور اي  شگفتي  نكته با وجود اين.  بودند  جديد منطقه  ساكنان  مطالعه  پنج  در تمام  فرعي  گروه ترين  اطالع كم. 5 
   بيمارستان  خدمات  به  راجع  بودند اطالعاتي  كرده  زندگي  سال10 از   خود بيش هاي  در محل  كه تر و افرادي  مسن پاسخگويان

  .نداشتند
 خود را  يها ها و نگرش تر ادراك  قديمي  ساكنان دهد كه  مي ها نشان  يافته  اين  كه داشت  اظهار مي  بيمارستان  از كاركنان  يكي  

  همه. كنند  مي ، افراد در برابر تغيير مقاومت  گرفت ها شكل  نگرش  كه وقتي. اند  كرده  جديد تثبيت  خدمات  از عرضه پيش
  .تر قرار داشتند  مسن پاسخگويان»   نهادينه  قالبي نگرش «  بودند در معرض  طرح  اين  مشمول  كه هايي بيمارستان

   گروه  همان  نيز به  زيادي  شخصي دهند، دلبستگي  مي  را نسبت  زيادي  مهارت  از كاركنان  فرعي  گروه  يك  به  كه پاسخگوياني. 6 
  .  داشت تر مصداق  ضعيف  از همه تر و در مورد پزشكان  قوي  از همه  در مورد پرستاران  يافته اين. دهند  مي نشان
 وجود   اسنادي  فراگردي  باشد كه  از اين  شايد حاكي يافته. كند  مي  بيشتر ارائه ژوهش پ  براي  جالبي هاي  راه  مقدماتي  يافته  اين

 برخوردارند،   بااليي  از تخصص  كه  پزشكي هاي  مراقبت  متخصصان  است دهد يا ممكن  پيوند مي  هم  هردو بعد را به دارد كه
  . باشند  داشته  توجه  بيماران  نيز به از نظر شخصي

  ، افراد را باالتر از تسهيالت  ارزيابي هاي  پرسش  به  در پاسخ ، پاسخگويان  در طرح  مورد استفاده  مطالعه ر چهار مورد از پنجد. 7 
.  قرار گرفتند ها مورد استفاده  طرح  د راين  كه  است هايي  از بيمارستان  احتماالً تابعي  نتيجه اين.  كردند بندي  رتبه يا تجهيزات

  . خواهد بود  جالب تر شهري  بزرگ هاي  با بيمارستان اي مقايسه.  بودند  متوسط  محلي هاي  بيمارستان  بهداشتي  مؤسسه پنج  همة
   فصل  آخر اين بخش.   است  كرده  فراهم  بيمارستان  در رفتار انتخاب ها بينشي  طرح  از اين  حاصل هاي  يافته طور خالصه  به

اند،   شده  تدوين  پژوهشي هاي  بررسي  اين  نتايج  براساس كند كه  مي  را توصيف  و بازاريابي  عمومي  روابط هاي  از برنامه بعضي
 قرار  تر مورد استفاده  رسمي  پژوهش  براي اي  پايه عنوان  باال را به  توصيفي  نتيجه  اگر بخواهيم  كرد كه  بايد يادآوري گرچه
  . باشد  داشته  آماري  بيشتر پايه  كه  داشت از خواهيم ني  تحليلي  به وقت ، آن دهيم

  
  

    عمومي  روابط  بازاريابي هاي  برنامه  در توسعه  بررسي  از نتايج استفاده 
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  هاي  و برنامه  بهداشتي  مراقبت  خدمات  توسعه  براي اي ، پايه  مطالعات  در اين  مورد استفاده  از پرسشنامه  حاصل هاي داده 
  .كند  مي  تهيه طاتارتبا

  
    بهداشتي  مراقبت  خدمات ريزي برنامه 
 خود   آماري هاي  حساب  منظور افزايش  به ها ناگزيرند در تالش شود بيمارستان  بيشتر مي  بيماران  جلب  براي  رقابت از آنجا كه 

   نشان  بيماران  مورد نياز را در جامعه خدمات  ترين  ضروري  مطالعات  از اين  حاصل نتيجه.  كنند  را عرضه تري  متنوع خدمات
   جديد در صورت  از خدمات  استفاده  به كنند و تمايل  مي  از آنها استفاده  رقيب هاي  در بيمارستان  بيماران  كه دهد، خدماتي مي

  . دارند  آن عرضه
  عمل  را به  ـ منفعت  هزينه  تحليل  بررسي  از اين  حاصل هاي  بر داده  مبتني  پيشنهادهاي  تمامي  بايد براساس  بيمارستان  مديريت

  .آورد
  

    ارتباطات ريزي برنامه 
.   است  عمومي  روابط  اثربخش هاي  در توليد برنامه  از پژوهش  استفاده  به  معطوف  مقاله  اين  اصلي  توجه  كه  است بديهي 

  ، به  بايد گفت  چه  كه  نكته  اين كردن  منظور مشخص كند به  مي  پيروي  سنتي تباطي ار  قالب  از يك  مشتري  به شده  عرضه هاي برنامه
  .  بايد گفت  مجرايي  و از چه  بايد گفت كه

  هاي  و هدف  بيمارستان  مراجعان  موردنظر در قبال  مخاطبان  ذهني  را ادراك  عمومي  روابط  پيشنهادي  پيكارهاي  مضمون
 جديد  خدمات.  يا خير  است  تغيير در ارزشيابي  اطالعات  كند آيا نياز اوليه  بايد تعيين  ارتباطي برنامه. كند ي م  تعيين ارتباطي

  .  نيازمند است  تغيير ارزيابي  طرح ، به  سنتي  خدمات  منفي  ادراك  كه  آغاز شوند، درحالي  اطالعاتي معموالً بايد با پيكاري
  براي.  دارد  اساسي ، اهميت  استوار بر نظريه  عمومي  روابط  پيكارهاي  در تمامي  استفاده نظر براي مورد  مخاطب  گروه  تحليل

 با  سروكارداشتن.  كرد  استفاده نگاشتي  روان هاي  از داده  و هم شناختي  جمعيت  از اطالعات  راهبرد بايد هم  خاص  مضمون تعيين
 راهبرد   در توسعه كار بسته  به  از متغيرهاي ، بعضي  آن  و رقيبان  با بيمارستان  گذشته هاي هها و تجرب  نگرش سويگي ، يك بيمارستان

  .گيرند  قرار مي  مورد استفاده  ارتباطي ها و مجاري  پيام ها، طول  دعوت  نوع  تعيين  متغيرها براي اين.  است
  هاي گروه.   است  ارتباطي  برنامه  بخش ، دومين  عمومي ابط پيكار رو هاي  هدف عنوان  به  خاص  مخاطب هاي  گروه  انتخاب

   بررسي  طرح  ارتباطي هاي  هدف  به يابي  دست  مورد نياز براي  تالش  با ميزان  در مقايسه  موفقيت  احتمال  براساس مخاطب
  .شوند مي

   در حوزه  عمومي  پيكار روابط  متمركزكردن  مشتري به   خدمت  راه  بهترين  بود كه  از آن ها حاكي ، داده اي  مثالً در مطالعه
   كه  جديدي كردند تا از خدمات  مي  را طي  نسبتاً درازي  مسافت  از مردم  زيادي  عده  حوزه در اين.   است  محدودي جغرافيايي
. كرد  تغيير مي  تا مثبت  از خنثي يمارستان ب  افراد درباره  نظرات  حال در عين. مند شوند  بود بهره  آن  توسعه  سرگرم بيمارستان
  .  دراختيار نداشت  رقيب  پزشكي  مراقبت  خاص  از تسهيالت  در مورد استفاده  منسجمي  الگوي  هيچ  مخاطب  گروه  اين سرانجام

از .   آنهاست  درگيري سطح موردنظر و   مخاطبان  ارتباطي هاي ، عادت  پيام  تأثير محتواي  تحت  مورد استفاده  ارتباطي  مجاري
  اي  راهبرد خريد رسانه  توسعه  به  كمك  براي  پيام  گوناگون  انواع منظور رساندن  به  مختلف هاي  رسانه  اثربخشي  درباره پژوهش
  تواند موجب  امر مي ناي.  كنند ، انتخاب  دسترسي  در ازاي  هزينه ها را براساس خواهند رسانه  مي  اغلب مشتريان.   است  شده استفاده
  . گردد ها و پول  ناكارآمد از رسانه استفاده
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) 1984 (  و هانت  گرونيگ طور كه همان.  شود  استفاده  پيام  پيچيدگي  تعيين  موردنظر بايد براي هاي  گروه  درگيري  از سطوح
   كنند كه  در مجرايي  شده  عرضه  طوالني هاي  پيام ه ب  توجه  صرف  زيادي درگير تالش  كم  مخاطبان  كه شوند بعيد است يادآور مي

  .طلبد  را مي  زيادي انرژي
  ، راهبردهاي  نيرومندتر است اي  رسانه  از پيكارهاي  كه  است  اقناعي  قالبي  چهره  به  چهره  ارتباطات  كه  فرض  اين  براساس

   براي  مجاني  پزشكي  و معاينات  سخنراني هاي ، برنامه  بهداشتي هاي اه نمايشگ گسترش. اند  نيز پيشنهاد شده اي  غيررسانه ارتباط
  .اند  شده كار گرفته  به اي  غيررسانه اي  شيوه  به  كه  است هايي  از برنامه ، برخي  دبيرستاني ورزشكاران
   را افزايش  احتمال  اين طور معناداري ، به ن بيمارستا  با يك  ابتدايي  مطلوب  تجربه  بود كه  اين  پژوهش  مهم هاي  از يافته  يكي

 غالباً   پزشكي هاي  فوريت  خدمات دهد كه  مي ها نشان ، داده  حال در عين.  كند  استفاده  بيمارستان  نيز از آن  بيمار در آينده داد كه مي
منظور   به هايي  پرسشنامه  فكر را پديد آورد كه ها اين يافته. دهند  قرار مي  مورد استفاده  جديد منطقه  ساكنان  كه  است  خدماتي اولين

كرد و   وارد مي  را در رايانه  اطالعات  بيمارستان سپس.  شود  جديد فرستاده  ساكنان  و براي  تهيه پذيرشي  پيش  اطالعات گردآوري
  .ار گيرد قر  مورد استفاده  پذيرش فرستاد تا در مراحل  خود مي  مشتري  براي  شناسايي كارت

  اين.  باشد  حضور داشته  پذيرش  و قسمت  پزشكي  فوريت  مشاور بيمار در اتاق اند كه  شده ها ترغيب  بيمارستان  همچنين
  طرح.  دهند  را كاهش  پزشكي هاي  از فوريت  ناشي  خواهند كرد اضطراب  باشند و سعي   غيرپزشكي توانند كاركنان افراد مي

   اين  در طول  كه تنها موضوعي.  پيشنهاد شد  بود كه  شخصي  ارتباطات هاي  ديگر از برنامه   يكي» CEO«بازديد بيمار  
  . بيمار بود  حساب  نرسيد صورت اي  نتيجه وگوها به گفت

   مستقيم  تجربه  بود كه  شده  منظور تدوين  اين  به  مشتري  براي  شده  ترسيم  ارتباطي هاي  برنامه  تمامي طور خالصه  به
 پيدا كند،  افزايش)  عنصر عقيده (  از خدمات ، آگاهي) عنصر رفتاري( آيد  دست  به  آينده  يا بيماران  بيماران  براي تري مطلوب
 را   بيمارستان  آن  مشتري  را كه  احتمال يا اين)  عنصر عاطفي( ايجاد شود   و تسهيالت ، كاركنان  از خدمات  مثبتي هاي ارزيابي

  ).عنصر قصد( كند بيشتر شود  نتخابا
 و   اطالعات آوري  جمع  براي اي  پرسشنامه  پژوهش  مسير و ساختار توسعه  ــ اقناعي  ارتباطي يافته  تعميم  الگوي  از اين  استفاده
  .  است  آورده  فراهم  عمومي  روابط  اثربخش  در ايجاد برنامه كاربرد آن
   رفت  آن  وصف  فصل  در اين  كه  از عناصري  هريك  در آن  كه پذير نيست  جمع  فراگردي بيمارستان   انتخاب رسد كه نظر مي  به

  دهند نامعلوم  از عناصر مي  هريك  به  از بيمارستان كنندگان  استفاده  كه اهميتي.  شوند  تركيب گيري  در فراگرد تصميم  تساوي به
   موردنظر قرار گيرد، زيرا الگوي  فردي هاي  بايد تفاوت  اينكه ، ضمن  خواهد پرداخت ع موضو  اين  به  آينده هاي پژوهش.  است

  . بود  نشده  مشاهده  بيمارستان  از انتخاب واحدي
. يابد  مي  الگوها افزايش  بر اين  مبتني  پژوهش بخشد، ضرورت  مي  را تكامل تري  پيچيده هاي  نظريه  عمومي  روابط  كه تدريج  به

  پيكارهاي.  برخوردار باشد  منسجم  از ساختاري  كه  از پيكار است  قبل  پژوهشي  برنامه  عمومي  هر پيكار روابط  براي مر اساسيا
  .دهد  مي  پيكار را نشان  نظري يابي  جهت  كند كه  استفاده  از پژوهشي  است  الزم  استوار بر نظريه  عمومي روابط
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  .  بنوش  فقط  اينكه نه.   بينديش
 ûThink Don't just drink   

  paradigm   پارادايم
  parametric   پارامتري

  social responsiveness   اجتماعي  پاسخگويي
  corrective refinements   اصالحي هاي  پااليش
  foot-in-the-door در   پا ميان
  satellite transmission  اي  ماهواره  پخش

  reject-then-retreat از رد   پس  پذيرش
  on line data processing   اطالعات  آني  پردازش
  information processing   اطالعات  پردازش
  evaluation item   ارزيابي  پرسش
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  first-order question   اول  مرتبه  پرسش
  Prometheansها  اي  پرومته

  formative research   تكويني  پژوهش
  basic researchers   بنيادي  پژوهشگران
  گرا  تجربه  پژوهشگران

 empirically oriented researchers  
  formative researchers   تكويني  پژوهشگران

  post-test  آزمون  پس
    يا دگرگوني پايان:  فه از فلس  پس

 After Philosophy: End or Transformation  
  technological advocacy   تكنولوژيك  پشتيباني
  high-surge polapulse بلند  ، موج  پوالپالس

  sequential message   تسلسلي  پيام
   گرايي  عمل  پيامدهاي

 Consequences of Pragmatism  
  persuasive messages   اقناعي هاي  پيام
  advertising messages   تبليغي هاي  پيام
  public messages   عمومي هاي  پيام
  disciplined inquiry   منضبط جويي  پي

  pretest  آزمون  پيش
  a priori examination   آزموني  پيش
  pre-message  پيام  پيش
  pre-analysis  تحليل  پيش

    آن  و مسائل  پيشرفت
 Progress and Its Problems  

    همسنگ هاي فرض  پيش
 Symmetrical presuppositions  

  proactive  كنشي  پيش
  communication campaign   پيكار ارتباطي
  blood drive   خون  پيكار اعطاي

  media campaign  اي  رسانه  پيكارهاي
  must belong   پيوندطلبي
  response efficacy   تأثير پاسخ

  effects تأثيرها 
  sexism   جنسي  تبعيض
  job discrimination   شغلي  تبعيض
  advocacy advertising   حمايتي  تبليغات
  publicists   گران  تبليغات
  Fashion Merchandising مد   تجارت

  rapist تجاوزكار 
  coping behavior   جانشين  تجربه
  experimenterگر   تجربه
  empiricism  يگراي  تجربه
  logical empiricism   منطقي گرايي  تجربه
  bridging experiences  كننده  متصل هاي  تجربه
  bi-model clustering  اي  دوقله  تجمع

  expert prescriber   تجويزگر متخصص
  emotionality  پذيري  تحريك
  administrative research   اداري  تحقيق
  critical research   انتقادي  تحقيق
  assertiveness   تحكم
  post hoc analysis   پسين  تحليل
  mathematical analysis   رياضي  تحليل
  metatheoretical analysis   فرانظري هاي  تحليل
  cognitive overlap   شناختي  تداخل
  bargaining   تراضي
  responsible inducement   مسئوالنه  ترغيب
  synthesize   تركيب
  synthesis جديد   تركيب
  communication facilitator  گر ارتباطي  تسهيل
   گشايي گر فراگرد مشكل  تسهيل

 problem solving process facilitator  
  role taking   نقش  تصدي
  strategic desision-making   اساسي گيري  تصميم
    سازماني گيري  تصميم

 organizational decision making  
  relevance determining   مرتبط گيري  تصميم
  image تصوير 

    شركتي  ذهني  تصويرسازي
 corporate image making  

  dialectical conflict   تضاد ديالكتيكي
  functional conflict   تضاد كاركردي

  expressions   تظاهرات
  moving equilibrium   متحرك  تعادل
  interact   تعامل
  working definition   عملي  تعريف
  concreteness   تعين

  value change   تغيير ارزشي
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  social interchange   اجتماعي  تغيير دوسويه
  thinking تفكر 

  temperament sorterوخو   خلق كننده  تفكيك
  pluralism   تكثرگرايي

  monologic  گفتي  تك
  integration   تلفيق
  inoculation   تلقيح
  inculcating   تلقين
  analogy   تمثيل
  requisite variety نياز   تنوع

  optimal justification   بهينه  توجيه
  ongoing development مستمر   توسعه
  cognitive consistency   شناختي  ثبات
  logical appeal   منطقي  جاذبه
  product appeals   محصول هاي  جاذبه
  community of discource   گفتماني  جامعه
  financial community   مالي  جامعه

  totality   جامعيت
  alternative   جانشين
  day-surgery  روزه  يك  جراحي
  communal   جمعي
    يا خودشكوفايي  هندويي  طريقت  جنبش

 guru or self-actualization movement  
  speculative   نظري  جنبه

  substance جوهر 
  Worldview  بيني  جهان
  Weltanschauung  بيني  جهان
  processural orientation   پويشي يابي  جهت
  Internal orientation  سازماني  درون يابي  جهت
  challenge   چالش
  bargaining  زني  چانه
  prospectsاندازها   چشم
  psychological blinder  شناختي  روان بندي  چشم

  expectancy-value   ـ ارزش چشمداشت 
  psychlogical abstracts  شناختي  روان هاي  چكيده

  multivariate   چندمتغيري
  multiperson   چندنفره

  constituencies   حاميان
  aducated guesswork   علمي  حدس

  negotiating latitude   حدومرز مذاكره
  Talk's cheap   زياد است  كه  حرف

  gestureوسر   دست ركت ح
  sense of community   اشتراك  حس
  No Sense of place  مكان  بي  حس
  sensing   حسي

  zeitgeist   زمانه  حضور روح
  moral truth   اخالقي  حقيقت
  substantive   حقيقي
  propositional statement  اي  قضيه  حكم
  statementsها   حكم

  Reagan Administration   ريگان  حكومت
  conflict resolution   اختالف  حل
  communication link   ارتباطي  حلقه
  feedback loops بازخورد  هاي  حلقه
  quality circles   كيفيت هاي  حلقه

  theologian   خداانديش
    در خانه  ـ درماني  بهداشتي  خدمات

 home health services  
  OB/GYN   و زايمان  زنان  خدمات
  service and value   و ارزش  خدمت

  rationality   خردمندي
  subsystemsها   نظام  خرده
  human traits   انساني  خصال
  social character   اجتماعي  خصلت
  readability   خوانائي

  self-efficacy   خوداثربخشي
  self-attribution   خوداسنادي

  self-improvement   خوداصالحي
  self-persuasion  خوداقناعي 

  self-reflectiveness   خودبازتابندگي
  self-reflective   خودبازتابنده
  self-justifying  نمايانه  خود بر حق
  self-concept   خودپنداري
  ethical egoism   اخالقي  خوددوستي
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  self-fulfillment   خودشكوفايي
  autonomy   خودگرداني
  self-referential   خودمرجعي
  self-concept   خودمفهوم

  self-described   خودموصوف
  data   داده
    سازماني  تفسيري هاي  داده

 interpretive organizational data  
  scope   دامنه
  professionalism  اي  حرفه  دانش
  ontological knowledge  شناسانه  هستي  دانش
  sensing judgers   حسي  داوران

  judgment  داوري 
  involvement   دخالت

  individual involvement   فردي  درآميختگي
  low involvement   پائين  درگيري

  strategic lying   راهبردي  دروغگويي
  input of ideasها  داد انديشه  درون
  immanent   ذاتي  درون
  intraorganizational   سازماني  درون
  introversion  گرايي  درون
  intension  گستري  درون

  mindset   فكري  دستگاه
  role set   نقش  دستگاه

  role prescriptions   نقش هاي  دستورالعمل
  set formula   ثابتي  دستورعمل
  directive   دستوري

  perceptual defenes   ادراكي  دفاع
    عالي  آموزش  راهنماي  دفترچه

 higher education catalogs  
  accuracy   دقت

  circular   دوراني
  vicious circle   دور باطل

  internship course   كارورزي  دورة
  lover دوستدار 
  two-way asymmetrical   ناهمسنگ  دوسويه
  two-way symmetrical   همسنگ  دوسويه

   كردار نيست  نيم  چون  دوصد گفته
 Actions speak louder than words  

  dyad  ان دوگ
    ـ مستخدم سرپرست  دوگان

 supervisor-employee dyad  
  dichotomy   دوگانگي
  low-accuracy dyads  دقت  كم هاي  دوگان
  managerial dyads   مديريتي هاي  دوگان
  coorienting dyad همسونگر   دوگان
  dyadic   دوگاني
  claptrap   پركن  دهان

  perspective   ديدگاه
  representational view   بازنمايي  ديدگاه
  transactional perspective   تبادلي  ديدگاه
  single-issue perspective  اي مسئله  تك  ديدگاه
  self-reports   شخصي  ديدگاه
  bureaucratization  شدن  ديواني
  becoming bureaucratized  شدن  ديواني

  Dionysiansها   ديونيزوسي
  instrumental relationship  اري ابز  رابطه
  dyadic relationship   دوگاني  رابطه
  conditional relationship   مشروط  رابطه
  causal   عملي  رابطة

  media buy strategy  اي  راهبرد خريد رسانه
  executive strategies   اجرايي  راهبردهاي
   اي  غيررسانه  ارتباط  راهبردهاي

 nonmedia communication strategies  
   سطح  ناهم هاي  تعويض نظارتي  راهبردهاي

 undifferentiated turnover control  
 strategies  

  situational strategies   وضعيتي  راهبردهاي
  set solution   گزيني حل  راه
  functional solutions   عملي هاي حل  راه
  way to wisdom: An   بر فلسفه اي مقدمه:  خرد  راه

 introduction to philosophy  
  self-help guide   خودياري  راهنماي

  theological   رباني
  personal relevance   شخصي  ربط
    باليني  پرستاري اي  حرفه  رده

 clinical nursing career ladder  
  Communications Media   ارتباطات هاي  رسانه
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  quietism رضا 
  avoidant behavior  ر اجتنابي رفتا

  defensive behavior   رفتار دفاعي
  vicarious experienceجو   رفتار مقابله
  role behavior   رفتار نقشي

  intercoder رمزگذار 
  patterned relations الگودار   روابط
  disjunctive relationships   انفصالي  روابط
  affective relations   انفعالي  روابط
  conjunctive relationships   عطفي  روابط
   مجاز  عمومي  روابط

 Accredited Public Relations (APR(  
  intertextual relation  بافتي  ميان  روابط
   دهي  سازمان  اجتماعي شناسي  روان

 The Social Psychology of Organizing  
  Freudian psychlogy   فرويدي شناسي  روان

  psychographics  نگاري روان 
  spirit-drivenگرا   روح

  interface   رودررويي
  journalistic  اي  روزنامه
  journalists-in-residence   مقيم نگاران  روزنامه
  quality journalism   كيفي نگاري  روزنامه
  alternative ديگر   روش
  method triangulation  سازي گوشه  سه  روش
 Q Q-sort methodology    نوع ناسيش  روش

  practice   عملي  روش
  close-ended methods  بسته  بن هاي  روش
  unhealthy lifestyles   زندگي  ناسالم هاي  روش

    چندگانه گيري  رويكرد اندازه
 multiple measurement approach  

  a monologic approach  گويانه  رويكرد تك
  systematic approach مند  رويكرد نظام
  role approach   رويكرد نقش
  goal-oriented approachگرا   رويكرد هدف

   ـ سازماني بالغي  رويكردي
 rhetorical-organizational approach  

  precedents   قضايي هاي  رويه
  opinion leaders   عقيده  رهبران

  prescriptions رهنمودها 
  sub rosa deals زد وبند 

  News-statement timing خبر   اعالم بندي  زمان
  inactive news time   خبري  غيرفعال  زمان
  background   زمينه
  contextual  اي  زمينه

  causal chain   زنجير عليت
  constructivism   ساختارگرايي
  mediating structures   ميانجي  ساختارهاي

    علمي هاي  انقالب  ساخت
 The Structure of Scientific Revolutions  

  health-care organization   بهداشت  سازمان
  practive organizationsنگر   آينده هاي  سازمان
  service organizations   خدماتي هاي  سازمان
  activist organizationsگرا   عمل هاي  سازمان
  constructsها   سازه
  Catch the Salem Spirit را بگير   اسپيريت  سالم
  transactional style   تعاملي  سبك
  militancy  گري  ستيزه
  wordsmithپرداز   سخن
  rhetorical theories  پردازي  سخن

  speaker-orientedمحور   سخنگوـ
  rhetors   سخنوران
  rhetoricians   سخنوران
  persuasive speaking   اقناعي  سخنوري

  involvement   سروكارداشتن
  audience inertia   مخاطب  سستي
  task levels   وظيفه  سطوح
  news blackout   خبري  سكوت
  hierarchy of the needs نيازها  مراتب  سلسله
  Tradition   سنت

  social audits   اجتماعي هاي  سنجش
  evaluative   سنجشي

  theory-driven research   سوار بر نظريه
  classic utilitarianism   كالسيك  سودگرايي
  mutual gain   سود متقابل
  biases   سوگيري
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   ميرز ـ بريگز  نوع  شاخص
 Myers-Briggs Type Indicator  

  readability indices   خواندني هاي  شاخص
  external symmetry   بيروني  شباهت

  Pesedo-problem  مسئله  شبه
  lab simlation   آزمايشگاهي سازي  شبيه

  urge to take off شتابكار 
  operant conditioning   عامل شدن  شرطي
    مقدماتي  عامل شدن  شرطي

 elementary operant conditioning  
  acquired companies   تمليكي هاي  شركت
  utility companies   عمومي  خدمات هاي  شركت
  دبليو ـ آر ـ   تي  نام  به  شركتي

 A company Called TRW  
  )  است  پذيرائي  اتاق معني  به در اصل(»  رفته شسته «
 drawing room  

  collective sence of place   مكاني  شعور جمعي
    افكار عمومي سازي  شفاف

 crystallizing public opinion  
  performance gaps عملكرد  هاي  شكاف
  scepticism  گرايي  شك
  seat-of-the-pants   و غريزه  شم

  knowledge   شناخت
  understanding   شناخت
  simultaneous orientations   مقارن هاي  شناخت
  place-identification   مكاني  شناسايي

  intution شهود 
  intuitive   شهودي
  rating technique  بندي  درجه  شيوه

  role occupant   نقش  صاحب
  regulated industries  شده  تنظيم  صنايع
  utilites   عمومي  خدمات  صنعت
  formal   صوري
  figurative   صوري

  de-organizing identity   ضد سازماندهي
  counterattitudinal advocacy  گيري  ضد موضع

  nuclear exchange  اي  هسته  ضربات
  psychographical profile  نگارانه  روان  طرح

  buying habits خريد   عادات

  communication habits   ارتباطي هاي  عادت
  omnipresenceگير   عالم
  doer   عامل
  the bottom line  كننده  تعيين  عامل
    محيطي  اطمينان  عدم

 environmental uncertainty  
    عمومي  ارتباطات  انجمن  عضو پيوسته

 Public Communication Associates  
   ماعي اجت  عقايد هنجاري

 social normative beliefs  
  rationality   عقالنيت
  rationalizing  كردن  عقالني
  rationalism  گرايي  عقل
  opinion seeking  جويي  عقيده
  opinion giving  دهي  عقيده
  corporate opinion   شركتي  عقيده
  creation science   خلقت  علم
  decision sciences   اخذ تصميم  علوم
  practice   عمل

  operationalize  كردن  عملياتي
  generality   عموميت
  motivational factors   انگيزشي  عوامل
  midwest   ميانه  غرب

  incommensurable   قياس  غيرقابل
    اطالعات  معنايي  فاصله

 semantic information distance  
  unresponsive   مسئوليت  فاقد احساس

  practical utility   عملي ه فايد
  meta-metaperspective  ديدگاه  فرافوق

  attribution process   فراگرد اسنادي
  additive processپذير   فراگرد جمع

  suprasystemsها   فرانظام
  metatheory   فرانظريه
  role sender   نقش  فرستنده
  editorial opportunities  نويسي  مقاله  فرصت

  hypothesesها  ضيه فر
    فرانظري هاي  فرضيه

 metatheoretical assumptions  
  seducerكار   فريب
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  manipulative   فريبكارانه
  Symbolic stress   نماديني  فشار روحي

  Elocutionist  گرايان  فصاحت
  mediating activity  اي  واسطه  فعاليت
    طبيعت  و آينه  فلسفه

 Philosophy and the Mirror of Nature  
  Fortune 500 500   فورچون

  metaperspective   ديدگاه  فوق
  metaphysical  طبيعي  فوق
  super-realistsگرا   واقعيت  فوق

  )List of Values (LOV) لوو(ها   ارزش  فهرست
 Minnesotaسوتا   مينه  شخصيت اي  چندمرحله  فهرست

Multiphasic Personality  
 Inventory  

  rule-governedمند   قاعده
  persuasion matrix   اقناع  قالب
  disciplinary matrix   تعليمي  قالب
  message formates   پيام هاي  قالب

  systematically قانونمند 
  approval authority  گيري  تصميم  قدرت
    مطلق  سلطه  در مقام  قدرت

 power-as-simple-domination  
  propositions قضايا 
  priori propositions   متقدم  قضاياي

  domains قلمروها 
  theorems قواعد 

  communication rules   قواعد ارتباط
  discovering rules   قواعد اكتشاف
  rhetorical principles   قواعد سخنوري

  laws   قوانين
  uncovering laws   افشاگري  قوانين
  strength   قوت
  deduced   قياسي

  adequacy   كارآمدي
  Efficiency   كارآمدي
  working definition   كاربردي
  cartelsها   كارتل
  communication technician   ارتباطي  كاردان

  marketers بازار   كارشناسان
  heuristic function   كاركرد اكتشافي

    مطبوعاتي  و تبليغات  كارگزاري
 press agentry - publicity  

  Cosmopolitan   كاسموپوليتن
  achiever   كامران
  channel   كانال
  annotated bibliography   توصيفي شناسي  كتاب
  ؟  داشت  بهتري  جاذبه  تبليغ  كدام

 Which Ad pulled Best?  
  drive   كشش

  holism  گرايي  كل
  perfectionistگرا   كمال

    بهادار و مبادله  اوراق  كميسيون
 Securities and Exchange Commission  

    فدرال  تجارت  كميسيون
 Federal Trade Commission  

  quantify  كردن  كمي
  externally controlled   بيروني  كنترل
  internally controlled   دروني  كنترل
  actors  گران  كنش

  organisational actors   سازماني  كنشگران
  symbloic interactionism  مادي ن  متقابل  كنش
  reasoned action   معقول  كنش
  communicative acts   ارتباطي هاي  كنش
  speech acts   گفتاري هاي  كنش
    ارتباطي گفتاري هاي  كنش

 communicative-speech  
   بخش  دوام  گفتاري هاي  كنش

 constantives-speech acts  
    معرف  گفتاري هاي  كنش

 representatives-speech acts  
   دهنده  نظام  گفتاري هاي  كنش

 regulatives-speech acts  
  teleconferencing دور   از راه هاي  كنفرانس
  computer graphics  اي  رايانه  گرافيك
  attitudes   ذهني  گرايش
  Departments   گروه
  panels   داوري  گروه
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    عمومي  روابط نفع  ذي  گروه
 public Relations interest gorup  

  undergraduates   كارشناسي  گروه
  graduates ارشد   كارشناسي  گروه
  citizen action groups   شهروندي  اقدام هاي  گروه
  outside groups   بيگانه هاي  گروه
  support groups   حمايتي هاي  گروه
  grassroots groups   خودجوش هاي  گروه
  strategic publics   راهبردي هاي  گروه
  citizen groups   شهروندي هاي  گروه
   درگير  پردرگير و كم  مخاطب هاي  گروه

 high and low involved publics  
  intervener groupsگر   مداخله هاي  گروه
  lobbies نفوذگر  هاي  گروه
  focus group   هدف هاي  گروه

    شركت  ساالنه  گزارش
 The corporate annual report  

  choice-making  گري  گزينش
  gestalt   گشتالت

  commercial speech   گفتار تجاري
  Speech and Drama   گفتار و درام

    شركتي  عمومي  گفتمان
 corporate public discourse  

  tell it like it is   هست  كه گونه  آن  مطلب  گفتن
    سازماني وشنود ميان  گفت

 interorganisational dialogue  
  dialogical  وشنودي  گفت
  typed  بندي  گونه
  theoretical idea-types   نظري  آرماني هاي  گونه

  receiver-orientedمحور  ـ   گيرنده
  role receiver   نقش  گيرنده
  interest group liberalism  نفع  ذي  گروه  ليبراليزم

  stonewalling  تراشي  مانع
  self-evident nature   بديهي  ماهيت
  potlatches هدايا   مبادله
  symbolic exchange   نمادين  مبادلة

  common occurrence   عموم  مبتال به
  propagandist   مبلّغ

   شخص  متغير درون

 within-the-person' variable  
  personality variables   شخصيتي  متغيرهاي
  intuitive thinkers  شهودي   متفكران
  plurality متكثر 
  paradoxicalنما   متناقض

  analogue   مثال
  predominant mindset   غالب  فكري  مجموعه
  single mindset واحد   فكري  مجموعه
  conservatism  كاري  محافظه

  behavioral constraints   رفتاري هاي  محدوديت
  cooperative ventures   جمعي هاي  مخاطره
  intervention   مداخله

  risk-averse executive   مدير محتاط
  management of change تغيير   مديريت
    عمومي  روابط  مديريت

 managing public relactions  
  Nonprofit Management   غيرانتفاعي  مديريت
  ها  بر هدف  مبتني  مديريت

 management by objectives  
  the management of meaning   معني يريت مد

  authority   مرجع
  macho   مردانگي

  the Marboro man مرد مارلبورو 
  efficient frontier   مرز كارآيي
  boundary spanners   مرزگستران
  boundary spanning   مرزگشايي
  social boundaries   اجتماعي  مرزهاي

  premature death   زودرس  مرگ
  social responsibility   اجتماعي  مسئوليت
  corporate responsibility   جمعي  مسئوليت
    عصر اطالعات  مسائل

 Issues of the Information Age  
  domain problems قلمرو   مسائل
  theoretical problems   نظري  مسائل
  duel   مسابقه
  linear   مستقيم

  central route   مسير اصلي
  peripheral route   مسير فرعي
  observations   مشاهدات
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  post hoc observation   پسين  مشاهده
  residential customers   محلي  مشتريان
  derived   مشتق

  heavy-drinkers   افراطي خوارهاي  مشروب
  contingent   مشروط
  exit interviews   خروجي هاي  مصاحبه
  persuasive immunity   اقناعي  مصونيت
  content   مضمون
  conceptual content   ادراكي  مضمون
  negotiating meanings از گفتگو   برآمده  معاني
  rhetoric   و بيان  معاني

  free physicals   مجاني  پزشكي  معاينات
  The paradox of Power   قدرت  معماي
  theory-method complex   ـ روش  نظريه  معماي

  meaningfulness   معناداري
 F F-value significance    ارزش  معناداري

  semantically  معناشناسانه ـ   معناشناسي
  point   معني
  sense-making  سازي  معني
  نگر  گذشته سازي  معني

 retrospective sense-making  
  preference scales   ترجيحي  معيارهاي
  evaluative standards   سنجشي  معيارهاي
  ivory tower concepts   عاجي  برج  مفاهيم
  psychographic concepts  نگارانه  روان  مفاهيم
  solution concepts  گشايي  مشكل  مفاهيم

  assumed   مفروض
  conceptualization  سازي  مفهوم
  goad orientation conceptگرا   هدف  مفهوم
  office   مقام

  sustainers   مقاومان
  distribution comparisons   توزيع هاي  مقايسه
  mean comparisons   ميانگين هاي  مقايسه
  climate scale و هوا   حال  مقياس
  slack resources راكد   منابع
  resources   مالي  منابع
  I'm the NRA   هستم آي. آر.   ان  من

  selected   منتخب
  curvilinear   منحني
   نگرش ـ   ارزش بودن  ابزاري  منطق

 value-attitude instrumentality  
  symmetrical   منظور متقارن
  asymmetrical   منظور نامتقارن

  I am me   هستم ، من  من
  initial encounter   اوليه  مواجهه
  selective exposure   گزينشي  مواجهه
  agreement   موافقت

  Corroborated مورد تأييد 
  text   موضوع
  intertext  تنيده  درهم  موضوع
  communication skills   ارتباطي هاي  مهارت
  evaluative mediator   ارزشي  ميانجي

  interprofessional  اي  حرفه  ميان
  interdisciplinary  اي  رشته  ميان
  turf   مسابقه  ميدان
  tense   ناآرام

  theoretical inadequacies   نظري هاي  نارسائي
  inadequaciesها   نارسايي

  dissimilar ناهمانند 
  cognitive dissonance   شناختي  ناهماهنگي
  perceived asymmetry   ادراكي  ناهمترازي

  elitism  گرايي  نخبه
  First Amendment   اصالحيه  نخستين
    حقوقي  حمايت  اصالحيه  نخستين

 First Amendment protection  
  cynical relativist   كژانديش گراي  نسبيت
  radical relativism   افراطي گرايي  نسبيت
  rhetorical relativism   بالغي گرايي  نسبيت
  Cue  اي  نشانه
  logos   تجاري هاي  نشان
  secondary cues   ثانويه هاي  نشانه
  ها  نگرش  رفتاري هاي  نشانه

 behavioral indicants of attitudes  
  open system باز   نظام
  closed system   بسته  نظام
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  category system  بندي  طبقه  نظام
  code systems   كدگذاري هاي  نظام
  specifying systems  كننده  مشخص هاي  نظام
  thesis نظر 

  the point of view   نظرگاه
  antithesis   نظر مخالف

  speculative   نظري
    عمومي  روابط الق اخ  نظريه

 a theory of public relations ethics  
  contingency theory   اقتضايي  نظريه
    محيطي  اقتضايي  نظريه

 environmental contingency theory  
  rhetorical theory   بالغي  نظريه

  
    فرامدرن  بالغي  نظريه

 post-modern rhetorical theory  
  constructivist theoristsاختارگرا  س پردازان  نظريه
  decision theory   تصميم  نظريه
    هم  به  وابسته گيري  تصميم  نظريه

 theory of interdependent decision making  
  descriptive theory   توصيفي  نظريه
  self-perception theory   خودادراكي  نظريه
  formal theory   صوري  نظريه
  ها  نظام عمومي   نظريه

 the general systems theory  
   اي  توده  مخاطب  فرويدي  نظريه

 mass audience freudian theory  
  macrostructural theory   ساختاري  كالن  نظريه
  categorization theory  بندي  مقوله  نظريه
  dissonance theory   ناهماهنگي  نظريه
   ت ارتباطا هاي  نظام  نظريه

 systems theory of communication  
  situational theory   وضعيتي  نظريه
  the theory of  شناختي  روان  نوع  وفاق  نظريه

 psychological type congruence  
  middle-range-theories   برد متوسط هاي  نظريه
    منبع  وابستگي  برد متوسط هاي  نظريه

 middle-range resource-dependence  
 theories  

   شناختي  ثبات هاي  نظريه
 cognitive stability theories  

    كالن شناختي  جامعه هاي  نظريه
 The grand sociological theories  

  partial theories   جزئي هاي  نظريه
  

   شناختي  روان  خودكاوي هاي  نظريه
 introspective psychological theories  

  background theories  اي  زمينه يها  نظريه
    ـ واكنشي  شناختي هاي  نظريه

 cognitive-response theories  
  functional theories   كاركردي هاي  نظريه
  grand theories   كالن هاي  نظريه
    ـ پاسخ  محرك هاي  نظريه

 stimulus-response theories  
    روش  مقيد به هاي  نظريه

 method-bound theories  
    شناختي  هماهنگي هاي  نظريه

 cognitive consistency theories  
  normative theory   هنجاري  نظريه
  game theoryها   بازي  نظرية
   ها و رفتار اقتصادي  بازي  نظرية

 Theory of Games and Economic Behavior  
  lobbying   نفوذ سياسي

  citizens' lobby   نفوذ شهروندي
  persona   نقاب
  corporate persona   شركتي  نقاب
  received role   دريافتي  نقش
  role-making  سازي  نقش
  predominant role   غالب  نقش
  role sender  فرست  نقش
  role receiverگير   نقش
  dyadic roles   دوگاني هاي  نقش
  violation of expectations   انتظارات  نقض
  neutral point   خنثي  نقطه

  selective retention   انتخابي  نگاهداشت
  institutional stereotyping   نهادينه  قالبي  نگرش

  health fairs   بهداشتي هاي  نمايشگاه
    تلويزيون  خبري  مجله هاي  نمايش

 TV newsmagazine shows  
  collective representations   جمعي  نمايندگان

  representation  ندگي نماي
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  representationsها   نمايندگي
  mood score وخو   خلق  نمرة
  representative sample   معرف  نمونه
  exemplarsها   نمونه
  typology  شناسي  نوع
  function type   عمل  نوع

  mass religious conversion  اي  توده  نوكيشي
  regulatory body  كننده  نهاد تنظيم

  institutions نهادها 
  mega-institutions   كالن  نهادهاي

  behavioral intentions   رفتاري  نيات
  need-driven نيازمند 
  ) كاپ (  مخاطب  مركب  نيمرخ

 Composite Audience Profile (CAP(  
  interdependence   متقابل  وابستگي
  belonger   وابسته
  word processing  اي  رايانه پردازي  واژه
  scientific realists   علمي گرايان  واقع

  factsها   واقعيت
  cognitive response   شناختي  واكنش
  reactorگر   واكنش
  attitudinal responses   نگرشي هاي  واكنش
  reactive   واكنشي
  justification   عقلي  وجوه
  image   وجهه

  compulsive   وسواسي
  enacted   وضعي
  positioning   وضعيت
  idea speech situation   سخن  آرماني  وضعيت
  high-accuracy situation باال   دقت  وضعيت
  organizational climate   سازماني  وضعيت
  آور  اضطراب هاي  وضعيت

 anxiety-arousing situations  
  The functions of the Executive مدير   وظايف
  function   وظيفه
  it will be better next year   سرخرمن  وعده

  attributesها   ويژگي

    شخصيتي  كلي هاي  ويژگي
 global personality traits  

  outer-directed   از بيرون يافته  هدايت
  inner-directed   از درون يافته  هدايت
  intermediate objective   مياني  هدف
  gift-giving  دهي  هديه

  tautologically   همانگويانه
  assimilation   همانندسازي

  perceived similarity   محسوس  همانندي
  social coordination   اجتماعي  هماهنگي
  teleconferencing   دوربردي  همايش

  associational relationship   همبستگي
  correlation   همبستگي

  overlapping  پوش  هم
  correspondence   همخواني
  congruency   همخواني
  congruity   همخواني

  intersubjectivity  ذهني  هم
  intersubjectivism  گرايي ذهني  هم

  consistency   همسازي
  coorientation   همسويي

  isomorphism  شكلي  هم
  convergence   همگرايي
  normative   هنجاري
  Performing Arts   نمايشي  هنرهاي

  patient advocate هوادار بيمار 
  on-going identification   جاري  هويت

  reminders   يادآوران
  social learning   اجتماعي  يادگيري

  information subsidy   اطالعاتي  يارانه
  certainty   يقين
  monadic   يكاني

  unified   يكدست
  one-way  طرفه  يك
  a millimeter longerمتر بلندتر   ميلي  يك

  United Technologies يونايتد تكنولوژيز 
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  ها  نام فهرست
  
  
  AFL-CIOاو .  آي.  سي /  ال.  اف. آ 

  Adam Smith   اسميت  آدام
  Adams آدامز 

  R. Pollack  پوالك.  آر
  R. G. Reynolds رينولدز   آر جي

  Arens آرنز 
  Aronson   آرونسون

  Ajzen   آژن
  Acharya آكاريا 
  Axley   آكسلي

  Agarwala آگارواال 
  August Comte   كامت  آگوست
  Albrecht   آلبرشت
  Alpert   آلپرت
  Alport   آلپورت

  Ault   آلت
  Aldridge   آلدريج
  Aldrich   آلدريچ
  Alphaville   آلفاويل
  Allman   آلمن
  Allen   آلن

  Alutto آلوتو 
  Alwitt   آلويت

  IABC, 1985 1985،  يس ـ  بي ـ  اي ـ   آي
  I.B.M  ام.  بي.   آي

  Eisenberg   آيزنبرگ
  Aye   آيه

  Ebbesen   ابسن
  Appelbaum   باوم  اَپل

  Atkin   اتكين
  Edward L. Bernaysبرنيز .   ادوارد ال

  Edward Teller ادوارد تلر 
  Edwards ادواردز 
  Osgood ازگود 

  SRI International  الملل  بين  آر آي  اس

  Assael   اَسال
  Starch or Readex   يا ريدكس  استاريچ
  Steiner استاينر 

  Stryker استرايكر 
  East Coast   كوست  است
  Astley   استلي

  Stanton   استنتون
  Stout   استوت

  Steward استيوارد 
  Steven Padgitt   پاجيت  استيون
  Scott   اسكات
  Scott Cutlip   كاتليپ  اسكات

  Oskar Morgenstern   اشترن ار مورگن اسك
  Osgood اسگود 
  Smallwood وود   اسمال
  Smith   اسميت

  Smircich   اسميرسيچ
  Smilowitz, Michael   اسميلوويتز، مايكل

  Snizek   اسنيسك
  Asch   اش

  Stamm   اشتام
  Sternthal   تال  اشترن
  Ekman   اكمن
  Achoff   اكوف

  L. A. Coserكوزر .  اي.   ال
  Ellsworth   السورث

  Alexander الكساندر 
  Elms المز 
  O'Leary   اُليري
  Ehling   الينگ
  Elliot   اليوت
  Emshoff   هوف  امس
  Emile Durkheim   دوركيم  اميل
  Anspach   انپاخ

  )  سي  ام  جِي  يي اي ( جمعي  و ارتباط نگاري  روزنامه  آموزش  انجمن
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 Association for Education in Journalism  
 and Mass Communication (AEJMC(  

    گفتاري  ارتباطات  انجمن
 Speech Communication Association  

   بي  اي آي(وكار   كسب گران  ارتباط  مربيان  آكادمي المللي  بين  انجمن
  ) سي

 The International Association of Business  
 Communicator's Educators Academy  

) IABC(  
  Engle   انگل

  O'Connor اوكانر 
  Oklahoma اوكالهما 
  O'Keefe   اُوكيف

  Olasky   اوالسكي
  Olsen   اولسن
  Olien   اُولين
  O'Neill   اونيل

  O'Hair اوهير 
  AT & T   اند تي  تي  اي

  Ipes   ايپس
  E. Pollack  پوالك.   اي

  Agee   ايجي
  Isabel Briggs Myersرز  بريگز مي  ايزابل
  Izard ايزارد 
  Eleey   ايلي

  Indianapolis   اينديانا پوليس
  Ingram   اينگرام
  Evans   ايوانس
  Even-Chen, Yinon   نون  اي  ـ چن  ايون

  Iowa ايووا 
  Ivy Lee   لي  ايوي

  Beatrice   بئاتريس
  Babbie   بابي

  Batra باترا 
  Burrell   بارل
  Baron   بارون
  Bandler باندلر 
    بستون  نشنال  فرست  بانك

 First National Bank of Boston  
  Bauer باوئر 
  Byron Reeves ريوز   بايرون
  Baynes  نس  باي

  The Better Business Bureau بورو   بتر بيزنس
  Betkouski   بتكوسكي

  Bettman   بتمن
  Branch   برانچ

  Brandstatter براند اشتاتر 
  Brown  ون برا

  Burton   برتون
  Burke   برك

  Berger برگر 
  Burgoon   برگون

  bernestein   برنشتاين
  Bernays برنيز 
  Bruce Haynes   هاينس  بروس
  Brock   بروك
  Brockriedeرايد   بروك
  Broom   بروم

  Brehony   برهوني
  Britt   بريت
  Berrien   برين
  Beck   بك

  Becker بكر 
  Beckhard بكهارد 

  Bell   بِل
  Blackwell   ول  بالك
  Blane   بالن

  Burleson   بلسون
  Bellotti   لوتي  بل

  Blau بِلو 
  Blumer, Herbert   بلومر، هربرت

  Blake   بليك
  Bem   بِم
  Benson  سون  بن

  Boote   بوت
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  .Botan, Carl H.   اچ ، كارل  بوتان
  Bormann   بورمن
  Bozeman  من  بوزه

  Buchholzلز  بوشهو
  Bowman   بومن

  Bonita Dostal Neff   نف  بونتيا دوستال
  Bovee   بووي
  Boyte   بويت
  Boise بويز 
  B. F. Skinnerاسكينر .  اف.   بي

  Beatty   بيتي
  Biddle   بيدل
  Bizman   بيزمن
  Becker بيكر 

    ويشارد مموريال  بيمارستان
 Wishard Memorial Hospital  

  Beauchamp   بيوچامپ
  Beavin  وين  بي
  Beyerير   بي

  Paonessa پائونسا 
  Papa پاپا 

  Patric Jackson   جكسون  پاتريك
  Putnam   پاتنام
  Ptti   پاتي

  Parsons پارسونز 
  Yarrington   پارينگتون

  Packard پاكارد 
  Pavlock   پاولوك
  Pavlik   پاوليك
  Pavitt   پاويت
  Patterson   پترسون

  Petty   پتي
  Preston   پرستون
  Perelman   پرلمن
  Burvis   پرويس

  Priscilla Murphy   پريسيال مورفي
  Post   پست
  Plummer پالمر 

  Paul Rabinow رابينو   پل
  Popper پوپر 
  Putnam   پوتنام
  Pood پود 
  Poole   پول

  Polaroid پوالرويد 
  Polanyi   پوالني
  Piaget   پياژه
  People   پيپل

  Peter. Blau پيتربال 
  Peter K. Hamilton  هامليتون.   پيتر كي
  Pearce   پيرس
  Pearson   پيرسن
  Paisley   پيسلي

  Talcott Parsons پارسونز   تالكوت
  Thompson   تامپسون
  Tompkins تامكينز 

  Tannenebaum   باوم  تانن
  Thayer تاير 

  Tigert   تايگرت
  Tedlow   تدلف
  Turner ترنر 

  Trenholm   ترنهولم
  Three Mile Island آيلند   مايل  تري
  Tsal   تسال
  Tennyson   سون  تني
  Toth   توث
  Turk   تورك
  Tulsa تولسا 
  Toulmin   تولمين
  Thibaut   تيباوت
  Titchner تيچنر 

  Tichenor تيكنور 
  Jablin   جابلين

  Joshua Meyrowitz جاشوا ميروويتز 
  Jacob Bronowski   برونوسكي  جاكوب
  Johnstone, Henry  ، هنري  جانستون
  Johnson   جانسون
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  Johnson & Johnson   و جانسون  جانسون
  John Von Neumann   نئومان  فون  جان

  Janus   جانوس
  John Hill   هيل  جان

  Jerald R. Millerميلر .  جرالد آر
  Gerry   جري
  Jesse Jackson   جكسون  جس
  Jackall   جكال

  Jackson   جكسون
  General Motors موتورز   جنرال
  Jensen   جنسن

  Jenkins جنكينز 
  Janis   جنيس
  george Cheney   چني  جورج
  George Dionisopoulos   ديونيزوپولوس  جورج
  George C.Homans هومنز   سي  جورج
    لورد سيمپسون  گي  جورج

 George Gaylord Simpson  
  George Herbert Mead ميد  رت هرب  جورج
  Joseph C. Scott  اسكات.   سي  جوزف

  Joe Fritsch   جو فريتس
  Jolly   جولي
  Jones جونز 
  Joyce   جويس
  Jick   جيك

  James L. Gaudino گادينو   جيمز ال
  James Colman   جيمز كولمن

  James K. Vanleuven   لوون  ون  جيمزكي
  Jamieson   جيميسون

  Jewlerولر  جي
  Charles Perrew چارلز پررو 

  Charles Horles Cooley   كولي  چارلز هورتون
  Chaffee   چافي

  Churchill   چرچيل
  Cherwitz چرويتز 

  Chester Barnard چستر بارنارد 
  Chesser چسر 

  Challenger چلنجر 
  Chambers چمبرز 
  Champion   چمپيون

  Cheney   چني
  Chase   چيس
  D'Aprix  يكس دآپر

  Daudi   دائودي
  Domzal   زال  دام

  Dansereau دانسرو 
  

    پيتسبورگ  ايالتي  دانشگاه
 Pittsburg State Universit  

    تگزاس  وست  ساوث  ايالتي  دانشگاه
 Southwest Texas State University  

    نويز شمالي  ايلي  دانشگاه
 Nrothern Illinois University  

    در آستين  تگزاس  دانشگاه
 University of Texas at Austin  

  Drexel University   دركسل  دانشگاه
  Rutgers university راتگرز   دانشگاه
  Donelson   دانلسون
  Daudi   دايودي
  W. I. Thomas  توماس.  آي.  دبليو
  Dan O'Hair اوهير   دبن

  Dresser Industries درسر اينداستريز 
  Derrida دريدا 
  Descarte   دكارت

  Delia دليا 
  Demby   دمبي

  Dempsey   دمپزي
  Denver دنور 
  Denny   دني

  Dozier   دوزيه
  Dukakis, Michael  ، مايكل  دوكاكيس
  Dolphin   دولفين

  Donald J. Johnson   دونالد جانسون
  Donohue دونوهو 
  Douvan   دوون
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  Day   دي
  d'Amico آميكو   دي

  Deetz ديتز 
  DeFleur فلور   دي

  Dillard ديالرد 
  Dionisopoulos   ديونيزوپولس
  David Dozier ديويد دوزير 
  Davidson   ديويدسون

  David Keirsey   ديويد كيرسي
  Davis   ديويس
  Dewey   ديويي
  Robert Axelrod راد   آكسل  رابرت
  Roberts رابرتز 
  Robert Merton   مرتون  رابرت
  Rogers راجرز 
  Ruggels راجلز 
  Rachman   راخمن
  Russell   راسل
  Rockwell International   اينترنشنال  راكول
  Rocky Flats فالتز   راكي
  Ralf Dahrendorf   دارندورف  رالف
  Runke   رانكل
  Runyon   رانيون

  Rowe راو 
  Ryan   رايان
  Wright   رايت

  Reisman   رايزمن
  Rice   رايس
  Raiffa رايفا 
  Randy E. Miller ميلر   رندي
  Ropp   روپ

  Rothman   روتمن
  Rutchti   روچتي
  Rorty   رورتي

  Rosenberg   روزنبرگ
  Rokeach   روكيچ
  Rolls رولز 

  Ronald B. Anderson  اندرسون.   رونالد بي

  Ron Pearson   پيرسون  رون
  Ray   ري
  Rittle   ريتل

  Richard Edwards ريچارد ادوارد 
  Richard Emerson   ريچارد امرسون

  Reardon   ريردون
  Ricoeur ريكو 

  Reynolds رينولدز 
  Zajonc   زاجونك
  Zawacki   زاواكي

  Zaichkowksy   زايكوفسكي
  Zotti   زوتي
  Szybillo زيبلو 
  Zeitz   زيتس
  Seitel   زيتل
  Zeitlen   زيتلن
  Ziff   زيف
  Zey-Ferrell   ـ فرل  زي

  Zikmundد  زيگمون
  Zimbardo زيمباردو 

  Simmel, George  ، گئورگ  زيمل
  Suppe   ساپ
  Soper ساپر 
  Sarr سار 

  Salanick   ساالنيك
  Salmon   سالمون
  Sullivan   ساليوان
  Seitel   ستيل

  Surgeon General   جنرال  سرجن
  Sechrest   سكرست
  Secord سكورد 
  Sloane   سلوان
  Sennett   سنت
  Center  سنتر
  St. Francis   فرانسيس  سنت
  St. Vinccent   وينسنت  سنت

  Surmanek   سورمانك
  Solomon   سولومون
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  Cialdini   سيالديني
  )  انرژي  درباره  آگاهي كميته (  اي  اي  سي

 Committee for Energy Awareness (CEA(  
  Seitel   سيتل

  Scissors سيسورز 
  Sypher سيفر 
  Simon   سيمون

  Simons سيمونز 
  Shapere شاپر 

  Schachter شاختر 
  Shaw شاو 

  Shavitt   شاويت
  Sheth   شت

    بليكي  گروه  سهامي  شركت
 The Blokey Group, Inc.  

   سي.  بي.   اي  شيميائي  شركت
 ABC Chemical Company  

  Scheff   شف
  Schmertz, Herb   شمرتز، هرب

  Shanab   شناب
  National Safety Council's   ايمني  ملي  شوراي
  Tschirgi   شيريجي

  Schiller, Herbert   شيلر، هربرت
  Shimp   شيمپ
  Schein   شين

  Farace   فاراس
  Farquhar فاركوار 

  Farrell   فارل
  Foss   فاس

  Foster فاستر 
  Fox   فاكس
  Van Auken   اوكن  فان

  Francis Bacon   بيكن  فرانسيس
  Franke   فرانكل

  Frederiksen   فردريكسون
  Ferguson   فرگوسن

  French   فرنچ

  Frey   فري
  Frijida فريجيدا 
  Freedman   فريدمن
  Fraser فريزر 
  Freisen   فريزن

  Frazier فريزير 
  Festinger فستينگر 

  Pfeffer ففر 
  Flores   فالرس
  Flay   فالي
  Flynn   فلين

  Fuhrman   فورمن
  Foucault فوكو 

  Feulner فويلنر 
  feather فيدر 

  Phaedurus   فيدروس
  Fairhurst   فيرهرست

  Fish bein   بين  فيش
  Fisher فيشر 
  Feigl   فيگل
  Phelps   فيلپس

  Filoromo فيلورومو 
  Philip Tompkins تامكينز   فيليپ

  Phillipson   فيليپسون
  Findlay   فيندلي
  Phineas T. Barnum  بارنام.   ال  فينياس
  Cappella كاپال 

  Kathrine C. Briggsبريگز .   سي  كاتارين
  Katz   كاتس
  Cutlip   كاتليپ

  White House سفيد   كاخ
  Cadotte   كادوت
  Carter كارتر 
  Cartwright   رايت  كارت

  Carskadon   كارسكادون
  Carlsmith   اسميت  كارل

  Carlyn   كارلين
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  Kassarjian   كاسارجيان
  Costanzo كاستانزو 
  Cacioppo كاسيوپو 
  Cushman   كاشمن
  Cox   كاكس

  Culbertson   كالبرتسون
  Calder كالدر 

  Kallendorf   كالندورف
  Kahle   كاله

  Collins كالينز 
  Kahn   كان

  Contrill   كانتريل
  Cantor كانتور 

  Conner كانر 
  Kansas   كانزاس
  Cravens كراونز 
  Kreps   كرپس

  Kerlingerكرلينجر  
  Kernan   كرنان
  Kearney State College   ايالتي ، كالج  كرني

  Krugman   كروگمن
  Krone   كرون
  Cronen   كرونن
  Crable   كريبل

  Krippendorff   كريپندورف
  Kline   كالين
  Klapp   كلپ
  Kelman   كلمان

  kleinot   كلينوت
  Cambridge Reports, Inc ريپورتز   كمبريج
  Campbell   كمبل

 the)   اي  سي اس (  گفتاري  ارتباطات  انجمن  عمومي  روابط  كميسيون
Speech Communication Associations' PR 

Commission (SCA) 
  Con Ed اد   كن

  Kenneth Burke   برك  كنت
  Kendall   كندال
  Conrad كنراد 

  Kneupper كنوپر 
  Cupach   كوپاچ
  Coch   كوچ
  Cook   كوك

  Kollat   كوالت
  Colford كولفورد 

  Kulka كولكا 
  Colman   كولمن

  Colorado كولو رادو 
  Connolly   كونولي
  Kuhn   كوهن
  Kuhn, Manford، مانفورد   كوهن
  Keith E. Terry  تري.   اي  كيت

  Kisielius   كيزيليوس
  Kiesler كيسلر 
  Keeley   كيلي
  Gallie   گالي

  Gandy   گاندي
  Getzels گتزلز 
  Garret Cline, Carolyn  ، كارولين كلين  گرت
  Graen   گرن

  Grunig   گرونيك
  آي (  ارتباطات المللي  بين  در انجمن  عمومي  روابط  منافع  صاحب  گروه
  )  اي سي

 the International Communication  
 Association's PR Interest Group (ICA(  

  Gary L. Kreps  سكرپ.   ل  گري
  Greenhouse   هاوس  گرين

  Gestalt   گشتالت
  Glazer گليزر 
  Guba گوبا 

  Gottesman   گوتسمن
  Goodman   گودمن
  Gorden   گوردن

  Goldzwig   گولدزويگ
  Goldstein   گولدشتاين

  Goldman   گولدمن
  Golc   گولك
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  Gunther Kress   گونتر كرس
  Gilmore گيلمور 
  Leonard Hawesاوز  لئونارد ه

  Laing   لئينگ
  Larry Judd جود   الري
  Lofthouse   هاوس  الفت
  Locke   الك

  Lakatos   الكاتوش
  Lukes   الكس
  Leckenby   الكنباي
  Lamont   المونت
  Long   النگ
  Laudan   الودان
  Lavidge   الويج
  Leplin   لپلين
  Leff   لف
  Lentz لنتز 

  Louisiana لوئيزيانا 
  Luchins لوچينز 
  Lucas   لوكاس
  Levi-Strauss   اشتراوس  لوي
  Levy-Bruhl   برول  لوي

  Lewis   لويس
  Lewin   لوين

  Levinson   لوينسون
  Lee   لي

  Lipstein   ليپشتاين
  Littlejohn  جان  ليتل
  Lazer ليزر 

  Liska ليسكا 
  Lininger لينينگر 
  Lippitt   لييت
  Ma Bell   ما بل
  Martin  تين مار

  Martinson  سون  مارتين
  Marston   مارستون

  Marcia Prior-Miller مارسيا پراير ـ ميلر 

  Marx, Karl  ، كارل  ماركس
  Markham   ماركهام

  Margulies مارگوليز 
  Maslow مازلو 

  Mslach   ماسالخ
  Manis   مانيس
  Mount saint Vincent   وينسنت  سنت  ماونت

   امريكا  عمومي  روابط من انج  متخصصان
 Public Relations Society of America  

) PRSA(  
  )ميرز (  و رابينسون  گالوپ  پژوهشي  خدمات  مجلة

 Gallup and Robinson Magazine Impact  
 Research [MIRS[,  

  Madison   مديسون
    ميشيگان  دانشگاه  پيمايشي  مركز پژوهش

 University of Mishigan Survey  
 Research Center  

  Marilyn Bates بيتز   مريلين
  Masterman   مسترمن

  Muzafer-Sherif   مظفرشريف
  McAlister آليستر   مك
  MacIntyre اينتاير   مك
  McBride برايد   مك
  .McBride, Michael H  برايد، مايكل  مك
  McDaniel  دانيل  مك
  Mc Dougall   دوگال  مك
  McPhee  في  مك

  McCarthy  كارتي مك 
  McCarley   كارلي  مك
  Mc Closkey   كلوسكي  مك
  Maccoby   كوبي  مك
  Mc Grath   گراث  مك
  Mc Guire گواير   مك
  McLeodلئود   مك
  MacLachlan   الكالن  مك

  Meltzer ملتسر 
  Mellon, Carnegie  ، كارنگي  ملون

  Mobile   موبايل
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  Mobley   موبلي
  Motoko Lee   موتوكو لي

  Mouton   موتون
  Mowday   مودي

  Murdock   مورداك
  Murphy   مورفي
  Morgan   مورگان

  Monge مونژ 
  Monge   مونگ
  Mowen   موون
  Mitchell   ميچل

  Midwestern   ميدوسترن
  Myers ميرز 
  Misra ميزرا 

  mizerski   ميزرسكي
  Miller ميلر 

  Miller and Steinberg   ميلر و استاينبرگ
  Mills ميلز 
  Meindl   ميندل
  Means مينز 
  Meehan   ميهان
  Knapp   ناپ

  Knajonc   ناجونك
  Nadel   نادل

  Nodler نادلر 
  NASA ناسا 
  Knight   نايت
  Neff   نف

  Nager نگر 
  Nelson   نلسون

  Nel. Helmreich   رايش  هلم  نل
  Nova نووا 
  Neuhaus   هاوس  نوي

  Nager نيجر 
  Nietszche   نيچه

  Illinois Powerنويز   ايلي  نيروگاه
  نويز  ايلي اي  هسته  نيروگاه

 Illinois Power's Nuclear Plant  

  Nisbitt   نيسبيت
  nickles   نيكلس
  Newsom   نيوسام

  Newcomb   نيوكامب
  New York Times تايمز  نيويورك 
  Watergate  واترگيت 

  watts واتز 
  Watzlawick   واتزالويك

  Ware وار 
  Warwick   وارويك
  Wasserman   واسرمن

  Walker واكر 
  wallace   واالس
  Vals Zikmund زيگموند   والس
  White   وايت
  Webb   وب

  Weber, Max   وبر، ماكس
  Wuerzberg   ورتسبرگ

  Verrecchia ورچيا 
  Veroff   وروف
  Pentagon امريكا   دفاع  وزارت
  Westwood وود   وست
  Westie  ي وست
  Woefel   وفل
  Wells   ولس
  Wolf   ولف
  Vaughn   ون

  Wandelt   وندلت
  Van de Van   د ون  ون
  VanLeuven   لوون  ون

  Woodruff   وودراف
  Vibbert   ويبرت
  Whitcomb   ويتكام

  Wittgenstein   ويتگنشتاين
  Widdowson   ويدوسان

  Wisconsin   ويسكانسين
  Vickrey   ويكري
  Willard ويالرد 
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  Wilson   ويلسون
  Wilcox   ويلكاكس
  Vinson   وينسون
  Winona وينونا 
  Weaver ويور 

  hatfield هاتفيلد 
  Harary   هارري
  Harrell   هارل

  Harvard هاروارد 
  Harre   هاره

  Hoskins هاسكينز 
  Hafer هافر 
  Hoffman   هافمن
  Haga هاگا 
  Hall   هال

  Hulteng   هالتنگ
  Hulin   هالين
  Hunt   هانت
  Hunter هانتر 
  Hawes هاوز 

  Hovland هاولند 
  Heibert   هايبرت
  Heider هايدر 

  Heidegger هايدگر 
  Haire هاير 

  Hrebiniak   هربينياك

  Harris   هريس
  Hazleton   هزلتون
  Hellweg   هلوگ

  Hamilton   هميلتون
  Howard هوارد 
  Horton   هورتون
  Huseman  من  هوزه
  Hull   هول

  Holyoak   هوليوك
  Homer هومر 
  Hewit   هويت
  Hiebert   هيبرت
  Heath   هيث
  Hilgartner گارتز   هيل
  Hill and Knowlton   و نولتون  هيل

  Hines هينز 
  Hikins هينكنز 
  Jaspers, Karl  ، كارل  ياسپرس
  Yammarino يامارينو 

  Young   يانگ
  Ury   يوري

  Yokomoto  يوكوموتو
  United Way   يونايتد وي

  Jung, Carl  ، كارل  يونگ
  Johannesen   يوهانسن

  
  

 


