
 

 

 

 

 

 

 

های علوم تحلیلی بر ارتباط برخی نظریه

 *اجتماعی و انسانی با رفتار اطالعاتی

1تر زاهد بیگدلیدک
 

2شبنم شاهینی
 

 3سیده صدیقه طاهرزاده موسویان

 چکیاه

های علتتوم بروتتی یظریتتها هتتاز پتته هش  استت  تحلیتتا رابطتت هدد:  

 اجتماعی   ایسایی با رفتار ا   عاتی است. 

تحلیلتی استتت. در ایتتن ت  ایتن پتته هش توصتتیفی   از یتو  هتتر ری روش 

هتورد هطاشعته   تحلیتا  های هرتبط با هویو ها   دتابتحقیقر هقاشه

 قرار گرفتنا. 

های اصلی هرتبط با  وزه رفتتار ا   عتاتی بیشتتر از د  یظریه ها یافته

  شناستتتن   ارتبا تتتا  گر هتتتی    تتتوز علتتتوم اجتمتتتاعی جاهعه   تتتوز 

  ایجام تحقیقا  اصیا در  وزه رفتتار  گیریار ایشناسن س چشمه هی

 هاست. جود در این  وزههای هوا   عاتیر هستلزم استفاده از یظریه

به شحتا  اجتمتاعی بتود  ایستا    بته شحتا  هاهیتت رفتتار  گیری نتیجه

ایستتتا ر هطاشعتتتا   تتتوزه رفتتتتار ا   عتتتاتی شتتتاها ییتتتاز ا   عتتتاتیر 
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یابیر   استفاده از ا   عا ر به یاچار بایا از جستجوی ا   عا ر ا    

بگیریتار یعنتی های اصلی هرتبط بتا  توزه رفتتار ا   عتاتی بهتره یظریه

شناستن   علتوم اجتمتاعی شتاها جاهعه  آیچه بیشتر یاشتن از د   توز 

ر ایشناسن استر اشبته همراه بتا استتفاده از   ارتبا ا  گر هی    وز 

ستودهنا   هترتبط علتوم اجتمتاعی. بتاین ستا  یتمن های سایر یظریه

غنتتا ب شتتیا  بتته ایتتن هطاشعتتا ر په هشتتگرا  اهکتتا  تبیتتین   تفستتیر   

یابنتا؛ دته در یهایتت هنجتر بته هی بهتر رفتار ا   عاتی داربرا  را تحلیا

های ا   عاتی   هم چنین اص  ح   بهبود رفتار ا   عتاتی اص  ح یظام

 شود. داربرا  هی

های علتوم اجتمتاعی   یتابی؛ یظریتهرفتار ا   عتاتی؛ ا     ها کلی:واژه

 ایسایی

 

 هقاهه

جوی  ییتتاز ا   عتتاتیر جستتترفتتتار ا   عتتاتی هتشتتکا از چهتتار عن تت  

( بتر 2010و 1استپین  یابیر   استفاده از ا   عتا  استت.ا   عا ر ا    

تتوا  از ایتن این با ر استت دته رفتتار ا   عتاتی غریتزی استت؛ پت  هی

با ر اسپین  چنتین برداشتت یمتود دته گتاهی ایستا  در ا تر ایتن غریتزه 

تر اهتتا شتتایا یاشتتن از یتتادگیری ییستت زیتتا دتتهدستتت بتته رفتارهتتایی هی

یابی با دم  یادگیری رشا بیشتری دنا   بته ایتن های ا    بروی رفتار

ترتین یادگیری یوعی ارتبا  با غریزه ییز داشتته باشتا. بتا توجته بته ایتن 

ده ایسا  هوجودی اجتماعی استر پ  اگر دمی فراتتر ر یتمر بته یظتر 

ی هتتاهای هطر  تته در  وزهرستتا بستتیاری از هویتتوعا    یظریتتههی

شناستتتن   ر ایشناستتتن بتتته شتتتکلی بتتتا ایتتتن هویتتتو  در ارتبتتتا  جاهعه

تعاها  جتود داردر یعنتی رفتتار ا   عتاتی ها هستنا   به یوعی بین آ 

 ییز هتأ ر شود.    عواها اجتماعی   ر ایشناوتیها توایا از جنبههی

                                                           

1. Spink 
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( بر این با ریا دته استتفاده 1391یمین فیر زر یوشین فرد   صیاهیا  و

ای از ه در رفتتتار ا   عتتاتی ر  بتته رشتتا استتت   تعتتااد فزاینتتاهاز یظریتت

گیری استتتت. بتتترای هتتتتا ر ها از در   ایتتتن  تتتوزه در  تتتا  شتتتکایظریتتته

شتتتتناوتی را دتتتته بتتتتر گرفتتتتته از اعتبارا یظریتتتت 1983در ستتتتا   1 یلستتتتو 

 شناسن اجتماعی استر ارائه یمود. هعرفت

دشتتور  10دایشتتمنا از  85هقاشتته از  72 2ه آط فتمم  طالعاعمم    ظت مم  در دتتتاب

ها بته چنتاین یظریته جها  هعرفی شاه است ده هر داام از این هقاشه

هتای ها از  وزهبزرگ   دوچ  اشاره داریا. ب تش بزرگتی از ایتن یظریته

  علوم اجتماعیر ر ایشناسن   علوم تربیتی هستنا   دایشمناا   توز 

علمتی وتود شناسن به ووبی در راستای اهااز علم ا   عا    دایش

بهتره ها   بیشتر به هنظور تبیین رفتار ا   عتاتی ایستا ر از ایتن یظریته

ار 3شتتناوت اجتمتتاعی بنتتا راا تتتوا  از ایظریتتایتتا. بتترای هتتتا ر هیبرده

ستت هایه ا ار ایظریت5قتتوم یگتاری استمیتا ار ایظریت4اشتاعه راجترزا ایظریت

یتتام ا 7داهنتته تقریبتتی رشتتا  یگوتستتکیا ار   ایظریتت6اجتمتتاعی یتتا  شتتین

 برد. 

دنناگا  بیشتتر ها در هطاشعه استفادهاهمیت استفاده از این یظریه

یقتا  8( از ا زا  یودتاک1384دنتا. یمتین فیتر ز   دا رپنتاه وتجلی پیاا هی

دنناهر دم  بزرگتی بترای دننا ده دایش  اصا از هطاشعه استفادههی

                                                           

1. Wilson 

رفتار ا   عتاتی. ترجمته فیتر زه زار  فراشتبنای   همکتارا .  یراستته زاهتا های یظریه .2

 . 1387بیگاشی. تهرا :یش  دتاباارر 

3. Bandura’s Social Cognition Theory 

4. Rogers’ Diffusion Theory 

5. Smith’s Institutional Ethnography Theory 

6. Nan Lin’s Theory of Social Capital 

7. Vygotsky’s Zone of Proximal Development 

8. Ucak 
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ر رستایی استت.  ی اظهتاهتای ا   عتاتی   وتاها  ا    توسعه یظام

دنناگا  رسایا  از ییاز ا   عاتی   رفتار استتفادهدارد چنایچه ا    هی

هتا بته ارائته وتاها  هتنتو  تواینا با توجه به آ ه تلف آگاه باشنار هی

رستتایی اقتتاام دننتتا. در په هشتتن توستتط ها یتتا هرادتتز ا    در دتاب ایتته

دنناگا  اده( آیا  دریافتنتا دته رفتتار استتف1383یمین فیر ز   دا رپناه و

هتای ه تلتف واعضای هیئت علمی دایشگاه فرد سن هشتها( در  وزه

هتتای هتفتتا   داریتتا   از هنتتابا هتفتتا   استتتر   آیتتا  اهتتااز   ایگیزه

 بریا. جوی ا   عا  هتفا   بهره هی های جستا   عاتی   ر ش

( بتته ایتتن یتیجتته دستتت یافتنتتا دتته هنتتوز 1385یودتتاریزی   دا رپنتتاه و

هتای های ه تلف هورد ییاز است تا  یهگیی زیادی در  وزههاپه هش

های بازیابی ا   عتا  بته ر شتنی رفتاری ایسا  را در استفاده از یظام

دننتتا دتته بررستتن رفتتتار ا   عتتاتی در هی هشتت ص ستتازیا. آیتتا  ایتتافه

در  تتا  تحتتو  فنا رایتتهر بتته توجتته  یتتهه بتته بستتیاری از اصتتو  ا جاهعتت

دی   سیاستن دتاربرا  قشت های ه تلتف ییتاز او  قیر اجتماعیر اقتۀتا

 دارد. 

ها در به شحا  اهمیتت ایکاریاپت یر  ضتور   شتز م استتفاده از یظریته

هطاشعتا  رفتتار ا   عتاتیر هقاشته  استت  در صتاد برآهتاه استت تتا بتته 

های هتترتبط در ایتتن  توزه   چگتتویگی ارتبتتا  ها   هویتو بررستن جنبتته

 بین این د  هقوشه بپردازد. 

  چیست یظریه

های های وبری هستنا ده سعی داریا ر ابط بین پایتاهها جملهیظریه

توایتا از (   شت ص هی1973 1ه تلف را توییح دهنا وهوشینز   هتوشینزر

                                                           

1. Mullins & Mullins  
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 1ها استتتنبا  وقیتتاد(  استتتنتاج واستتتقراء(  اصتتا دنتتا. شتتافییظریتته

ها هار شتتواها   استتتنبا ها را  اصتتا ا تتر هتقابتتا ایتتاه( یظریتته1991و

هستتنا ویقتا  3هتا  تعمیم 2هتاها تبییندایا   هعتقا است ده یظریههی

 (. 2007ر 4در دی 

تری از یظریتتته بتتته شتتت ح زیتتتر ارائتتته ( تعریتتتف رستتتمی1973و5درشینگتتتر

ها یتا هفتاهیمر تعتاریف   قضتایای بته هتم ای از ستازهدنا: هجموعههی

دتته از  ریتتق هشتت ص دتترد  ر ابتتط بتتین هتایرهتتا   بتتا هتتاز  6پیوستتته

دنتتتا. ها را ارائتتته هیاز پایتتتاههنتتتا بینتتتیر یگتتتاهی یظامیتتتیح   پیشتو

( هتم راستتا بتا تعریتف درشینگترر هعتقایتا دتته 1985و 7ستایمو    برستتین

ها یتتتا ای از یظریتتتهای  جتتتود یتتتاارد هگتتتر آیکتتته هجموعتتتههتتتیچ یظریتتته

هنتتتتتا هتتتتتا   قضتتتتتایای یظامای از تعتتتتتاریف پایتتتتتاارر فر هجموعتتتتته

 دهی شاه باشا. سازها 

( اشتتاره دارد دتته اصتتط  ح یظریتته هعمولتت   تتااقا بتتا 1971و 8ینوشتتازر 

 چهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار هعنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتای 

هتتای از قتتوایینی دتته تعمیمای هجموعتته شتتود:ه تلتتف بتته دتتار بتترده هی

 تجربتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی وتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب 

ای از تعتتتاریف   قضتتتایای بتتته هتتتم ای هستتتتنا؛ هجموعتتتهشتتتاه مایت

 ای پیوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته؛ هجموعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته

تتی؛   هجموعتاز توصیف ای ازهفتاهیم هتبهم یتا ههایی از فراینتاهای عل 

                                                           

1. Chaffee 

2. explanations 

3. generalizations 

4. Case 

5. Kerlinger 

6. interrelated 

7. Simon & Burstein 

8. Reynolds 
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 های فریتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتیه

 آزهو  یشاه. 

تقریبتتا تمتتام تویتتیحا    تعتتاریف هربتتو  بتته یظریتتهر بتته ایتتن ایتتاه 

ا هنتتا باشتتا   بتته بتتیش از یتت  جملتتاستتتناد داریتتا دتته یظریتته بایتتا یظام

یعنتی یظریته بته ت  ساده اتکتاء داشتته باشتا. ایایشته ی ستتین رینوشتاز

رفتتتار ایستتا  دتته در آ  ا ی هطاشعتتبتترات  ای از قتتوایینعنتتوا  هجموعتته

 قواعا هطلق یسبتا  بسیار ایادی  جود داردر سودهنا است. 

دننتا دته هی تعااد ایادی از په هشگرا  علوم اجتماعی چنتین ادعتا

قوایین جهتایی   هطلتق   علوم اجتماعی وود را به صور  آشکار دننا

فراینتاهای یظریته بته عنتوا  ستازی بیننتا. هفهومدر رابطه با هتردم هی

تیر فقتتط در هعنتتای هحتا دی بتته صتتور  هتتا  بته دتتار هتتی ر د. ایتتن عل 

را در رفتار ایسا  هشت ص دتردر بته وۀتوص ها هشکا است ده علت

های ههتم ای هاینا جستجوی ا   عا  ده در آ  بستیاری از جنبتهپایاه

قابا هشاهاه هستقیم ییستنا. با این  جودر این اهکتا   جتود دارد دته 

ی   ترتین ا تماشی آیهتا   تعاهتا آیهتا در فراینتا جستتجوی عواها اصل

دننتتا   را ر شتتن هیها ایتتن جنبتتهها ا   عتتا  شناستتایی شتتویا. هتتا 

 دنا. دریتیجه  رح په هشن را   گسترش یظریه را هاایت هی

تتا گرایتاد  1ها از سطوح گویاگویی بروورداریار از یظریه اصتیایظریه

تر از اشگوهتتتا   ها را چیتتتزی وتتتاصظریتتتهای. ییتتتا یظریتتته زهینتتته 2تئتتتوری

هش  تن ا داینا. در علتوم   فلستفهر پتارادایم را هجموعتها هیپارادایم

هتتتای تحقیتتتقر هار ر شاز هفتتتاهیم یتتتا اشگوهتتتای تفکتتتر از جملتتته یظریتتته

داینتا دته ستهمی هعقتو  در پیشتبرد یت  اصو ر   استایااردهایی هی

دنتا دته بته یتیجته برستار ی وزه دارد. اشبته پارادایم به ه ا ن دم  ه

                                                           

1. grand theory 

2. grounded theory 
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گیری دنتا. توهتتاد  شتی هتاز پتارادایم ایتتن ییستت دته ه ا تتن یتیجته

ای از هفتتاهیم   اعمتتاشی پتتارادایم را هجموعتته  هعنتتای اهتتر زی  ا   1دتتا 

زهتتایی وتتاص تعریتتف   علمتتی را در یتت  د ر   دایتتا دتته یتت   تتوز هی

ریته دنا. دایشمناا  علوم اجتماعی یه تنهتا تعریتف یکستایی از یظهی

یااریار بلکته اوت ت ز یظتر آیتا  در اهتااز هشتتردی در رابطته بتا ایتوا  

ستتازیار بستتیار بیشتتتر از اتفتتاا یظتتر آیتتا  استتت. هایی دتته هییظریتته

( از ایتتن  یتتعیت شتتکوه 1973و 2شتتناد برجستتته رابتتر  هرتتتو جاهعه

 دارد. 

( بتته ابازگشتتت یظریتته اصتتیاا در آ تتار افتترادی هاینتتا 1985و 3استتکینر

ده هحتا د دترد  یظریته بته ستئوال  ر  5  آیتویی گیایز 4برهادیورگن ها

( 1986و 6دننتتار اشتتاره دارد. دیتتوی هتتا   شتتواها هحتتا د را رد هیر ش

های اجتمتاعی اهوفتقا هستائا اصتلی دها ده چگویه یظریتهش ح هی

هاینتتتا تحولتتت   اقتۀتتتادی را هتتتورد وطتتتاب قتتترار دادیتتتا   در یتتتمن 

و  را  ار یتته دردیتتا؛ هت تت  ایتتن دتته ایتتن هویتت دربتتارههتتای پیشتتین فر 

ه هن به هیزا  زیادی یاهرتبط بتا فعاشیتت اقتۀتادی استتر دیتاگاهی 

های اصتتیا آ  را هتتورد چتاشش قتترار داد. دیتوی  یظریتته 7دته هتتاد   بتر

دنتا تتا یشتا  ر   هتاد   بتر را بررستن هی8دار  هارد ر اهیلی د ردیم

دتار بترده شتایا ودتی ر  های رفتار بتهدها اینها با چه  سعتی در تبیین

2007 .) 
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های هحتتا د   بتتا  یتتف یظریتتها هتتا بایتتا بتتر توستتع گویتتاهرتتتو  هی

ای هایی در ستطحی بالت تر از فریتیهتمردز دنیم. چنین یظریته 1هتوسط

دننار اها با ش ایط هحا دی س  دار داریتار یزدیت  آزهو  پ یر عما هی

پتایستتیا لتت زم  هاینتتار  های قابتتا هشتتاهاه بتتاقی هیبتته ستتطح پایتتاه

 دننا. را عریه هیها برای یکپارچه درد  یافته

های گتتتره زده شتتتاه بتتته یظریتتته 1965در ستتتا   2گلیتتتزر   اشتتتترا د

هشاهاه را با این هنظور ده در  توزه واصتن از دتاربرد استتفاده شتویا 

 دربتارهای یاهیایا. آیا  در هطاشعه وود اگرا یاد تئوریا یا یظریه زهینه

گر یشا  دادیا ده یظریه  یتف هتوستط بته  ستیله تأدیتا آگاهی از هر 

شودر یعنی اینکه ساوتن ی  یظریه بتا تکیته آ  بر هشاهاه ساوته هی

های گیتتردر یتته بتتر ایتتاههشتتاهاه شتتاه صتتور  هیهااای بیشتتتر بتتر داده

ای بتتته قتتتار دتتتافی بتتته هشتتتاهاا  دییتتتای های زهینتتته. یظریتتته3ایتزاعتتتی

هتتا ا مینتتا  داشتتته باشتتیمر   آ   اقعتتی یزدیتت  هستتتنار تتتا بتته اعتبتتار

  اصتتیا  4های رستتمیتواینتتا بتته عنتتوا  اجتتزاء ستتازیاه بتترای یظریتتههی

 واهت دننا. 

 5تتتوا  از فراینتتا جستتتجوی ا   عتتا  در هتتا  دوشتتتا بتترای هتتتا ر هی

هتتتایی دتتته یتتتام بتتترد. هتتتا  دوشتتتتا  از  ریتتتق هشتتتاهاه دقیتتتق شتتتیوه

داینتا   هی هتم ادنتو زد  دایش بته آیچته جستجوگرا  ا   عا  با گره

سازیار گستترش داده شتا؛ جستتجوگرا  ا   عتا  در هی دایش وود را

  جتتوی ا   عتتا ر از هرا تتا ه تلفتتی از عتتام قطعیتتت   فراینتتا جستتت

شتناوتی دننا. این ها  وود از ی  یظریه عمتوهی ر ا درک عبور هی
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شتتناد برگرفتتته شتتاه استتت. هتتا  ( ر ا 1963و 1هتعلتتق بتته جتترج دلتتی

تری از جستتتجوی ا   عتتا  از توایتتا بتته یتت  یظریتته عمتتوهی  هیدوشتتتا

های رفتتتار  ریتتق هشتتاهاه   گستتترش بیشتتتر بستتط پیتتاا دنتتا ویظریتته

 (. 1387ا   عاتیر 

 یظریه در رفتار ا   عاتی  اس چشم

های رفتار ا   عاتیا د  تعریف ر شن از یظریته ارائته در دتاب ایظریه

ده در پیویا با عملیا  هوجتود  شاه است. ا  ر ساوتار دلی   اصوشی

در یتت   تتوزه از فعاشیتتت هاینتتا پزشتتکی یتتا هوستتیقی توستتعه یافتتته   

فکری شکا داده است. د مر یظتاهی   هحتوای آ  را به عنوا  ی   وز 

های ایجتام دتار دته بته هنظتور هار اصو  پ یرفته شاهر   ر یهاز فرییه

عتته واصتتن از بینتتی   یتتا تبیتتین هاهیتتت یتتا رفتتتار هجموتوصتتیفر پیش

 (. 16ها اباا  شاه است وصپایاه

( بر این با ر است ده هیچ یظریه هنح ت  بته فتردی 1983و 2دریک  د

های آستتا  در هیتتا  از جستتتجوی ا   عتتا   جتتود یتتاارد دتته هقایستته

( ییتتتز یاریتتتایتی وتتتود از 1996و 3هطاشعتتتا  را همکتتتن ستتتازد. چتتتت هتتتن

یویستا دارد   هیاز هی یعیت یظریه پردازی در رفتار ا   عاتی را ابر 

های بته هتم پیوستته ای ا ز یظریتهده ها ی  یظریه هردتزی یتا هجموعته

یااریم ده بتواییم بته عنتوا  ا یتف هتوستطا بته آیهتا بنگتریم؛ بته یظتر 

های وتاصر رسا ده ها در  ا   اس  به جای تمردز بر توشیا یظریتههی

 های هفهوهی هتمردز هستیم. ر ی داربرد چارچوب
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های بتتته اصتتتلی یظریتتتها گویتتتا دتتته س چشتتتم( هی1977و 1یتتتگز ز ی

شناستن   جاهعه  داررفته در هطاشعا  جستجوی ا   عا ر از د   توز 

شتتتود. شناستتتن یاشتتتن هیر ا     همچنتتتین  تتتوز  2ارتبا تتتا  گر هتتتی

دهار اها شواها دتافی در هتتو  هترتبط هایی ارائه یمیزیگ یمویهز ی

هنتتای په هشتتگرا   تتوزه علتتم بهرهبتتا رفتتتار ا   عتتاتی  جتتود دارد دتته 

یتام بترده ا های هوجتود در سته رشتتشناسن از یظریها   عا    دایش

دها   ردپای آ  بته ستهوشت   ست عت در آ تار هی شاه در بال  را یشا 

 شود. په هشگرا  رفتار ا   عاتی دیاه هی

بتتترای هتتتتا ر چتتتتمن جریتتتا  بیتتتا    استتتتفاده از ا   عتتتا  در هیتتتا  

های های آیا  را بته شتاوصرا هورد هطاشعه قرار دادر   پاس س ایاارا  

قتارتیر یرهتیر بیر یتاهمگویی یتا بی3هنجاری یتا آیتوهیبیزاری هاینا بی

هعناییر جتااییر   وودبیگتایگی هترتبط ستاوت. در ستایر آ تار ا ر از بی

( استتتفاده شتتا تتتا اشتتاعه ا   عتتا  1983اشتتاعه یتتوآ ری راجتترز وا یظریتت

های دارگرا  را توصیف دنتا. در ایتن هطاشعتا ر یظریته شالی در هیا 

شناستتن   هتتم از ارتبا تتا  یاشتتن شتتاه هتتورد استتتفاده هتتم از جاهعه

 (. 1986است وچتمنر 

دها ده به یتوعی یظریته ر ایشتناوتی در بیشتتر ها یشا  هیبررسن

شتود. بستیاری های رفتار ا   عاتی به  تور یتمنی اشتاره هیپه هش

هتتتای ا   عتتتاتی     بتتته استتتتفاده فتتتردی از یظاماز هطاشعتتتا  هربتتتو

دنتتار ر ایشناستتایه ویتتا شتتناوتی( را فتتر  هی 4یتت  دیتتاگاهها دتاب ایتته

پردازی وتتاص استتتناد دننتتا یتتا ای وتتاص یتتا یظریتتهوتتواه آیهتتا بتته یظریتته
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هتتای هربتتو  بتته تتتوا  گفتتت دتته بیشتتتر په هشیکننتتا. در  قیقتتتر هی

وتتاصر زیگمویتتا فر یتتار  جستتتجوی ا   عتتا ر تنهتتا بتته یتت  ر ایشتتناد

شتویا. ا اصتا شت   هربو  هستنار اگر چه هستقیما از  ی یاشتن یمی

هتای اجتمتاعی   هتم ( این دیاگاه را دارد دته هتم فعاشیت1922و 1ا فر یا

هتتای هیجتتاییر هتتای ر ایشتتناوتی از ییتتازی بتترای دتتاهش تنشفعاشیت

دته شتویا. ایتن دیتاگاه هعتقتا استت یوعی ا داهش سائق ا یاشن هی

 هتتتتردم در جستتتتتجوی شتتتت   هستتتتتنا تتتتتا  اشتتتتت در یتتتتی یتتتتاهطلوب 

را تسکین ب شنار   در یتیجهر ا ساستا  دردآ ر یتا اهیتا  هشتیار   بته 

 تبا آ  تنش زا را داهش دهنا. 

( عقیتتاه داریتتا دتته دستتن ا   عتتا  یتت  1984و 2د یوهتتور ییتترر   فتتین

. شتودپاس  ووددار در ایسا  استر   به  ور هعمو  باعتر شت   هی

ل زها جستجوی ا   عا  این است ده هردم در پاس  به بروتی  الت   

ا یتا اییتاز  3در یی یارا ت دنناهر هت ت ر یت  ا  یتعیت یتاهمگو  دایتش

 جوی ا   عتتتتتا  ا اقتتتتتااهی یماینتتتتار بتتتتتاین ر ی بتتتته جستتتتتت4پنهتتتتا 

تتوا  ادعتا دترد دته اصتا شت   در ستطح پردازیا. به این ترتیتنر هیهی

 ر د. ا   عا  به دار هی جهایی در هورد جستجوی

هتای دایشتگاهی بته عنتوا  هنتابا یتا به  تور و  صتهر تعتاادی  وزه

ها بتتترای هطاشعتتته جستتتتجوی ا   عتتتا  وتتتاهت   یظریتتتههتتتا پارادایم

های آیها به  ور فعا  درچنتین تحقیقتاتی بته دننا   بروی از یظریههی

جوی ا بتترای هطاشعتته جستتت5ایا. در شتتیوه یظریتته ابتتوهیدتتار بتترده شتتاه

ستتازی چتتتمن قابتتا تدتتر استتت. ی ستتتین هتتای یظریها   عتتا ر ت  ش
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ا ا  بتتود دتته بتتر استتاد 1ت تت ش  ی هربتتو  بتته ایظریتته فقتتر ا   عتتاتی

تجربیاتش در هطاشعه زیتا  ستاشمنا در یت  جاهعته بازیشستتگا  بنیتا  

 (. 1992گ اشته شاه است وچتمنر 

و  رفتتتار هتتای هتترتبط بتتا هویتتدر اداهتته هطلتتنر تعتتاادی از پارادایم

 ا   عاتی یگاهی هر ر شاه است. 

 های هرتبط با رفتار ا   عاتیبروی پارادایم

های اجتمتتاعی   ر ایشتتناوتی دتته قب تت  تدتتر شتتایار ع تت  ه بتتر یظریتته

 تعاادی پارادایم  جود داریا ده در تحقیقا  جستجوی ا   عا  بته دتار

هتا پارادایم تواینتا بته دتار ر یتا.  تااقا سته هتورد از ایتنر یا یا هیهی

بنتتتای های ر ایشتتتناوتیا گر هتواینتتتا تحتتتت عنتتتوا  دلتتتی ادیتتتاگاههی

های اجتمتتاعی   ر ایشتتناوتی شتتویا؛ بتتا ایتتن  جتتودر بیشتتتر اینهتتا جنبتته

های داه تت   هتتا بتته دستتتهبنای آ داریتتار   بتته علتتت همپوشتتاییر تقستتیم

 های هورد یظر عبارتنا از:ای ییست. پارادایمهتمایزر دار ساده

 .4هعناب شتتتن  .3استتتتفاده   وشتتتنودی  .2اصتتتا دمتتتترین ت تتت ش  .1

بتتازیر دتته در اداهتته بتته صتتور  و  صتته هتتورد ا یظریتت .5ستتاوت گرایتتی 

 گیریا. اشاره قرار هی

 2کمترین تالش زیف اصل

ای از آ تار توستط جترج بروی په هشگرا  بر ایتن با ریتا دته هجموعته

بتترای هطاشعتتا  شتتناد بتته عنتتوا  پتتارادایم یتتا یظریتته اصتتیا زیتتف شات

( از 1985و 3دننتتا. تجزیتته   تحلیتتا اپتتو اهی جستتتجوی ا   عتتا  عمتتا
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ای دته  ی هطاشعته 51هتورد از  40هتو  جستجوی ا   عا  دریافت ده 

گیری دردر از اصا دمترین ت  ش زیف  مایتت دردیتا. اشبتته زیتف یمویه

ادعتتا یکتترد دتته اصتتا  ی یتت  یظریتته رستتمی استتتر  شتتی اپتتو ا یشتتا  

تتیدهتتا هی استتتر   اینکتته  1دتته ایتتن اصتتا دارای  یهگتتی یتت  یظریتته دل 

(ر هتتر 1949توایتتا از آ  استتت راج شتتود.  بتتق یظتتر زیتتف وقضتتایایی هی

ای از دتتنش را ات تتات وواهتتا دتترد دتته شتتاها هزینتته  تتااقا فتتردی د ره

باشتتا؛ بتته عبتتار  دیگتترر شتتاها  تتااقا از دتتارش هی 2هیتتایگین هحتمتتا

های ش بتتتا شتتتواهای از جنبتتتهشتتتود. زیتتتف از یظریتتته وتتتویت تتت ش هی

دنتتتار دتتته بیشتتتتر آ  هبتنتتتی بتتتر گویتتتاگو  رفتتتتار ایستتتایی  مایتتتت هی

هطاشعتتا  هربتتو  بتته دتتاربرد زبتتا  استتت. بتترای یمویتتهر توزیتتا آهتتاری 

 از اشگتویی پیتر ی 4ا تر جیمتز جتوی  3دلما  به داررفتته در هتتن ا شیسته

هتتو  بتا بنتای وتود را بتر آ  شتکا داد. در رتبها دنا ده زیتف یظریتهی

توجه به داربرد دلمه هار دهمین دلمه از هتاا   ترین دلمتا  در دتتاب 

بتار   هتزارهین  265بار تکرار شتاه استت؛ صتاهین دلمته  2653ا شیسه 

شتتود ایتتن دتته از تأهتتا در ایتتن ارقتتام  اصتتا هیای بتتار. یتیجتته 26دلمتته 

هتا یهفتته استت: بته عبتار  دیگترر توزیتا داده  است ده پیاهی در یحتو

 به صور  ی  عاد  ابت ظاهر شاه است.  26اد ع

آهریکاست. بر استاد آ   1930هتا  دیگر هربو  به س شماری سا  

ترین شتتهرهای اهریکتتتا یشتتا  داد دتتته شتتهر از پرجمعیتتتت 50بنتتای رتبه

جمعیت د هین شهر بزرگر یۀف جمعیت ی ستین شتهر بتزرگ استتر 

ن ترتیتن تتا   سوهین شهر بتزرگ یت  ستوم آ  جمعیتت را داشتت؛   ایت

 (. 2007پنجاهمین شهر بزرگ اداهه داشت ودی ر 
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زیف برای توییح اصا  ااقا ت ت ش وتودر از قیتاد صتنعتگری دته 

یویستا دته دنتا.  ی هیهی پشت هیز دار وود یشسته استت استتفاده

دوشتا ابتزاری را بتردارد   آیهتا را بترزهین هی صنعتگرر هنگتام ایجتام دتار

دفعا  استفادهر آیهتا را بته دتاربرده استتر   بگ ارد ده به ترتین تعااد 

تر از همتته آ  را دتته بتتیش از همتته بتته دتتار بتترده استتت بتته وتتود یزدیتت 

(. تجربتته عملتتی دتابتتاارا  هرجتتا ییتتز هۀتتااا 1986ر 1دهتتاودنر قرارهتتی

دیگتتری از اصتتا زیتتف استتت؛ بتته  تتور هعمتتو ر دتابتتاارا  هرجتتا هنتتابا 

ترین فاصله همکن با دی هرجا را دم دست   در یز   اصلی   پراستفاد

یمویته هی های رفری  پزشتکا  را ییتزدهنا. دتابهیز دار وود قرار هی

 دیگری از این اصا بر شمرد. 

هتتتای بایگتتتایی اداری ها   یظامهمچنتتتینر هتتتردم در یظتتتام دتاب ایتتته

تمایتتا داریتتا هتتاارک هعینتتی را بتته  تتور هرتتتن استتتفاده دتتردهر اهایتتت 

یتا گتاهی  20ت  80  اد دننتا. ایتن پایتاه بته قاعتاها استتنبگیریار یا به آ 

 80هوستتوم شتتاه استتت. بیستتت درصتتا هتتاارک  30ت  70ا قتتا  قاعتتاه 

های ارتبتتا ی هاینتتا تلفتتن   ایمیتتا ییتتز درصتتا استتتفاده را داریتتا. رستتایه

 20دهنار یعنی اقلیتی از جمعیت دتاربرا  وپایاه هشابهی را یشا  هی

درصتتا(. در  80تتتا  70داریتتاوستتا  هیهتتا را ار درصتتا( ادتریتتت پیام 30تتت 

ییتتز ایتتن یستتبت رعایتتت شتتاه  2داستتتا  استتفیر دبیتترا ا ا تتر هنتتری جیمتتز

از  %25( ییتتتتز یشتتتتا  دادیتتتتا دتتتته فقتتتتط 1997و 3استتتتت. د رش   پیفتتتتاشو

درصا از تقایاها در ایاشت ایلی یتویز را بته وتود  74های پزشکی   ریا 

ها در هیتتا  اداوتۀتتاص دادیتتا. ظتتاهرا  همتتین هستتأشه در هتتورد استتتن

 هؤشفا  صادا است. 

توایا در سایر قلمر های رفتار شواهای برای اصا  ااقا ت  ش هی

                                                           

1. Kenner 

2. Henry James 

3. Dorsch & Pifalo 
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هار به یظر ها   هم در دتاب ایها   عاتی دیاه شود. هم در  ب سایت

های هماهنگ یاهیتاه استتر  جتود دارد   رسا آیچه ده زیف توزیاهی

اغلتن هتورد ا   یمویتشتود. یتدر این جا ییتز ر ابتط هماهنتگ دیتاه هی

 ای بته جتای آ از ا ااقا ت  شا زهایی است دته یت  فترد  رفته 1استناد

پرستتش وتتود ایجتتام دهتتار از  دربتتاره جوی دتتاهلی در هتتتو  دتته جستتت

پرستا آیتا هتیچ گتزارش جایتای در هتورد آ  ترین همکار وتود هییزدی 

 دربتتتارهپتتته هش  گویتتتا:هی 2هویتتتو  هنتشتتت  شتتتاه یتتتا ویتتتر. د رایتتت 

جوی ا   عا  به  ور پایاار یشا  داده است ده افرادر هنابا بین جست

دهنا. ایتن یافتته بترای په هشتگرا  در هی فردی را بر هنابا چاپی ترجیح

ستتتا  پتتتیشر زهتتتایی دتتته آیهتتتا بتتته جستتتتجوی ا   عتتتا  در هیتتتا   30

پرداوتنتتتار چیتتتزی عجیتتتن بتتتود. یتتت  پرستتتش په هشتتتن دایشتتتمناا  هی

هتتای اچتترا جستتتجوگرا  ا   عتتا  دایا  توایتتا چنتتین باشتتا:هناستتن هی

 دننا اشفاهی را ا   ایت اب هی

هتتردم همکتتن استتت صتت فا هستتیر  تتااقا هقا هتتت را ایت تتاب دننتتا. 

ههنتتاد تحقیتتق   توستتعه دریافتتت دتته  19 دربتتاره( 1977و 3هطاشعتته آشتتن

ا   عتتاتی را برگزیایتتار بتتر استتاد اصتتا هتتای آیهتتا هنگتتاهی دتته دایا 

ر   رابطته بتین استتفاده از هنتابا ا   عتاتی    ااقا ت  ش عما دردیتا

تر از رابطتته بتتین استتتفاده   دیفیتتت پ یری آستتا  بستتیار قتتویدستتترد

( ییز به هیا افتراد درااتکتاء بته د ستتا    1983و 4ا   عا  است. در ین

گویته دته اقتایو   تااقا ت ت شا را بته اقوام یزدی  بترای ا   عتا  ار آ 

. اهتتر زه ییتتزر تحقیقتتا  بستتیاریر چتته در گتت اردر اشتتاره داردیمتتایش هی

                                                           

1. oft-cited 

2. Durrance 

3. Allen 

4. Dervin 
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شتتتاها د ستتتتا    ت  وتتتارج از دشتتتور   چتتته در داوتتتار هنتتتابا ایستتتایی

ها را دته های داری همکارا ر استتادا    همک  ستنآشنایا ر   در هحیط

ی ستین هنبا دستن ا   عتا  یتا ت  بیش از دیگرا  در دسترد هستنا

 داینا. د هی ااقا یکی از ی ستین هنابا ا   عاتی در دستر 

شود ده اهمیت اصا  ااقا ت ت ش  ی در رابطته بتا زیف یادآ ر هی

ها بتتته یتتت  دتتتارایی رفتتتتار ایستتتایی در جهتتتایی بتتتود  آ  استتتت. ایستتتا 

یابنتتا. ایتتن تمایتتا ایگیزی در ت ۀتتیص ت تت ش وتتویش تمایتتا هیشتتگفت

 شماری برای هطاشعه استفاده از ا   عا  دارد. استلزاها  بی

 جوی عتقتتتا استتتت دتتته  قتتتتی هتتتردم در جستتتت( ه1982و 1هتتتاردی

های ا   عتتتتتاتی را بتتتتتر استتتتتاد ا   عتتتتتا  هستتتتتتنار آیتتتتتا  شتتتتتبکه

های هحتمتتا ایت تتاب های هتتورد ایتظارشتتا  در برابتتر هزینتتهستتودهنای

دننا. تحت این پارادایمر جستجوی ا   عا  بسیار هنطقی استت   هی

ترین قترین   دقیتهایی دته از دستن داهتاای از ستودهنایبر هحاستبه

شودر تأدیا دارد. برای هتا ر پزشتکی در یظتر دارد ا   عا   اصا هی

هایی ارائته توایا ی  تشت یص فتوری بتر استاد یشتایهدریابا ده آیا هی

شویار یتا ویتر؛ یتا اینکته آیتا ارزش  قتت   دها ده توسط بیمار ارائه هی

قبتا از  ها را بپتردازدرپو  را دارد دته بتا فتر  ایتن دته بیمتار بایتا هزینته

هتای آزهایشتگاهی بیشتتری بته  ترح هتاا ار آزهو   گیری در بار تۀمیم

عمتتا آ رد. پزشتت  بایستتتی ارزش ا تمتتاشی ا   عتتا  باستتت آهتتاه از 

پتتتوشی   هتتتر وطتتتر های هتتتای آزهایشتتتگاهی را در برابتتتر هزینتتتهآزهو 

 ده همکن است در ا ر تأویر در درها  پیش آیار ت مین بزیا. ای باشقوه

دنتا دته بینتی هیاستتر پیش 2ا ت  شر ده بیشتتر عملگترااصا  ااق

جستتتجوگرا ر ت تتت ش هتتتورد ییتتتاز بتتترای دستتتن ا   عتتتا  را بتتته  تتتااقا 

                                                           

1. Hardy 

2. pragmatic 
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رستاینار  تتتی اگتتر ایتن عمتتا آیتتا  بتته هعنتای پتت یرفتن ا   عتتاتی بتتا هی

ا تر یتا هقتاار دمتتری از ا   عتا  باشتا. هتاردی بتا هطاشعتدیفیت پایین

یکتتا دریافتتت دتته آیهتتا بتتیش از ایتتاازه وتتاها  جنگتتا آهر فتترد  رفتته  968

های هربتتو  بتته دستتن ا   عتتا   ستتاد بودیتتار اهتتا یستتبت بتته هزینتته

تتری های هربو  به دیفیتت ا   عتا ر  ساستیت دمیسبت به هویو 

 دادیا. از وود یشا  هی

 نظریه استفاده و خشنودی

های در پیشگفتار ا تر وتود بتا عنتوا  ااستتفاده 1دتزر بلوهلر   گور یچ

ر هفتاهیم ادیتاگاهار ار یکتردار یتا اهتا ا را توصتیف 2تبا ا  جمعتیاار 

هوسوم شاه است. ایتن پتارادایم  3دننا ده به ااستفاده   وشنودیاهی

های اجتمتاعی   ر ایشتناوتی ییازهتاار ار شتن دته ییازهتا بتا اس چشتمه

آ ریاار ارفتار ایتظارا  را در زهینا هنابا ا   عا    س گرهی پایا هی

گ اریتتتاا   ها هیه در آ  هتتتردمر وتتتود را در هعتتتر  رستتتایه اصتتتا دتتت

 اوشنودی  اصا از برآ رد  ییازهاا ارتبا  دارد. 

ر یکرد ااستفاده   وشنودیا یسبت به په هش چناین  یهگتی دارد 

هتتای گر هتتی هتمتتتایز دتته آ  را از ستتایر ر یکردهتتا در هطاشعتتته رستتایه

 سازد. هی

در ایت تاب  4یقشتن فعتا ها فر  بر این است ده ه ا تن رستایه .1

 5دنتتا تتتا اینکتته هتتاز یقتتش غیتتر فعتتا هنتتابا هتتورد یظتتر بتتازی هی

 ها باشا. پیام

                                                           

1. Katz, Blumler, & Gurevitch 

2. The Uses of Mass Communication 

3. Use and Gratification 

4. active role 

5. passive target 
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دنار یه اینکه رسایه اش صا است ده از رسایه استفاده هی اینر .2

ها اتتأ یرا داشتته دنتا. یعنتی اینکته اگتر رستایهاز فرد استفاده هی

ن ایت تاب وتود ای به این دشیا است دته ایتباشنار  ااقا تا ایاازه

 باشنا. ها هردم است ده تحت تا یر رسایه

هایی هستتنا دته های گویاگو  ص فا  ب شن از  یف گزینتهرسایه .3

هتای های بین فتردی   فعاشیتتمادا افراد در دییایی تحت سلط

همکتتن استتت بتترای بتترآ رد  ییازهتتا در اوتیتتار داشتتته  1در   فتتردی

  گرهیا داشتته باشتار ا باشنا. در یتیجهر اگر دیتن ییتازی بته است

توایا جا    تا دنتار یتا بتا وتودش یتا بتا شت ص دیگتری  را هی

 بازی دنار تا اینکه تلویزیو  تماشا دنا یا هطلبی ب وایا. 

توایا با پرسش از هردم به  تور هستتقیم ها هیاستفاده از رسایه .4

هایشتتا  هتتورد هطاشعتته قتترار گیتتردر بتته ع تت ئق آیهتتا   ایگیزه دربتتاره

 ها گردآ ری شود. ینکه به  ور هحرهایه دادهجای ا

دننتتتا دتتته بتتته دیتتتاگاه ااستتتتفاده   بروتتتی دایشتتتمناا  اشتتتاره هی

ت  عملکتتردیر ستتاوتاریت  وشتتنودیا از  ریتتق ستته ر یکتترد په هشتتن

های توا  یزدی  شا. در راستتای یظریتهایگیزش هیت  فرهنگیر   دنش

دی بته ر شتنی ر هاینا اصا ش   فر یار جستجوی وشتنو2داهش ایگیزه

ها   هحتتویر دارای ی   عم عملکردی است. ه ا با  از هیتا  رستایه

 دننا تا به هاز وشنودی دست یابنا. هوردی را ایت اب هی

دننا ده در آ  بتا پیتر ای اشاره هی( به یمویه1980و 3داتلر  دایو سکی

شا  هردمر آیها در تلویزیو  پوشتش ایت ابتا  را دمتتر بترای هحتتوی   

دردیتتار تتتا ایتتن دتته تماشتتا هی تر بتترای وشتتنودی از فراینتتا ایت ابتتا بیشتت

                                                           

1. intrapersonal 

2. drive-reduction 

3. Cutler & Danovski 
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 واد وود را بکار گیریار با فرهنتگ ارتبتا  برقترار دننتار   غیتره. ع  قته 

به  قایق سیاسن همکتن استت در افتراد پیتر دتاهش یابتار در  تاشی دته 

ت  تماشتتتای وبرهتتتای ایت ابتتتا  چنتتتین یشتتتاه استتتت. ستتتنت ستتتاوتاری

ای دتتته یتتت  فرهنتتتگ ولتتتق دتتترده استتتتر   یهفرهنگتتتی بتتتر هحتتتیط رستتتا

بستتا  در ت  هتا تأدیتا دارد   بتاههمچنین بر چگویگی تحایا ایت اب آ 

 دها. ااستفادها   اوشنودیا را هورد استناد قرار هی

هتای یافتت شتاه در هویتو  دنا ده تفا  ( ادعا هی1987و 1 یلیاهز

ر وشتتتتنودی در د  هطاشعتتتته هلتتتتی دربتتتتاره اوبتتتتار سیاستتتتن بتتتته وتتتتا 

ریزیر یتتا هحتتتوای هتتای ستتاوتاری در هاشکیتتتر عملیتتا ر بریاهتتهاتفا  

ها   تلویزیو  در بریتاییا در هقایسه با آهریکاا است. یت  توجته ر زیاهه

دهی هویتت ها در شتکاهای رسایهدلیای دیگر یقشن است ده ایت اب

دنتا دته هوجتود دنا. در اینجا  یلیاهز استناد هیفردی ش ص بازی هی

  تلفتتن همکتتن استتت بروتتی از افتتراد را  ادار ستتازد دتته از هحتتتوای یبتتود

 تلویزیویی بیشتر استفاده دننا تا هویت فردی وودشا  را شکا دهنا. 

های ایتظتتار/ اهیتتا / ا تمتتا  / ایگیتتزش در دتتاربرد هتتات  ستتنت دتتنش

های شتتود. هتتا ( یافتتت هتتی1975و 2فیشتتبین   آجتته  بینتتی هاینتتاپیش

ای هتتتا تتتتا ایتتتاازههستتتتنا دتتته با رهتتتا   ارزیابیبتتتراین فتتتر   3اایتظتتتارا

دننتتار دتته ایتتن بتته یوبتته وتتود بتتر وشتتنودی هتتورد جستتتجو را تعیتتین هتتی

گتت ارد.  یلیتتاهز ها ا تتر هیچگتتویگی ایت تتاب   هتتاز هحتتتوای رستتایه

 دنا:اایتظارا را چنین توصیف هی ( ها 1987و

هر رفتتار یتا یگرشتن تتابعی استت از ایتظتارر یعنتی ادراک داشتتن 

یتت  صتتفت وتتاص توستتط یتت  شتتنء؛ یتتا اینکتته رفتتتار هعینتتی بتته 

                                                           

1. Williams 

2. Fishbein & Ajzen 
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 آهاهای واصن هنجر وواها شا. پی

های جستجوی ا   عا  به چناین ر یکترد هتایو  بروی په هش

هستنا. برای هتا ر په هش هعنا ب شن در ینر شاها ایتظتارا  

داربستتتم هنتتابا گویتتاگو  بتترای دتتاهش عتتام قطعیتتت    دربتتاره

تجربه ر زایته استت. ایتن پته هش در یتمنر ها در پردرد  شکاز

راهتتی را دتته ییازهتتای ا   عتتاتی توستتط هحیطتتی هتحتتو  تحتتت 

 (. 1987گیرد و یلیاهزر گیریار در یظر هیتا یر قرار هی

های ایجام شاه تحت دیاگاه استفاده   وشنودی بر اساد په هش

 شویا. بنای هیه ا بین   / یا رسایه تقسیم

استتتفاده از تلویزیتتو  پتتنج  دربتتاره( 1983و 1ابتتینبتترای هتتتا ر هطاشعتته ر 

 ایگیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزه هشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترک 

 پیاا درد:

هۀتا بت    .5گ را  عتادی  قتت  .4فرار  .3س گرهی  .2ا   عا  . 1

 .همراهی

ها بتتته  تتتور یکستتتا  در ووایتتتا  داستتتتا  صتتتادا آیتتتا ایتتتن استتتتفاده

رستتا دمتتتر قابتتا قبتتو  باشتتار زیتترا هستتتنا  اهۀتتا بتا بتته یظتتر هی

  وش آهتادگی بیشتتری بترای تعاهتا در هما   و  ان تلویزیونتماشاکنندگ

 ده در هجا ر  یکایگر هستنا.  خوانندگانیداریا تا 

هشتتتکا دیگتتتر در زهینتتتا ااستتتتفاده   وشتتتنودیا هربتتتو  بتتته پتتتیش 

های آ  درباره ه ا با  فعتا  در ستطح جهتا  استت. هطاشعتا  فر 

ا ایتتادی بتترای ( شتتواه1990و 2گیری توستتط چیکزیتمیهتتاشیتجربتتی یمویتته

 مایتتتت از ایایشتتته ه ا بتتتا  فعتتتا  تلویزیتتتو  یافتتتت. در عتتتو  ایتتتن 

هطاشعا  به این یتیجه رسیایا ده تماشتاچیا  تلویزیتو  هنگتام تماشتا 

                                                           

1. Rubin 

2. Csikzentmihalyi 
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توجته بودیتا. بتا  جتود ایتن ای بیدردیتا   تتا ایتاازها ساد آراهش هتی

دمبودهتتتای همکتتتنر ااستتتتفاده   وشتتتنودیا در هطاشعتتته جستتتتجوی 

 ر هرتبط است. ا   عا  بسیا

دهتتا. چتتتمن ای از دتتاربرد ایتتن ر یکتترد ارائتته هی( یمویتته1991چتتتمن و

از جملته استتفاده  1هایی با س ایاارا  ایجام داد تتا شتش قضتیههۀا به

ها را بتته بوتتته آزهتتایش بگتت ارد. ا  یتیجتته گرفتتت دتته ستت ایاارا  از رستتایه

تمن یظریه وشنودی در هطاشعه جستجوی ا   عا  دار برد داشتت. چت

دنتا درک دنتیم هی به  یهه دریافت ده تمردز بر وشنودی بته هتا دمت 

هتا شا  هشک    را تعریف درده   بتا آ چگویه  بقا  فقیر در زیاگی

تر از دیگتترا  هتتا در جستتتجوی ا   عتتا ر فعتتا آینتتار   چتترا آ دنتتار هی

 ییستنا. 

 د  دشیا ههم برای این ایفعا  ظاهری عبار  بودیا از :

 2گویا  تمایتتا داشتتتنا دتته ببیننتتا هشتتک    توستتط اشتتای اپاستت . 1

 های وود افراد. شویا تا در ا ر ت  ش ا هی

دردیتتا در دیتتا  هنتتابا بیر یتتی ا   عتتا ر از جملتته آیهتتا تۀتتور هی. 2

یتتاهوفق شتتا  هار بتته عنتتوا  هنتتابا هتترتبط بتتا هشتتک    ر زهتترهدتاب ایتته

 بودیا. 

 نظریه معنابخشی 

بط   ههم در رفتار ا   عاتیر یظریه هعناب شن سوهین پارادایم هرت

دته هعناب شتن ( بتر ایتن بتا ر استت دته آیتا این2007در ین است. دی  و

هتا رار جتای ستازد یتا همته اینشناستن هیی  پتارادایمر یظریتهر یتا ر ش

سئوا  دارد. بریاا در ینر پیشگام ایتن ر یکترد در جستتجو   استتفاده از 

                                                           

1. proposition 

2. luck 
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 ب شتن را یت  یظریتهده : ابروتی هتردم هعنادنا ا   عا ر یادآ ری هی

داینتتار دیگتترا  یتت  هتتا هیای از ر شداینتتار دیگتترا  آ  را هجموعتتههی

داینتتاا. ها هیای از یافتتتهشناستتنر   بروتتی دیگتتر آ  را هجموعتتهر ش

هعناب شتن ایتن استت دته  دربتارهگویا: یت  هویتو  اصتلی در ین هی

فتاری ایستا   جتود داشتته ا   عا  ا چیزی ییست ده سوای فعاشیت ر 

باشتا. در عتو ر یتت  ایستا  یتا تعتتااد بیشتتری ایستا ر ا   عتتا  را در 

 (. 1992دننا ا ودر ینرهی ای واص در گستره زهایی ولقشحظه

بروتتی ر یکردهتتا در جستتتجوی ا   عتتا ر آیهتتا را چیتتزی ادر بیتتر  ا 

گویتار گویه ده در ین هیشود وآ بیننا ده به هردم ایتقا  داده هیهی

شتتود(. بتتر یتت  اآجتترا ا   عتتاتی دتته تتتوی استتطاا ایستتا  گ اشتتته هی

بینتتا دتته بتته هنظتتور ب شتتنر ا   عتتا  را چیتتزی هیو تت ز آیهتتار هعنا

بتتته  تتتور در یتتتی ستتتاوته  1هتتتای زیتتتاگیه ا تتتن قتتترار داد  ایقطا 

 شود. هی

گفته شاه است ده هستته پته هش هعناب شتن از فلستفه   یظریته 

 دربتتاره( گرفتتته شتتاه استتت. فلستتفه دیتتویی 9601و 2یتتادگیری جتتا  دیتتویی

هتتایی دتته در دییتتای بتتر  تتا هشتتکا عملتتی از  ریتتق دنش 3ستتودهنای

دیتا دته از شویار تأدیا دارد. ا  هم علتم   افتراد را هی اقعی ایجام هی

 ار در  ردتت بودیتا. ایتتن  لقتته 4 ریتق پتنج هر لتته از عملیتا  ایعکاستن

 نا از:پنج هر له از عملیا  ایعکاسن عبارت

ر فریتیهر استتال   5پیشنهادر عق  یی درد ر تهنی درد ر تفکتر دترد 

 ا به  سیله عما ودنش(. ارتبا  آگاهایه   تعاها بتا ر   بعا آزهو  راه

                                                           

1. discontinuities 

2. John Dewey 

3. instrumentalism 

4. reflective operations 

5. intellectualization 
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هنجتر شتار   در ستطح  2ها در سطح جمعی بته علتم بتار ر  ایاه 1اشیاء

 ( یظترا  هشتابهی در یظریته1963فردی به تفکر   یادگیری. جرج دل تی و

داشتر دته ایتن یت  جتزء دلیتای  3دهی ساوت فردیشکا وود در هورد

است. دل تی رفتتار شت ص را  4ش ۀیتا در یظریا  ی هوسوم به یظری

های تهنی فرد از جها  شتکا دیا ده با شا  توسط سازهاینگویه هی

ستازیا ها عبارتنا از: ساوتارهای دایش ده ها را قادر هیگیرد؛ سازههی

بینتی هتا را هتم پیشبینتی دنتیمر بلکته یتتایج آ ا را پیشیه تنهتا روتااده

 اشف(.  1988دنیم. ویقا در دوشتا ر 

اساوتا جرج دلی از دایشر در یمن پتنج هر لته را در تفکتر فتر  

دته  5دنا: هواجهه با یت  تجربتا جایتا؛ ا ساستا  ا شیته ست در گمتیهی

ام دتار( وایجت 6دهی ی  فرییه داری؛ اقاام په هتیشود؛ شکایتیجه هی

ده یا به بازسازی ی  فرییه یادرست   یا اعتبار ب شتن بته یت  فریتیه 

ها بتا دایتش قبلتیر دته بته شود؛   همایناستازی یافتتهدرست هنجر هی

های دیتتوییر شتتود. هعنتتا ب شتتن بتتا ایایشتتهتاییترا  در رفتتتار هنجتتر هی

هتتا در دلتتی   بر یتتر از زیتتاگی بتته عنتتوا  هواجهتته بتتا هشتتک    ایقطا 

ر هعتاد  7هم راستاست. هحۀو  یهتایی ایتن فراینتار یعنتی هعنتادایش 

 با دایش است. 

به  ور و  صهر په هش هعناب شن دایتش هفۀتلی از راهبردهتایی 

شتویا. در زا سازگار هیدنا ده  بق آ  افراد با ش ایط هشکاتوشیا هی

هتای  اصتله ایجام این دارر په هش هعناب شن ارزش زیادی برای بینش

                                                           

1. objects 

2. productive science 

3. personal construct formation 

4. Theory of Personality 

5. confusion 

6. taking actions 

7. sense 
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هتتتای  اهتتتا راهشتتتودر زیتتترا آ اد تحتتتت هطاشعتتته قائتتتا هیتوستتتط افتتتر 

    دننا.هشک    پیشین را بازسازی هی

 1گرایینظریه ساخت

های هویوعی ه تلف بر اهمیت زبا    تعاهتا پردازا   وزهیظریه

دهی دایتتش   ایجتتاد ر ابتتط اجتمتتاعی   قتتار  هتتم اجتمتتاعی در شتتکا

 گرایی ایایشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته هستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنا. ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاوت

ا   عاتی هورد استفاده   استتناد بتوده استت. تتوهیننر  در هتو  رفتار

گرایی بتتتر زبتتتا    ( بتتتر ایتتتن با ریتتتا دتتته ستتتاوت2005و 2تاشجتتتا   ستتتا شینن

 گفتمتتتتتتتتتتتتتتتتا  تأدیتتتتتتتتتتتتتتتتا داردر زیتتتتتتتتتتتتتتتترا ایتتتتتتتتتتتتتتتتن د  عاهتتتتتتتتتتتتتتتتار 

یظتتر هشتتابه تتتوهینن    ایتتا. اصتتا تعاهتتا هیتتا  اعضتتای یتت  جاهعه

 ( ییتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتز در 1997ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا شینن و

گرایی چارچوبی است دته  ده ساوتاین دلما  یشا  داده شاه است 

دننا   بتر ایتوا  گویتاگو  بر داری ده هردم با صحبت   یوشتار وود هی

 هنابا فرهنگی هورد استفاده هردم تأدیا دارد. 

ای از گراییر دستتتتتته( هعتقتتتتتا استتتتتت دتتتتته ستتتتتاوت1994و 3ششتتتتتت

دارد. شناستتتتتن هتتتتتای یظتتتتتری استتتتتت دتتتتته ریشتتتتته در جاهعهچارچوب

هتا را از ی دته افتراد ادرادتا ر هعتایی   هویتهایگرایی بر شیوهساوت

 سازیار تمردز دارد.  ریق صحبت   گفتما  هی

یویستتتا دتتته یکتتتی از  ظتتتایفی دتتته گفتمتتتا  ایجتتتام ( هی2007دتتتی و

دهار تعریف هاهیت  اقعیت است؛ چه چیتزی  اقعتی استت   چته هی

هتتا   چیتتزی  قیقتتی استتت  چتته دیتتن هستتؤ  استتت  گفتمتتا ر ایگیزه

                                                           

1. structuralism 

2. Tominen, Talja, & Savolainen 

3. Lechete 
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دهتتا دتته ( اداهتته هی2007دنتتا. دتتی  وهتتا را تبیتتین هی رفتارهتتای وتتود

  1972و 2(ر فودتو1981و 1گرا بر اساد تحلیتا گفتمتا  بتاوتینسنت ساوت

پردازا  این  توزه عبارتنتا ( شکا گرفته است. د  تن دیگر از یظریه1980

( در زهینتتته ستتتاوتار اجتمتتتاعی 1967و 3لتتت دمناز: پیتتتتر برگتتتر   تتتتاه  

شتنادر فعاشیتت ایتن گتر ه از دایشتمناا  ( جاهعه0200و 4 اقعیت. ریتتزر

 یاها. شناسن زیاگی ر زهرها هیرا با عنوا  اجاهعه

ها بر اهمیت   یقتش پردازا ر تأدیا آ یقطه هشترک تمام این یظریه

های اجتماعی استت. هتاز ایتن یتو  استفاده از زبا  در ایجاد  اقعیت

هنگتی درک عملیتا  هتای اجتمتاعی   فر ها دستتیابی بته ر شپه هش

هتتایی هاینتتا جستتتجور دسترستتنر ایجتتادر ا   عتتاتی استتت دتته فعاشیت

های رفتتتتار گیتتترد ویظریتتتهاستتتتفاده   اشتتتتراک ا   عتتتا  را در بتتتر هی

 (. 1387ا   عاتیر 

ای از هطاشعتتا  رفتتتار ا   عتتاتی در ایتتن  تتوزهر دارهتتای دتتر  یمویتته

ه قتوم یگتاری ا  استت. هطاشعت 2000   1999های در ستا  5پتیگر  وفیشت (

جریتتتا  ا   عتتتا  در هیتتتا  پرستتتتارا    بیمتتتارا  پیتتتر در یتتت    در بتتتار 

های هتتتتای پتتتتار هنجتتتتر بتتتته هعرفتتتتی هفهتتتتوم ازهینتتتتهدرهایگتتتتاه بیماری

ا شتتتتتا. هنظتتتتتور از ایتتتتتن هفهتتتتتومر 6هتتتتتای ا   عتتتتتاتیا   عاتی/هحیط

شتتویا تتتا دتتاری را ایجتتام هتتا جمتتا هیهتتایی استتت دتته افتتراد در آ هکا 

هحیط به  ور هوقتر تبایا به فضایی غنی برای تبتاد   دهنا. اها این

شتتود. بتته دیبتتا  هطاشعتتا  های بستتیاری هیهویتتو   ا   عتتا  در بتتار 

                                                           

1. Bakhtin 

2. Foucault 

3. Luckman 

4. Ritzer 

5. Karen Pettigrew(Fisher) 

6. Information Grounds(IGs) 
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فیشتت ر هویتتو  ا   عتتا  ر زهتتره زیتتاگی از اهمیتتت واصتتن بروتتوردار 

ها  هعر ز وود هوسوم  1995شود   در یهایت سا شینن در سا  هی

دهتا. هتا  ااشتی ا را پیشتنهاد هییتا  1یتابی ر زهترهبه ها  رفتار ا    

بنتتای   ا شویت  بتتر یقتتش عواهتتا اجتمتتاعی   فرهنگتتی دتته شتتیو الییی 

دهنتار استفاده از هنابا ا   عاتی توستط هتردم را تحتت تتا یر قترار هی

دنتا. ایتن هتا  هفتاهیمی هاینتا ست هایه اجتمتاعی   ست هایه تأدیا هی

  یظر دارد. آهیزد   عواها اقتۀادی را ها  شناوتی را در هم هی

ای در هویو  رفتار ا   عاتی ایجام ده تحقیقا  گسترده( 2007دی  و

دارد دتته هطاشعتتا  گویتتاگویی در زهینتته رفتتتار استتتر اظهتتار هتتی داده

گرایی ایجتتام شتتاه استتت. بتترای هتتتا ر ا   عتتاتی در ارتبتتا  بتتا ستتاوت

یتن یتابیر اهای فرهنگتی در ا    ( با تأدیا بر یقتش ست هایه2002و 2گیو 

هتتای ا   عتتاتی هویتتو  را بررستتن یمتتود دتته دایشتتجویا  چگویتته تمرین

( ییتتز یشتتا  دادیتتا دتته 2003و 3دردیتتا. جتتوشین   گیتتو وتتود را گتتزارش هی

چگویه دتاباارا  دایشگاهی هویت اعضای هیتأ  علمتی را دته بتا آیتا  

 سازیا. دننار هیهای سواد ا   عاتی دار هیر ی فعاشیت

 نظریه بازی

دهتتتا دتتته هویتتتو  تمتتتایز یتتتا ارتبتتتا  بتتتین   یشتتتا  هیبررستتتن هتتتتو

ا   عا    س گرهیر ب شن از تحقیقتاتی استت دته چنتاا  هتورد توجته 

ی تردیبتتتتی از د   ا ه infotainmentیبتتتتوده استتتتت. ابتتتتاا   ا ه ایگلییتتتتن 

information   entertainment  تتادی از تتتااوا ایتتن د  هویتتو  در یکتتایگر   

دنتا. را بررستن هی هتر د  پایتاه فتوا 4است. یظریته بتازی استیفنستو 

                                                           

1. Everyday Life Information Seeking (ELIS)  

2. Given 

3. Julien & Given 

4. Stephenson’s Play Theory 
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ها درک وتتود از ستت گرهی   استیفنستتو  بتتر ایتتن بتتا ر استتت دتته ایستتا 

دننتا. بتا ا   عا  را برای واهت به ییازهای هیجایی وودر هایریت هی

ستازدر تهنتی استت. این  جودر آیچه ی  در   داد را اشت   ب تشا هی

اهتر ز شت   ببتردر در ش  ن همکن است از ووایا  یتتایج بتازار بتورد 

 تتاشی دتته شتت ص دیگتتری همکتتن استتت چنتتین ا   عتتاتی را تتتا  تتای 

هتا یاهطلوب باایا. بسته به ادراک هتر فترد دریافتت دننتاهر بیشتتر پیام

 ا ی بروی عناصت ر هتم شت     هتم دردر هتم بتازی   هتم دتار هستتنا 

 (.2007ویقا در: دی ر 

تمایتتا داریتتم  یویستتا دتته هنگتتام ایت تتابر هتتا( هی1966و 1هناشستتو 

زهتایی دته درگیتر دتاری جتای س گرهی را بر ا   عا  ترجیح دهیم.  تی 

ا   عتا  وتود را در یت  شتکا   دهتیم دته  هستیمر همکن است تترجیح

 ظاهرر ارائه دهیم.سب  برایگیزایناه   تا  ای ووش

های گر هتی بایا توجه داشت ده یظریه بازیر بیشتر در هورد رسایه

هورد هتو  جستجوی ا   عا  ده  ا ی ا   عتا  دنا تا در صاا هی

 اقعتتی هستتتنا. ایتتن ایتتاه در هردتتز توجتته یظریتته بتتازی  جتتود دارد دتته 

ها تمایتتا داریتتا دتته دیبتتا  شتت   باشتتنا   از درد د ری دننتتار بتته ایستتا 

ع تتت  ه آیهتتتا تمایتتتا داریتتتا دتتته دتتتار   بتتتازی را بتتتا هتتتم تردیتتتن یماینتتتا. 

های گر هیر ها به ی  یظریته استیفنسو  هعتقا است ده برای رسایه

بازی ییاز داریمر یه ی  یظریه ا   عاتی.  ی بر این با ر است ده هتردم 

با   ر زیاههر ا ساد ایطراب   گم شا  داریا. شپردر دافیر  اتترزر 

هتتتای چنتتتاین دهتتته دربتتتاره ووایتتتا  ( بتتتا بررستتتن په هش2001و 2  گاگتتتا

ر ایستا  در ایتن  توزه را ر زیاهه به یظریه بتازی استتناد یمودیتا تتا رفتتا

ش ح دهنا. تحقیقا  در هورد و  قیتت دته هاهیتت بتازی را هتورد توجته 

                                                           

1. Mendelsohn 

2. Shepered, Duffy, Waters, & Guggle 
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ی ا   عتتا  ییتتز همپوشتتایی  جوجستتتدهنتتار بتتا هطاشعتتا  قتترار هی

های جستجودنناه ا   عا  را هطاشعته داریا. این تحقیقا  هما  گر ه

ناا . دایا    دایشتتمدننتتار از جملتته یویستتناگا ر یقاشتتا ر هوستتیقیهی

دوشتتنا و  قیتتت   ( دتته هی1987و 1هایی هاینتتا یظریتته جایستتو یظریتته

ت یتتا را در رابطتته بتتا رفتتتار ا   عتتاتی تویتتیح دهنتتار ارزش هطاشعتته   

( بتتا ر دارد دتته بتتازی   ستت گرهی بتته  تتور 2005و 2ادتشتتاز داریتتا. هارتتتا

هعمتتو  جنبتته ههمتتی از هتتر فعاشیتتت ا قتتا  فراغتتت هوقتتت هستتتنا. 

یتابی زیتاگی ر زهتره توا  در تحلیتا  توزه   در ا    را هیها س گرهی

های تلویزیویی را بروتی هتردم بته عنتوا  هورد استفاده قرار داد. بریاهه

س گرهی   جایگزین افکار هضطرب برای رهایی از فشار ر ایی ایت تاب 

هتتتای آیتتتا ر ( دریافتنتتتا دتتته آزهودیی1994و 3دننتتتا. پتتتات    ستتتایچزهی

 دردیا. های وبری دمتری تماشا هییار بریاهههنگاهی ده افی ده بود

بحتتر ا   عتتا    ستت گرهی یتتا بتتازی از پیچیتتاگی بروتتوردار استتت. 

شتتود   ای هتوقتتف هیهشتتکا استتت بگتتوییم ا   عتتا  در چتته یقطتته

گردد. این د  هقوشه به  ور هعمتو  ای ش    هیس گرهی از چه یقطه

ار  شتی بتا توجته بته گیریتبه صور  جااگایه هورد اشاره   بحر قرار هی

اهمیت بسیار هر د  هقوشه در زیاگی ایستا ر بایتا هطاشعتا  بیشتتر   

 تری در این  وزه صور  پ یرد. جای

 گیرییتیجه

هار   آیچتتته در ایتتتن هقاشتتته گ شتتتتر تعریفتتتی از یظریتتته   ایتتتوا  یظریتتته

های هرتبط با رفتار ا   عاتی استت. رفتتار ا   عتاتیر یظریها س چشم

                                                           

1. Johnson 

2. Hartel 

3. Potts and Sanchez 
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ی جاهعه شناسنر ر ایشناسن   ماعیر به  یهه از سه  وزهاز علوم اجت

شود. رفتار دته در پاست  بته ییتاز   یاشتن از ارتبا ا  گر هی یاشن هی

های ه تلف   به  یتهه توایا با استفاده از یظریا   وزهییاز استر هی

شناستتنر ر ایشناستتنر   ارتبا تتا  گر هتتی تحلیتتا   جاهعه  ستته  تتوز 

های اصتا دمتترین دوشتشر استتفاده   وشتنودیر متبیین گردد. پارادای

اصتلی تحقیقتا  رفتتار ا گراییر   یظریه بتازی شتادلهعناب شنر ساوت

ها در هطاشعتا  ها بتیش از ستایر یظریتها   عاتی هستنا. ایتن یظریته

گیری  اصا از این هقاشتهر بتر ایا. یتیجهرفتار ا   عا  به دار برده شاه

تماعی بود  ایسا    به شحتا  هاهیتت این اساد است ده به شحا  اج

رفتتتار ایستتا ر هطاشعتتا   تتوزه رفتتتار ا   عتتاتی شتتاها ییتتاز ا   عتتاتیر 

یابیر   استفاده از ا   عا ر به یاچار بایا از جستجوی ا   عا ر ا    

های اصلی هرتبط با  وزه رفتتار ا   عتاتی بهتره ببترد دته بیشتتر یظریه

شناسن   ارتبا ا  گر هتی   عهاجتماعی شاها جاه  یاشن از د   وز 

هایی ده بتیش از همته در ر ایشناسن است   همچنین یظریه  ییز  وز 

همراه بتا ایا هطاشعا  رفتار ا   عاتی تادنو  هورد استفاده قرار گرفته

های ستتودهنا   هتترتبط علتتوم اجتمتتاعی استتتفاده آ ر از ستتایر یظریتته

شتگرا  را قتادر بته شودر تا یمن غنا ب شتیا  بته ایتن هطاشعتا ر په ه

تبیین   تفسیر   تحلیا بهتر رفتار ا   عاتی داربرا  یمایتا؛   در یهایتت 

ا   عتتتاتی   هتتتم چنتتتین اصتتت  ح   رفتتتتار هتتتای هنجتتتر بتتته اصتتت  ح یظام

شتتود په هشتتگرا   تتوزه رفتتتار هی ا   عتتاتی دتتاربرا  شتتود. پیشتتنهاد

اشعته های هطرح شاه در ایتن هقاشتهر بته هطا   عاتیر ع   ه بر یظریه

هتتتا در درک بیشتتتتر   بهتتتتر رفتتتتار ها   ا تمتتتا  دتتتاربرد آ ستتتایر یظریتتته

 ا   عاتی ایسا  ییز هبادر  دننا. 
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