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  مقدمه
 در تـالش بـراي   1972 اسـت کـه از سـال    4هدف این نوشته معرفی روش پژوهش موسوم بـه معنابخـشی    

هـاي اطّالعـاتی شـکل گرفتـه و بـسط       و نظامگیري افراد از اطالعات   اي در مطالعۀ شیوة بهره      دستیابی به راه تازه   
هـاي اطالعـاتی و ارتبـاطی و     کنندگان بالفعل و بالقوة نظام از این رویکرد در مطالعۀ نیازهاي استفاده    . یافته است 
در یـک کـالم، رویکـرد معنابخـشی را     . ها استفاده شده اسـت   هاي آنان و سنجش رضایتشان از این نظام         نگرش

آورنـد، و تلقـی آنـان از ایـن      دسـت مـی   ها به خواهند، آنچه از آن  ها می   راد از این نظام   براي شناخت آنچه که اف    
  .گیرند کار گرفته و می ها به نظام

در بخـش دوم،  . شـوند  هاي نظري رویکـرد بیـان مـی       در بخش اول این گفتار، مفروضات اساسی و بنیان        
هـایی عرضـه    شوند و در بخش سوم مثال هاي مشتق از آن توضیح داده می    شود و روش    خود رویکرد وصف می   

کنندگان بالفعل و  دهند چگونه رویکرد معنابخشی در موارد متعدد در مطالعۀ رفتار استفاده شوند که نشان می     می
 در پایان جایگاه رویکرد معنابخشی را در مباحثات جاري 5.کار رفته است هاي اطالعاتی و ارتباطی به بالقوة نظام 

کنـیم   ّی و کیفی به طور اخص، بررسـی مـی   هاي تحقیق کم ور اعم، و در تقابل جاري روش علوم اجتماعی به ط   
  ).1نگاه کنید به یادداشت شماره (
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  هاي نظري مفروضات و بنیان
کـار بـرده    هـاي خـاص پژوهـشی بـه       اصطالح معنابخشی براي اشاره به نظریـه، مفروضـات، آرا، و روش           

. شـود  هـا اسـتفاده مـی    فرینی آدمیان در جریان زنـدگی روزمـره از آن      ّت مطالعۀ چگونگی معناآ     شود که با نی     می
ــه، برخــی آن را رویکــرد  هــاي پــژوهش، و برخــی دیگــر آن اي از روش را مجموعــه برخــی معنابخــشی را نظری

  .دانند ها می اي از یافته را مجموعه شناسانه و سرانجام، شماري آن روش
اي از مفروضـات   ا پیش از هـر چیـز، معنابخـشی مجموعـه     ام. ها هست   در معناي عام، معنابخشی همۀ این     

ّـت اسـتفادة افـراد بـشر از اطالعـات، و ماهیـت          هایی دربارة ماهیت اطالعات، ماهی      ها یا گزاره     و حکم  6فرانظري
  .ارتباطات انسانی است

هـا   شوند، زیرا واضعان این نظریـه در مـورد آن   برخی از این مفروضات در این رویکرد، بدیهی تلقی می       
. اند، و برخی نیز نتیجۀ پژوهش تجربی هـستند  ّا برخی دیگر با قیاس استنتاج شده     ام. اند  استداللی به عمل نیاورده   

هـاي تحقیـق و گـردآوري      دادن بـه پرسـش      هاي رویکرد معنابخشی، پژوهشگر را در شـکل         مفروضات و گزاره  
هـاي   ات، تعـدادي روش، بخـصوص روش   براساس همین مفروضـ   . کنند  ها هدایت می    ها و نحوة تحلیل آن      داده

بـه همـین جهـت اسـت کـه گـاهی       . هاي شخصی ایشان، شکل گرفتـه اسـت   مصاحبه با افراد درخصوص تجربه    
  .معنابخشی این نیز هست. دانند کسانی معنابخشی را فقط تئوري اجراي مصاحبه می

 عمـل معنابخـشی توسـط    هاي منسجم براي مطالعـۀ  ّا اصطالح معنابخشی در اساس، به تعدادي از روش     ام
توان نتیجـه   اي است که می این انسجام به گونه. اند شود که از بنیان نظري خاصی استخراج شده ها گفته می    انسان

گرفت که در اینجا روش کشف حقیقت به دنبال نظریه، و در اثر آن به وجود آمـده اسـت، نـه چنانکـه انتظـار                  
  .رود، پیش از آن می

ایـن نکتـۀ   . رویکرد معنابخشی برآیند و نتیجۀ چارچوب نظري خودش اسـت       شناسی،    در اصطالح روش  
ّـا مـشکل      ام. انـد  هاي تحقیق به دنبال نظریه و بعـد از آن شـکل گرفتـه           بااهمیتی است، چراکه درواقع همۀ روش     

عات، هاي مطالعۀ رفتار انسانی، بویژه رفتارهاي مربوط به جستجو و مصرف اطال      جا است که در اغلب روش           این
داشـتن   در این مطالعات نیز حقیقـت . ماند ها با روش وجود دارد، پنهان می پیوستگی که میان مفروضات و گزاره  

رسـانی   هاي اطـالع  ها از نظام گیري انسان شود وکل مساعی پژوهشی در زمینۀ بهره    چیزهایی مفروض انگاشته می   
  .دشود که انگار هیچ رویکرد دیگري وجود ندار چنان برگزار می

هـایی بپـردازیم کـه بیـشتر      براي بسط بهتر این نکته، مناسب است که ابتدا بـه بیـان مفروضـات و گـزاره              
هـا اسـتوار هـستند، سـپس ایـن       رسـانی بـر آن    هـاي اطـالع     ها دربارة استفاده انـسان از اطالعـات و نظـام            پژوهش

  .کنیم مقایسه میهاي بنیانی رویکرد معنابخشی  ها را با مفروضات و گزاره مفروضات و گزاره
نگـاه  ( که فرض بنیانی رویکرد معنابخشی است آغاز کنـیم       7بهتر است بحث را با بیان مفهوم ناپیوستگی       

به موجب این فرض، ناپیوستگی یک وجه اساسی واقعیـت اسـت و حـضور آن در      ). 2کنید به یادداشت شماره     
ّـم فـرض    هـا مـسل   ها و میـان مکـان   یان زمانو م) جان  اعم از جاندار و بی    (هاي هستی میان موجودات       همۀ عرصه 

  .شود می
ناپیوستگی میان واقعیت و حواس آدمی، میان حواس آدمی و ذهن او، میان ذهن او و زبان او، میان زبان    

شده و کانال انتقال آن، و میان انسان یـک زمـان و انـسان     آفریند، و میان پیام آفریده او و پیامی که آن زبان  می       
ها، میان نهاد و نهـاد،   میان یک انسان و انسان همزمان او، میان آدمی و فرهنگ، میان آدمی و نهادهزمان دیگر و   

                                                
6 . Metatheoric 

7 . Discontinuity 



طـور   ناپیوستگی یک امر ثابت در طبیعت به طور عام، و در انسان به. ها وجود دارد   ّت و مانند این     ّت و مل    میان مل 
  .خاص، است

ولی مـورد  . توان گفت هاي پژوهشی سخن می صهدربارة آغازکردن با اصل ناپیوستگی در بسیاري از عر       
در . هـاي اطالعـاتی اسـت    کارگرفتن آن در مطالعۀ استفادة افراد انسانی از اطالعـات و نظـام        جا، به   نظر ما در این   

رویکرد معنابخشی فرض بر آن است که اصل یا فرض ناپیوستگی در مطالعۀ استفادة انـسان از اطّالعـات، آنجـا              
توان مثال  هاي بسیاري را می پژوهش. شود، اهمیت دارد فتاري است که از درون کنترل میکه قصد ما شناخت ر

هـائی   هـایی بـه پرسـش    ها نیازي به اسـتفاده از فـرض ناپیوسـتگی نیـست، زیـرا چنـین پـژوهش                آورد که در آن   
مثالً وقتی . شود د میمثابه چیزي که جدا از تلقی انسان وجود دارد، برخور ها به اطالعات به پردازند که در آن می

توانیم میزان پاسـخگویی   کنیم، طبعاً می هاي مرجع تعیین می    ّت پاسخ به پرسش     ما از قبل مبنایی براي تعیین صح      
ها با این مبناها بسنجیم، یا اگر منظـور مـا دانـستن ایـن باشـد کـه چـه             ها را با مقایسۀ پاسخ      صحیح به این پرسش   

نظیـر مجموعـۀ یـک    (در یـک نظـام اطالعـاتی    ) یک کتاب یا یک پایگاهنظیر (عناصري از یک منبع اطالعات      
توان با شمارش تعداد دفعاتی که هر عنصر به    گیرند، می   مورد استفاده قرار می   ) رسانی  کتابخانه یا خدمات اطالع   

 گرفتـه و  اي است، چند بار مورد مراجعـه قـرار   مثالً اگر کتاب کتابخانه است یا اگر فایل رایانه   (ت درآمده     فعالی
  .به منظور خود دست یابیم) ها مانند این

هاي اطّالعاتی و کـار بـا    هایی که در مدیریت اطّالعات و طراحی نظام اما بسیاري و چه بسا بیشتر پرسش    
تـوان   ها دخیل است؛ نظیر این پرسش که چطور می هایی هستند که عامل انسانی در آن شود، آن ها مطرح می   آن

ي طراحی کرد که به بیشترین وجه مورد استفاده قرار گیرد؟ عرضۀ چه خدماتی الزم اسـت؟  پایگاه داده را طور 
ّ از خدمات ما راضی هستند؟ چرا برخی از کسانی که بایـد، از خـدمات مـا اسـتفاده              کنندگان تا چه حد     استفاده
  ه کنیم؟هاي فناوري نو براي بسط و توسعۀ خدمات خود استفاد کنند؟ چطور باید از توانمندي نمی

هایی است که در سطح مفروضات بنیانی میان رویکـرد پـژوهش    آید شرح تعارض  آنچه که در ادامه می    
کـه   دهد و این بیان این تعارضات منطق فرض ناپیوستگی را توضیح می. مرسوم و رویکرد معنابخشی وجود دارد 

  .هاي مربوط به اطالعات ضرورت دارد چرا این فرض براي بیشتر پژوهش
تـوان   ها را مـی  آیند؛ این فرض پردازیم فقط به کار پژوهش نمی ها می هایی که در این بخش به آن   فرض

رویکـرد  . رسانی نیز درنظر داشت و مبناي عمـل قـرار داد   هاي اطالع در کار طراحی و مدیریت و در کار با نظام   
هـاي    داده است که طراحی نظاممعنابخشی از آغاز کار خود، رسالت پژوهشی خود را قطع پیوند با تفکري قرار        

  .ها استوار بوده است رسانی تا این زمان بر آن اطالع
  دادن معنا انتقال شیء یا شکل: استفاده از اطالعات

هاي اطالعاتی،  کاربستن رویکرد معنابخشی در مطالعۀ استفاده آدمی از اطالعات و نظام         وجه بنیانی در به   
شـود   برمبناي فرض ناپیوستگی و به اتکاي آن، اطالعات چیزي دانسته مـی       . ّت اطالعات است    فهم انسان از ماهی   

رویکـرد معنابخـشی، اطالعـات را    . آفرینـد  ّن آن را مـی  که یک یا بیش از یک فرد آدمی در زمان و مکانی معی       
  .داند چیزي که جدا از فعالیت رفتاري انسان وجود داشته باشد، نمی

روي افراط معتقد به آن باشد که هیچ نظمی وجود نـدارد و آدمـی   این بدان معنا نیست که معنابخشی از       
. تر از واقعیت موجود دست یابد تر و با ثبات نیز هیچ ابزاري در اختیار ندارد تا با استفاده از آن به تصویري جامع       

، هر نظمی خود بالقوه از زمان به زمان و از مکان به مکان دچار ناپیوستگی ا      ست؛ ثانیـاً هـر   بلکه معتقد است اوالً
هـاي   زیرا زمان و مکان و محـدودیت   . نظمی هم که وجود داشته باشد، مستقیماً قابل وصول توسط انسان نیست           



گذارد که  از این هم فراتر، معنابخشی فرض را بر آن می . کند  دامنه می   نوعی و فردي انسان، مشاهدات او را کم       
و مبناي خارج از وجود خود در اختیار ندارد که بتوانـد بـراي   طور نسبی، ضابطه  طور مطلق و چه به  انسان، چه به  

  .تشخیص حقیقت به آن مراجعه کند
دهنـد، در جریـان    ها و مبناهایی که آدمیان براي عمل فردي و جمعی خود مورد استفاده قرار مـی          ضابطه

ها  استفاده از این ضابطهاز نگاه رویکرد معنابخشی، نحوة . شوند تعامل ایشان با یکدیگر ساخته و خلق شده و می       
یک نفر ممکن است بخواهد استفاده از اطالعات را با ضـابطه      . و استانداردها هم ساخته و پرداختۀ خود ما است        

نامد بسنجد، و دیگري مفاهیمی نظیر مصلحت، آشـنایی یـا راحتـی را ضـابطۀ      می» دقت«را   و استانداردي که آن   
تـوان بـدیهی تلقـی     کنند، نمـی   را که آدمیان در درون آن زندگی میاز این هم فراتر، نظمی . قضاوت قرار دهد  

ها با سخن خود و تبـادل مـداوم مـشاهدات شخـصی بـا یکـدیگر، همـواره بـه                 آدم. شود  آن نیز ساخته می   : کرد
  .شوند تري نائل می هاي محدود، اما با ثبات دریافت

ي هریـک از مفروضـات فـوق، چگونـه     است که اطالعات را برمبنا چیزي که در این میان مهم است این   
توان مطالعه کرد؟ اگر فـرض کنـیم کـه اطالعـات جـدا از بـشر وجـود دارد، آنوقـت در مطالعـۀ اطالعـات                     می
انگیزد مطرح کنیم و بـه   هاي پژوهشی را که این مفهوم برمی       بپردازیم و پرسش  » انتقال«توانیم منحصراً به امر       می

شخص مورد مطالعۀ ما چه مقدار اطالعات دریافت کـرده؟  : م و مثالً بپرسیمها به پژوهش بپردازی دنبال پاسخ آن  
تر دریافت کنند؟ و مانند  آیا اطالعاتی که دریافت کرده دقیق بوده یا نه؟ چه باید کرد که افراد، اطالعات دقیق       

  .ها این
رداختـه  گیـرد و سـاخته و پ   اما اگر بپذیریم که اطالعات آن چیزي است که در ذهـن آدمـی شـکل مـی      

فرد مورد مطالعه چـه فکـري درسـر    : که شوند؛ نظیر این هاي پژوهشی دیگري براي ما مطرح می        شود، پرسش   می
داشته که منجر به آن شده که اطّالع خاصی را، دقیق بخواند؟ یـا چـه راهـی را دنبـال کـرده کـه او را بـه آنجـا            

رسـانی را   هاي اطـالع  پذیرد، نپذیرد؟ یا نظام یداند و م را دقیق می کشانده که اطّالعی را، که شخص دیگري آن       
هـا بـه جـستجو     خواهنـد در آن  چطور باید طراحی کنیم که به افراد این امکان را بدهد که آنگونه که خود مـی           

  بپردازند؟
ارزش ندارد، بلکه مطلب این اسـت کـه هرگـاه    » ّت  دق«مطلب این نیست که تحت هیچ شرایطی مالك         

یعنـی  (هاي انسانی وجود دارد و توانایی کامل براي هـدایت کـردن دارد         ا از مالحظه  بپذیریم که اطالعات، جد   
، آنوقت دیگر امر مطالعۀ استفادة انسان از اطالعات، فقط شرایطی را مورد توجه          )دچار ناپیوستگی و قطع نیست    

  .قرار خواهد داد که در آن، پیوستگی برقرار است و از قطع و ناپیوستگی خبري نیست
  گر و از نگاه عامل ده از اطالعات از نگاه نظارهاستفا

شود و مورد قبول رویکرد معنابخشی است، ایـن اسـت    فرض دیگري که مستقیماً از بحث فوق نتیجه می 
. گـر  کننده مطالعه شود و نه از نگاه نظاره هاي اطالعاتی باید از نگاه استفاده    که استفادة آدمی از اطالعات و نظام      

هـایی   گیرد و در ایـن مطالعـات، پرسـش    گر صورت می طالعات جاري در این حوزه از نگاه نظاره   تقریباً تمامی م  
پرسـیم کـدام یـک از     کننده مـی  ما از استفاده. کننده شوند که ساختۀ عوالم ما هستند نه عوالم استفاده         مطرح می 

کنیم، کدام را مورد استفاده  ه میبه تو عرض» ما«خواهی؟ از میان آنچه که  دهیم می انجام می» ما«کارهایی را که 
برایت آسان است یا نه؟ کـدام  » ما«پسندي؟ استفاده از نظام  را بیشتر می » ما«دهی؟ کدامیک از کارهاي       قرار می 

کنـی؟   فـالن خـدمت را عرضـه کنـیم، تـو از آن اسـتفاده مـی       » مـا «خورد؟ اگـر    به دردت می  » ما«بخش از نظام    
  .ها کافی است؟ و مانند این» ما«ظام هاي تو براي استفاده از ن مهارت



هستند، اما تمامشان از زاویۀ نظام مطرح » مدار کننده استفاده«ها بیش از بقیه  که برخی از این پرسش      با این 
کنندگان باید خود را با آن منطبق کننـد،   اند که نظام اصل است و اشخاص و استفاده شده، و بر این فکر بنا شده     

هایی را که  خواهیم آن کنیم و از او می کننده عرضه می رست بلندباالي خدمات را به استفادهوقتی فه. نه بالعکس
هـاي   هـا در نظـام   کاربـستن ایـن یافتـه    بـه . شـود  خواهد عالمت بزند، دنیایی ساخته و پرداخته به او عرضه مـی      می

کـار گرفتـه    هـا بـه   هـا در آن   یافتههایی که این  نظام آید، اما موارد شکست     نظر می   رسانی، کار سرراستی به     اطالع
ها و واقعیت از نظر آنان بـه   ها چیزي دربارة آدم شود که این یافته مشکل از آنجا ناشی می. شده، نیز فراوان است  

ها و طراحان  هایی کنند که خود نظام برداري ها بهره توانند از این نظام دهند که افراد می گویند و نشان نمی ما نمی
شود چیزي که از نظر نظام و طراحان آن، ناکـامی   که چطور می توانستند بکنند؛ یا این    ش را هم نمی   ها تصور   آن

ها کمکی به  این نوع داده. کننده به آن نگریسته شود، نوعی توفیق باشد شود، وقتی از چشم استفاده     محسوب می 
شـان   اهند، بعد از عرضه مورد اسـتفاده خو را می اند و آن فهم این که چرا خدمتی که افراد دربارة آن سخن گفته          

هاي ارتباطات، دنیا را فرا گرفته، باز گویی ما در حال ایجـاد دنیـایی       گیرد، یا چرا در حالی که فناوري        قرار نمی 
گوید هرگاه خواسته باشـیم    ما نمی ها به این نوع داده. کند شود، نمی هستیم که به دارا و ندار اطالعاتی تقسیم می   

  .هاي خود را به کدام سو هدایت کنیم خواهند خدمتی کرده باشیم، نظام ن طور که خودشان میبه مردم آ
  مثابه فرآیند مثابه وضع و به استفاده از اطالعات به

گذارد که چیزهاي با اهمیت دربارة استفادة انسان از    معنابخشی، توجهش به رفتار است و بنا را بر این می
هـایی کـه موجـود انـسانی      عاتی را باید از روي رفتار او فهم کـرد، یعنـی از روي قـدم   هاي اطال   اطالعات و نظام 

نظیـر  (ها، هم رفتارهـاي درونـی    برقرارکردن ها، یا ارتباط برداشتن این قدم. دارد تا به دنیاي خود معنا ببخشد   برمی
و هم رفتارهاي بیرونی ) ها ینبندي، و مانند ا بندي، کلیشه نیامدن، قطب   آمدن و خوش    بندي، خوش   مقایسه، دسته 

  .شوند را شامل می) دادن کردن، گوش گرفتن، موافقت، مخالفت، توجه نظیر فریادزدن، کناره(
ها در حوزة علوم اجتماعی، به قوت رویکردهایی که به رفتـار انـسان بـه     درحالی که تقریباً تمام پژوهش 

جاي فرایندها  معموالً توجه به. بندند ار کم به کار مینگرند اذعان دارند، در عمل آن را بسی چشم یک فرایند می  
پرسـد چـه کـسانی از     مثالً پژوهش متعارف مـی . ها و اشخاص است هاي رفتاري، معطوف به وضع  و راه و روش   

شـوند؟ چـه    هـا وصـل مـی    کننـده  کنند؟ به چه چیزي دسترسی دارند؟ چگونه به دیگـر اسـتفاده          نظام استفاده می  
پرسد چه تصوراتی در شخص شکل گرفته که او را بـر   پژوهش متعارف نمی . ها  و مانند این  هایی دارند؟     مهارت

درواقع در پژوهش متعارف، تصور . رسانی خاص بیاید اش به سراغ دستگاه اطالع آن داشته که براي یافتن نایافته
کم و . شود یسته مینگر» وضع نیاز به اطالعات«صورت  گردد و به آن به     گرفتۀ شخص، امر ثابت فرض می       شکل

شود، زیرا عمالً فرض این است که چنین کـم   گیرد و باز نمی دیگر مورد بررسی قرار نمی» وضع نیاز «کیف این   
نیـز ضـرورتاً امـري    » وضع نیاز«است، » انتقال شیء«از دید کسی که استفاده از اطالعات،      . و کیفی وجود ندارد   

  .یستشود که قابل تجزیه و تحلیل ن یکسره تلقی می
،  . تبعـات متعـددي بـراي پـژوهش دارد     » مثابـه وضـع     استفاده از اطالعـات بـه     «هاي    استفاده از فرض   مـثالً

هـاي   بینی و تبیین استفادة انسان از اطالعات و نظام   سوي پیش ّ خود را به رسانی نوعاً هم   هاي حوزة اطالع    پژوهش
مثل مبادلۀ اطالعات در سطح (ثالً به سطوح تحلیل   م. دارند  صورت فارغ از زمان و مکان معطوف می         اطالعاتی به 

هـاي   ـ انگار که سطح باید تفاوت کنند   توجه می)هاي همگانی   فردي در مقایسه با مبادلۀ اطالعات در سطح رسانه        
کنـیم ـ بایـد ایـن      را تعریف می کنند که موضوع اطالعات ـ آنگونه که ما آن  رفتار را توضیح دهد؛ یا فرض می

؛ )مثل اطالعات بهداشتی در مقایسه با اطالعات سیاسی و در مقایسه با اطالعات علمی(ا توضیح دهد  ها ر   تفاوت



کنـیم و   هـاي فـرد مـی    ها و قوت هایی همچون سن و جنس و شخصیت و مهارت یا توجه خود را صرف ویژگی 
  .د را توضیح دهیمهاي زمانی و مکانی کاري نداریم و انتظار داریم که بتوانیم رفتار فر دیگر به ویژگی

تـوان از   کنـیم مـی   حتی بر آنچـه کـه مـا فکـر مـی       » مثابه وضع   استفاده از اطالعات به   «هاي    تکیه بر فرض  
ــ رفتـار فـرد دررابطـه بـا       ــ مـثالً   شود کـه   تکرار گفته می    به. استفادة انسان از اطالعات فهمید، اثرات مهمی دارد       

به اعتقـاد مـا دلیـل ایـن اسـتنتاج      . ز مطالعۀ آن چیز زیادي فهمیدتر از آن است که بتوان ا       نظم  اطالعات بسیار بی  
تـر از رفتارهـاي    بینـی رفتارهـایی کـه پیچیـده        ها بـراي پـیش      غلط، واریانس محدودي است که در این پژوهش       

یک نتیجۀ ناشی از تصور فقدان نظم در رفتـار فـرد در رابطـه بـا اطالعـات،            . گیرند  شده هستند، درنظر می     عادي
العاده کیفی است کـه   هاي فوق یکی کوشش در جهت فهم:  دو گونه تغییر جهت کامالً متفاوت است   دعوت به 

  . است8نظرکردن از فرد و پرداختن به ساختارها دهد، و دیگري صرف به بستر عمل فرد اهمیت بسیار می
ست که این هاي ساختاري مفید نیستند، بلکه مطلب این ا  منظور این نیست که رویکردهاي کیفی یا فهم       

آینـد، خـود از    مرج ادعـایی رفتـار فـرد درمـی     و شکلی و هرج هایی براي حل مسئلۀ بی ها وقتی به شکل راه  پاسخ
  .بینند می» مثابه وضع به«هایی هستند که استفاده از اطالعات را  تبعات فرض

مطالعاتی که . وجه فهم کردتوان به بهترین  می» هاي فرایند فرض«استفادة انسان از اطالعات را با استفاده از         
بـار   شود، نتـایج محـدودي بـه    مثابه شیء نگریسته می و به اطالعات به   » وضع«مثابه    ها به استفاده از اطالعات به       در آن 
ارزیـابی  » متلّون«، و در بهترین حالت، »مطلقاً فاقد نظم«این نتایج محدود، رفتار فرد را در بدترین حالت     . آورند  می
یابی فرد بـه عنـوان یـک فرآینـد بررسـی شـود، نظـم موجـود در آن شـناخته               که اگر رفتار اطالع     نکنند؛ حال آ    می
  .شود می

معنابخـشی بنـا را بـر ایـن     . هایی است که مجـال تـصور امکانـات را بـه مـا بدهنـد       مشکل ما نداشتن مثال 
اي از زمـان و   در لحظهعنوان یک موجود صرف، بلکه به عنوان موجودي که  گذارد که هرگاه آدمی را نه به   می

شـود   در معنابخشی فرض مـی . یابیم دهد بشناسیم، چیزي واجد نظم در رفتار او می مکان، از خود رفتار نشان می     
هـا تـدبیرهاي او هـستند کـه گـاه       ایـن سـاخته  : سـازد  ها، فکرهایی را می کردن این لحظه که فرد در نتیجۀ تجربه   

از ایـن  . شـوند  گاه به خاطر تعبیر فرد از وضعیت، تازه به تازه خلق مـی تکراري و داراي سابقۀ استفاده هستند، و     
این رفتارهاي . گذارد گرفتۀ خود را با تاکتیک رفتاري خاص به اجرا می شود که فرد، فکر شکل فراتر، فرض می

ین که بیشتر برخی از این رفتارها، با توجه به ا.  او به افکاري است که او دربارة آن لحظه ساخته است او واکنش 
هـر تـاکتیکی کـه مـورد     . رفتارهاي بشر پیروي از قواعد است، تکرار رفتارهاي گذشتۀ خود او یا دیگران است     

گرفته دارد؛ نوع فکر ایجادشده نیز الزاماتی براي تاکتیک مورد   استفاده قرار گیرد، تبعاتی براي فکري که شکل       
  .استفاده دارد

رسـانی،   هـاي اطـالع    گفتـه شـود اسـتفادة فـرد از اطالعـات و نظـام        انجامد که   فرمولبندي فوق به این می    
کنـد و   در اساس، فرد اسـت کـه تعیـین مـی    . یابد واکنشی به شرایط و موقعیتی است که فرد، خود را در آن می        

  .ها پل بزند ها یا بر فاصله کوشد بر ناپیوستگی می

                                                
. رود كارمي شوند، به شناسي براي اشاره به اشكالي از رفتار اجتماعي كه تكرار مي  ساختار يا ساختار اجتماعي اصطالحي است كه در جامعه        . ۱
توان گفت همانگونه  سان مثالً مي بدين. ندشناس  اجتماعي يا جامعه را با اين اصطالح مي گرفته ميان اجزا و عناصر نظام طورخاص، مناسبات شكل به

هاي اجتماعي نيز  ها و نقش دهند، هنجارها، ارزش در يك جامعه ساختار آن را تشكيل مي... كه نهادهاي خانوادگي، ديني، اقتصادي، سياسي، و
اسان بر آن توافق داشته باشند موجود نيست شن در مورد اصطالح ساختار، با وجود معناي فوق، معنايي كه همة جامعه. بخشي از ساختار آن هستند

برخي را اعتقاد بر اين است كه اين اصطالح يك مفهوم نيست؛ بنابراين . و هر كه كوشيده معناي دقيقي براي آن عرضه كند، ناكام مانده است
 The Concise Oxford .   رود  ميكار دست داد، بلكه يك استعاره است كه در گفتمان علوم اجتماعي به توان از آن تعريف دقيق به نمي

dictionary of Sociology (1996). Oxford/Oxford University Press.  



 راه را بـراي کـشف نظـم، و بـراي     و پل زدن بر آن اسـت کـه  » شکاف«همین تمرکز بر تعریف و تعیین      
اینجا دیگر فرد به خودي خود نیست که واجد نظم . کند  اي داراي نظم باز می      فهمیدن رفتار فرد به عنوان پدیده     

  .شود زدن بر آن است که داراي نظم تلقی می و پل» شکاف«شود، بلکه عمل و تعریف  دیده می
ر چگونگی دریافتی که شخصِ درگیـر از آن لحظـه داشـته    گیري را با تأمل ب به نظر ما ذات لحظۀ ارتباط 
  .توان فهمید کار برده، بهتر از همه می زدن در آن لحظه به است و تالشی که وي براي پل

هـم در کـار توصـیف و هـم در کـار تبیـین، بـه ذات لحظـۀ         » شـکاف «فرض بر ایـن اسـت کـه مفهـوم         
بینی رفتـار شـخص در    یابد و براي پیش ـ ربط می ستگیري ـ آنطور که شخص درگیر خود آن را دیده ا  ارتباط

بینـد، از نـوع    بنابراین زمانی که فرد خود را با نوع خاصی از شکاف اطالعاتی مواجـه مـی         . آن لحظه معتبر است   
در زمان دیگـر، در مواجهـه بـا شـکاف متفـاوت، همـان فـرد شـیوة               . کند  گیري استفاده می    خاصی شیوة ارتباط  

انعطـاف باشـد، امـا خـشکی و      ایـن شـخص ممکـن اسـت خـشک و بـی       . دهـد   ده قرار می  دیگري را مورد استفا   
؛ یا شاید خیلـی منعطـف   »در مقابل این وضع، این شیوه«انعطافی او ممکن است از نوعی باشد که به او بگوید   بی

  .باشد
گر به زدن بر آن، پژوهش درهرحال، نکته این است که با تمرکز بر نحوة عمل او در تعریف شکاف و پل          

دهد که هر دو به صورت منظم تحلیـل   دهد و امکان می هاي انسان، اجازة بروز می انعطافی ها و بی  پذیري  انعطاف
  .شوند

صـورت یـک فـرض نظـري و چـارچوب هـدایت             ترتیب، استعارة شکاف را به      رویکرد معنابخشی بدین  
  .کند روش پژوهش مطرح می

هـاي تحلیـل    هـاي مـصاحبه و روش   هـا و روش  ه پرسشدادن ب هاي شکل منظور از روش در اینجا، روش 
منظور این است که تمرکز بر استعارة شـکاف، پـژوهش را بـه سـوي نـوع جدیـدي از تعمـیم، در سـطح              . است

حـال بـا مـوارد     در عـین . کاربـستن اسـت   ها قابل به راند که در تمام موقعیت   باالتري از انتزاع و عمق و قوت، می       
  .بیشتري داردخاص نیز مناسبت و درخوري 

انگاشتن ثبات در طو ل زمان و مکان، ثبات مبتنی بر زمـان و مکـان از    با مفروض«که   غرض از گفتن این   
هـاي   هـا از اطالعـات و نظـام    شـکلی، در اسـتفادة انـسان    ، این نیست که بگوییم یکنواختی و یک    »رود  دست می 

بول دارد که آدمی تحت شرایط مختلـف، بـا   رویکرد معنابخشی ق. اطالعاتی در طول زمان و مکان وجود ندارد  
مثالً با توجه بـه قـانون حـداقل تـالش،     . دهد هاي بیرونی پاسخ می رفتار خود به درجات گوناگون به محدودیت      

هاي گذشته را، هرگاه که خود را در شرایطی نظیر گذشته تلقی کنند،  ها تدبیرها و شیوه انتظار این است که آدم
بینـی اسـت، بیـشتر رفتارهـاي فـرد        این، از آنجا که بیشتر زندگی انسان ذاتاً غیرقابل پـیش          با وجود   . تکرار کنند 

حال شرایط بیرونی نظیر طبقـۀ اقتـصادي، درآمـد و سـطح تحـصیالت از       در عین . هاي جدید با خود دارند      پاسخ
 همان میزان که به. کنند هاي نو توسط انسان را محدود می    هاي ساختاري هستند که خلق پاسخ       شمار محدودیت 

هـا و   ما تصور کنیم این عوامل خارجی موثر هستند، به همان میزان انتظار ثبات در رفتار آدمی را در تمام زمـان            
که شخص  مثالً این(توان ثبات رفتار را در استفاده از نوع کانال  براي همین است که می. ها خواهیم داشت    مکان

که  این(مشاهده کرد، نه در استفاده از خود اطالع ) صی کتاب را بخوانداز کتابخانه استفاده کند یا حتی نوع خا       
  ).کند اي می   خواند چه استفاده مثالً شخص از چیزي که می

یک وجه مهم فرمولبندي فوق این است که رفتارهاي ارتباطی، نقطۀ اتصال فرد با ساختارهاي اجتماعی، 
دهنـد و   وم اجتماعی، فـرد را در مقابـل سـاختارها قـرار مـی     هاي جاري در عل در بحث. ها است نهادها و فرهنگ  

که ایـن هـر    حال آن. دهد رغم فرد به حیات خود ادامه می    انگارند که به    ساختار را چیزي فرازمان و فرامکان می      



ّي آن است کـه   سبب این امر نیز تاحد. گیریم ّی که ما اغلب آن را نادیده می     دو، بخشی از یک کل هستند، کل      
 فهـم کـرد، همـانطور هـم     10 یا انتقـال 9توان با مفهوم مخابره ایم حرکت اطالعات را می    طور که تصور کرده   همان

شناسـی   هاي مـردم  اصطالح. توان با عنوان مخابره و انتقال سخن گفت ایم که از رابطۀ نظام و فرد می      گمان کرده 
  .خیزند  از همین طرز تلقی برمی11دهی نظیر فرهنگ

تاریخی در زمان و مکان قـرار دارد،  / هاي فرهنگی گذارد که فرد در لحظه ر آن می  معنابخشی فرض را ب   
بـا اینهمـه،   . کننـد  مـی  زیـد، تعیـین    که فرهنگ، تاریخ، و نهادها بخش اعظم دنیایی را که فـرد در آن مـی         و این 

هـا را تعیـین    آنهـا و سـاختارهایی کـه     گیرد که رابطه و نسبت فرد بـا ایـن لحظـه    معنابخشی این را نیز فرض می   
کنند، ساخته و پرداختۀ شخص هستند؛ اصالً هم مهم نیست که شخص یا زمان و مکان، تا چه اندازه خـاص      می

یابـد، عـوض    شود، تقـدس مـی   گیرد، نگهداري می واسطۀ اعمال ارتباطی فرد است که نیرو می         ساختار به . باشند
ایم، عمدتاً از  هاي فارغ از زمان و مکان بوده دنبال فهمکه ما همواره فقط به       به سبب آن  . شود  شود و خلق می     می

ها خود  شود که انسان رابطه، کنارآمدن و تغییر ساختارهایی می آن بخش از وجود انسان که درگیر کلنجار، قطع  
  .ایم یابند، غافل مانده ها می را در میان آن

هـاي او   از فهمـی کـه از خالقیـت   تـر   در اساس، ما فهمی را که از وجوه صلب وجود آدمی داریم، بیش    
هاي مربوط به ناپیوستگی در مطالعۀ استفادة انسان از اطالعات و    یک دلیل بر پیشنهاد فرض    . ایم  داریم بسط داده  

ّ خالقیت و  ها را در باالترین حد هاي اطالعاتی آن است که در حیطۀ رفتار اطالعاتی است که ما باید انسان            نظام
شود ببینیم؛ زیـرا اسـتفادة فـرد از اطالعـات،        که توسط نیروهاي بیرونی بر او اعمال می       ّ محدودیتی     کمترین حد 

  .امري خصوصی است

  هاي تحقیق در معناشناسی شناسی و روش روش
شـود بـراي مطالعـۀ عمـل تعبیـر و       اي کـه معنابخـشی نامیـده مـی     شناسانه ترین معنا، رویکرد روش   در عام 

در این نوشته بررسـی مـا محـدود بـه     . هاي خود معنا ببخشند ند تا به تجربه  ده  تفسیري است که آدمیان انجام می     
  .شوند رسانی و ارتباطی مربوط می هاي اطالع تجاربی است که به امر طراحی و مدیریت و کار با نظام

اي وجود ندارد که بشود گفـت رویکـرد معنابخـشی بـه آن محـدود              هاي مرسوم، گونه    در میان پژوهش  
هـاي   هایی استفاده شده که دسـتگاه  هاي مختلف تجربه دادن به مطالعۀ جنبه  معنابخشی در شکلاز رویکرد . است
بررسـی نیازهـاي   «هـاي   هـا را بـا نـام    ، آن)گیرنـد  کـار مـی   هـا را بـه    و پژوهشگرانی که این دستگاه    (رسانی    اطالع

» کننـدگان  ن در نـزد اسـتفاده  رسا بررسی وجهۀ دستگاه اطالع«، یا »کنندگان بررسی رضایت استفاده«،  »اطالعاتی
هایی مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه و      یعنی رویکرد معنابخشی براي مطالعۀ عمل معنابخشی در موقعیت. شناسند  می

اسـتفاده قـرار داده و دربـارة مفیـدبودن یـا       را مـورد  انـد و آن  اند که اطالعات نامیـده    ها به سراغ چیزي رفته      انسان
رسـان برمبنـاي سـابقۀ سـروکاري کـه بـا آن        ، و نیز دربارة یـک دسـتگاه اطـالع   اند مفیدنبودن آن قضاوت کرده   

  .اند اند اظهارنظر کرده داشته
گیري  هایی که عمل ارتباط ترتیب معنابخشی، روش قابل تعمیمی است و براي مطالعۀ تمام موقعیت      بدین

 از یک استعارة ساده انجام شده که تمام این مطالعات با استفاده . در آن مطرح است تهیه شده و بسط یافته است         
  ).1شکل شماره . (از مفهوم ناپیوستگی اخذ شده است

  
                                                

9 . Transmission 

10 . Tranfer 

11 . Acculturisation 



  به سؤال پاسخ داده شد
  فکر شکل گرفت
  منابع دریافت شد

  بر شکاف پل زده شد
  موقعیت

  استفاده
  )کمک(

  شکاف فرا رو
  کار زده شد به) استراتژي(تدبیر 

  .1شکل 

کار گرفت، هر  توان به هاي انسانی نیز می ها و گروه ر مورد رفتار سازماناین استعاره را عالوه بر رفتار فرد، د
  .چند که در این نوشته سروکار ما با کاربرد آن در مورد افراد است

دارد ممکـن اسـت    گامی که انسان برمی. جریان زندگی انسان در این استعاره به گام برداشتن تشبیه شده       
به لحاظ نظري چنـین گـامی همیـشه یـک گـام جدیـد اسـت، زیـرا در لحظـۀ          ّا  اش باشد، ام    تکرار رفتار گذشته  

  .دهد جدیدي در زمان ومکان رخ می
ایـن لحظـۀ ایـست،    . شود آید و دچار ایست می برداشتن از حالت آزاد درمی      آید که گام    زمانی پیش می  

گذارد  گیرد و نمی ایست، جلوي حرکت فرد را می. لحظۀ حساسی است که پژوهشگر باید فرد را در آن دریابد
محقق باید تعیـین کنـد   . که درك جدیدي از وضع حاصل کند، ادامه دهد که فرد به حرکت خود، پیش از آن      

بندد که وضع را براي  کار می کند، چه تمهیدي به که فرد از این وضع چه تعبیري دارد و چگونه از آن عبور می            
، چه حرکاتی به منظور  کند کند و از آن عبور می  فهم می  رويِ خود را چگونه      پیش  خود تبیین کند، ناپیوستگی   

زدن بر روي شکافی که با آن مواجه شده انجام داده، و سرانجام پس از عبور از روي شکاف، چطور به سـفر          پل
  .خود ادامه داده است

و » شـکاف «، »موقعیـت «هـاي   دهد که سه رأس آن را سه مفهـوم بـه نـام    استعارة فوق، مثلثی را شکل می 
هریک از سه رأس، محلی بالقوه براي انجام عمل معنابخشی ). 2شکل شماره (دهند   تشکیل می » استفاده کمک «

  .توسط فرد است
  موقعیت

  
  چرخش در
  حول تجربه

  
  )شده کمک دریافت(استفاده             شکاف 

  مثلث معنابخشی. 2شکل 

ی تبیینـی کـه فـرد از موقعیـت، از     شود که گوهر لحظۀ معنابخشی را باید با تمرکز بر چگـونگ            فرض می 
  .دهد و نیز با تمرکز بر نحوة تعامل او با هر یک از این سه مفهوم درك کرد گیري ارائه می شکاف، و از بهره

استعارة فوق بسیار انتزاعی است و در امر استفاده از اطالعات و عمل جستجوي اطالعـات قابـل کـاربرد             
اي، ارتباطـات   هاي کوچک، ارتباطات سازمانی، ارتباطات تـوده  در گروهدرون فرد، بین افراد، (در تمام سطوح    

. باشـد  مـی ...) علمی، آموزشی، بهداشتی، سیاسی، و(ها  ، و نیز در تمام زمینه)هاي داده راه دور، استفاده از پایگاه   
تی کـه عامـل   هـاي اطالعـاتی در قالـب کلمـا     این استعاره پژوهشگر را به دیدن عمل استفاده از اطالعات و نظام 



باید توجه داشت که استفاده از استعارة مذکور به این معنا نیست که   . نماید  کند، هدایت می    انسانی خود بیان می   
منظـور رخ   صورت خطی و نـاظر بـه   زدن بر شکاف و غیره به تجربۀ قرارگرفتن در موقعیت ناپیوستگی و عمل پل   

ـ خطی یـا دوري یـا هرطـور دیگرــ      هاي گوناگون صورت ن به توا کننده، زمان را می از منظر فرد تجربه   . دهد  می
معنابخشی فـرض  . تواند به معناي متعارف، هدفدار باشد یا نباشد       همینطور، مواجهۀ فرد با موقعیت می     . شکل داد 

خـود  » بودن درموقعیت«اي براي کنارآمدن با خود وجود دارد، حتی اگر فرد منظور از    کند که همیشه وظیفه     می
  .کردن یا رهاکردن کنترل خود بداند موشرا فرا

در چـارچوب فـرض   . کنـد   هـا اعمـال نمـی       ها بـه لحظـه      این روش، نظري درباب تقسیم صحیح موقعیت      
زدن بـر شـکاف هـستند و نـه نمایاننـدة          ها محلی براي بررسی چگونگی تعیـین شـکاف و پـل             ناپیوستگی، لحظه 

ــ در   شـد، رویکـرد معنابخـشی در طـول تمـام پـژوهش      طور که پیـشتر اشـاره       همان. واقعیت، آنچنان که هست   
هـا   همـۀ ایـن  . شـود  کار بسته مـی  ها ـ به  ها، و در تحلیل داده هاي پژوهش، در گردآوري داده دادن به سؤال شکل
آوري  تر از هر جا، این رویکرد خـود را در مرحلـۀ جمـع       ّا واضح   ام. هاي یک فرایند کلی هستند      ها و پاره    بخش
در بخـش نخـست، اثـر رویکـرد را بـر تعیـین       . پردازیم جا به آن می     به همین جهت در این    . دهد  یها نشان م    داده
  .ها نشان خواهیم داد در بخش سوم تأثیر آن را در مرحلۀ تحلیل داده. هاي پژوهش نشان دادیم سؤال

طراحـی  هـاي بـا    توان آن را در مـورد مـصاحبه   اي براي اجراي مصاحبه دارد که هم می        معنابخشی نظریه 
هـاي کوتـاه و    توان در مطالعات و مصاحبه همچنین از این روش می   . کار برد   هاي آزاد به    دقیق و هم در مصاحبه    

شـود، اسـتفاده    کنندگان بالفعل و بالقوه انجام می   رجوع در تماس بین سازمان و استفاده        تر که با ارباب     غیررسمی
  .پژوهشی است براي مطالعات  مورد نظر ما در اینجا، مصاحبه. کرد

هاي مصاحبه برمبناي رویکرد معنابخشی، الزم است که از روش اصلی آغـاز   دادن انواع روش   براي نشان 
بـه ایـن روش نـام روش مـصاحبۀ     . هاي رویکرد معنابخشی دارد کنیم ـ روشی که بیشترین همریختی را با فرض 

شـود کـه مـوقعیتی را کـه در آن      سته میدر این روش مصاحبه از پاسخگو خوا     . ایم   داده 12»لحظه در طول زمان   «
بوده است بازسازي کند، به این معنا که به صورت گام به گام بیان کند در موقعیتی کـه درآن قـرار داشـته چـه              

توجـه توصـیف بـه    . شود هر گام را باجزئیات بیشتر وصف کند سپس از او خواسته می  . برایش پیش آمده است   
چرخد تا دریافته شود فرد موقعیت، شکاف، و کمکـی    در حول آن میشود و سوي مثلث معنابخشی هدایت می 

که چه  این. خواسته خود را کجا بیابد معنا که پس از عبور از روي شکاف، می بیندـ بدین را که طلبیده چطور می
لعۀ مثالً در مطا. عناصر اضافی هم لحاظ شود و بر چه عناصري بیشتر تأکید شود، به اهداف پژوهش بستگی دارد

نیازهاي اطالعاتی، بر این امر تأکید دارند که فرد، خود را در حال توقف در برابر مانع، چگونه دیده است، چـه       
هایی داشته، براي رسیدن به پاسخ چـه تـدبیرهایی درپـیش گرفتـه، توانـسته پاسـخی بـراي         ها و سردرگمی  سؤال

اي  ها چه اسـتفاده  یعنی از این پاسخ(اند  و کردهها رسیده، چه کمکی به ا    هایی که به آن     سؤاالتش بگیرد، جواب  
  .ها با چه موانعی روبرو بوده است کرده، و در راه رسیدن به این پاسخ

کننـدگان بـالقوه بـراي تعیـین مأموریـت کلـی مراکـز         هایی که با هدف برآورد نیاز اسـتفاده      در مصاحبه 
ها تمـام نیازهـاي    ، موقعیت)خانۀ عمومی انجام شدمانند یک مورد که براي یک کتاب(اند  رسانی انجام شده   اطالع

هایی بـرایش   گرفت، نیاز به پاسخ به سؤال یا سؤال ها قرار می هایی را که فرد وقتی در آن        روزمره، یعنی موقعیت  
  ).3نگاه کنید به یادداشت شماره (شد  آمد، شامل می وجود می به

شـد کـه فـرد،     شامل آخرین باري می» موقعیت «اي که براي یک مرکز انتقال خون انجام شد،          در مطالعه 

                                                
12 . Micro-moment time-line 



در بررسـی  . ترین جلـسۀ درمـان بـود    به معناي سخت» موقعیت«در مطالعۀ بیماران سرطانی،  . خون اهدا کرده بود   
عبارت از آخرین » موقعیت«هاي تلویزیونی بودند،  کنندگان از راهنماهاي برنامه دیگري که موضوع آن، استفاده

  .راهنماها توسط هر یک از بینندگان بودبار استفاده از این 
رسانی یـک سـازمان خـاص مـوردنظر      که بررسی رضایت از خدمات اطالع     ها، در مطالعاتی    برعکس این 

اي کـه فکـر اسـتفاده از خـدمات سـازمان در        بوده، توجه بر توضیحاتی متمرکز شده است که شخص از لحظـه           
ینجا نیز مصاحبه بر هر گامی که در درون مثلـث معنابخـشی   در ا. کند  آخرین بار به ذهنش خطور کرده بیان می       

هـایی اسـت    برداشته شده، متمرکز است ـ با این تفاوت که در بررسی رضایت، تأکید بیشتر بر کمک یا کمـک  
کننده طلبیده و به آن دست یافته، موانعی که بر سر راه خود دیده، آنچه که به گمان او این موانـع را      که استفاده 

. هاي کمک سازمان یا عوامل آن به او در کل ایـن فراینـد    ده، موانعی که از پیش راه برداشته، و شیوه        موجب ش 
شوند که با منظورهاي پـژوهش   گیرند و براي آن انتخاب می هایی موضوع مصاحبه قرار می      در اینجا نیز موقعیت   

گزیننـد کـه    هایی را برمی شوند موقعیتهایی هرگاه در کتابخانۀ عمومی اجرا        مثالً چنین مصاحبه  . سازگار باشند 
در یـک  . خـاطر دارد، باشـد   ها، یا موردي که بیش از همه بـه  آخرین مورد استفادة فرد از کتابخانه یا بدترین آن  

هایی را که کلیسا  مطالعۀ دیگر که سازمان آن یک تشکیالت کلیسایی بود، از پاسخگویان خواسته شد موقعیت        
نگاه کنید به یادداشت (یاد بیاورند  ها شد به هایی را که کلیسا موجب بازماندن آن تها کمک کرد و موقعی به آن

  ).4شماره 
کننـدگان بالفعـل و    هـا در نظـر اسـتفاده    ها وجهۀ سازمان    هایی است که موضوع آن      سومین گونه، بررسی  

ي جمعـی، یـا حتـی    هـا  در این مورد، آخرین باري که مؤسسه در نتیجۀ تمـاس یـا از طریـق رسـانه                . بالقوه است 
در اینجـا نیـز مثلـث معنابخـشی کـار را هـدایت         . گیرد  یادآوري به ذهن شخص وارد شده، مورد توجه قرار می         

شود که توضیح دهد در آخرین باري که سازمان خاص به ذهنش خطـور      شونده خواسته می    از مصاحبه . کند  می
ها را  یعنی این اندیشه( رابطه با آن سازمان داشته کرد، دربارة آن چه فکر کرد، و فکر او چه اثري بر رفتارش در

  ).کار انداخته است چطور به
یابد، زیرا غرض پـژوهش در   هاي پژوهش، معناسازي بر عناصر خاصی تمرکز می      گونه  در هریک از این   

را هـاي مختلـف    شود موقعیت شونده خواسته می ها از مصاحبه اما در همۀ آن. ها چیز دیگري است هر یک از آن 
شـونده بـر تجربـۀ     ها، آن اسـت کـه مـصاحبه    مشترك در همۀ این     وجه  . مجدداً و بسته به منظور، بازآفرینی کند      

نهایت متنوع باشند، در این رویکرد   ها ممکن است در نزد افراد، بی گرچه این تجربه . شود  واقعی تمرکز داده می   
شـوند و در   رچوب اسـتعارة معنابخـشی هـدایت مـی    هـا در چـا      شود، زیرا تـداعی     ها ترتیب و نظم داده می       به آن 
هاي مشتق از سه گونه فوق براي منظورهاي  شماري روش. شود ها بر تبیین شکاف و بر پل زدن تأکید می همۀآن

  .مختلف، تهیه شده است
ا، ه وجه مشترك همۀ آن. اند اند نیستند، بلکه انواع اصلی هایی که تاکنون ابداع شده ها همۀ گونه این مثال
شـود و هـیچ    شونده به چشم همکار نگریـسته مـی   ها به مصاحبه در همۀ این مصاحبه. شونده است نگاه به مصاحبه  

هـا   هاي طوالنی، بـسیاري از مفـاهیم رویکـرد بـه آن     در جریان مصاحبه  . شود  اي از پژوهش از او پنهان نمی        نکته
ــه مــی ــا خــود آن آموخت ــد  شــود ت ــرل کنن ــا ســرعت مــصاحبه را کنت ــدا برخــی مــصاحبهدر . ه شــوندگان و  ابت

الزم بـود  . کنندة مصاحبه باشند خواستند بیشتر اداره   کنندگان می   مصاحبه. کنندگان از این امر ابا داشتند       مصاحبه
شوندگان را به سوي استعارة معنابخشی سوق دهند و کمکشان کنند  ها را کمک کنیم تا یاد بگیرند مصاحبه       این

  . کنندتا تجربۀ خود را بازآفرینی
حال در  شد که چطور همۀ جزئیاتی را که دوست دارند بیان کنند و درعین   به پاسخگویان نیز آموخته می



این رابطه به صورت مستمر دنبال شده و نتـایج، تـا بـه امـروز پـذیرش اکثریـت وسـیع        . چارچوب حرکت کنند 
تـوان اسـتفاده کـرد و     فنـی نیـز مـی   از ایـن رویکـرد در اجـراي مـصاحبۀ تل    . دهنـد  شوندگان را نشان می   مصاحبه
هـا میـسر شـده و بـسیاري از      نیـز بـا آن  )  دقیقـه 20 تـا  15(ّ متوسـط تحمـل     تر از حـد     هاي تلفنی طوالنی    مصاحبه
بخشی  هاي خیلی موفق حتی جنبۀ آگاهی مصاحبه. ها مصاحبه شود اند که باز هم با آن    شوندگان خواسته   مصاحبه

  .و درمان نیز یافته است
ایـن مطالعـات در مـورد نیازهـاي     . زیادي دربارة استفاده از رویکرد معنابخشی انجام شده است      مطالعات  

مانـدة   دبستانی، نوجوانان، دانشجویان دکتري، بزرگساالن عقب هاي مختلف، نظیر کودکان پیش     اطالعاتی گروه 
 آمـوزش، امـور   نظیر بهداشت، محیط زیست، سیاست، علم، مراقبـت کـودك،  (هاي مختلف     ذهنی، و در زمینه   

ها سروکار مردم با انواع بسیاري از  در این پژوهش. اجرا شده است  ) مالی، اوقات فراغت، زندگی روزمره، شغل     
در ) افزارها ها و نرم ها، دستورنامه ها، روزنامه ها، کتاب هاي داده، رسانه ها، پایگاه نظیر کتابخانه(هاي ارتباطی     نظام

بررسـی شـده   ) ابخانۀ ایالتی کالیفرنیا، مؤسسۀ ملـی سـرطان، وزارت بهداشـت   نظیر کت(شمار زیادي از مؤسسات    
  .است

مـسئلۀ  . پس از معرفی معنابخشی اینک نوبت پرداختن به ماهیت کیفی روش تحقیق در این رویکـرد اسـت        
وان عنـ  اي اسـت کـه از آن بـه    تنیده کیفی در مطالعۀ رفتار آدمی یکی از موضوعات درهم         و  ّی  تقابل رویکردهاي کم  

از جملـۀ ایـن موضـوعات، مـسئلۀ تقابـل پـژوهش نظـري و پـژوهش            . شود  بحران پارادیم در علوم اجتماعی یاد می      
در تقابل با پژوهش انتقادي ) در خدمت نهادهاي مستقر(کاربردي، پژوهش فردگرا و ساختارگرا، و پژوهش اداري    

  .هاي کیفی هستند  تقابل با پژوهشّی در هاي کم ، و البته مسئلۀ پژوهش)انتقاد از نهادهاي مستقر(
رساند که پژوهشگر باید یکی از این دو شِق را انتخاب  در عبارت باال این را می     » در تقابل «حضور کلمۀ   

  .پژوهش نظري انجام دهد یا عملی، فردگرا انجام دهد یا ساختارگرا، اداري انجام دهد یا انتقادي: کند
توان گفت که معنابخـشی در مقـام    قدر می ه تمامی باز نمود، همین  توان استدالل را ب     در اینجا گرچه نمی   

هـا   توان بـه آزمـون فرضـیه    با این رویکرد می. ّ وسط این دو قرار داده است یک رویکرد، جایگاه خود را درحد     
پرداخت، و خود آن نیز بر بنیان یک سري مقـدمات و مفروضـات نظـري محکـم اسـتوار اسـت؛ معنابخـشی در           

هـاي   آیـد زیـرا مـستقیماً قابـل کـاربرد در مـدیریت و طراحـی و کـار بـا نظـام                    کار مـی    دي نیز به  پژوهش کاربر 
درواقع، با تمرکز بر رفتارهاي ارتبـاطی افـراد، معنابخـشی بطـور مـشخص بـه پـرورش فهـم                    . رسانی است   اطالع

را تئـوري عمـل    ن آنتـوا  خورد، به نحوي که مـی  تئوریک پرداخته است، فهمی که مستقیماً به کار عمل نیز می      
  .دانست

پـذیرد کـه افـراد انـسانی هـستند کـه عمـل ارتبـاط را انجـام                رویکرد معنابخشی، فردگرا است زیرا مـی      
حال سـاختارگرا   معنابخشی در عین. اندازد کار می ها را به شود و سیستم  دهند، عملی که معنا از آن ساخته می         می

دهند، و به درجـات مختلـف    ها قرار دارند و به ساختار شکل می   رپذیرد که افراد در درون ساختا       است، زیرا می  
  .نیز از این امر آگاه هستند

ها است، و انتقـادي اسـت، زیـرا      معنابخشی، اداري نیز هست از این لحاظ که درپی اصالح و بهبود نظام            
  .ها سخن بگویند ظامها بتوانند با زبان خود با این ن کنندگان از این نظام که استفاده محملی است براي آن

کننـدگان بالفعـل و بـالقوة       کوشد محملـی فـراهم کنـد کـه صـداي اسـتفاده              در اساس، این رویکرد می    
  .ها باشند هاي آن ها بتوانند جوابگوي خواست رسانی را رساتر کند تا این نظام هاي اطالع نظام

معنابخـشی بـه   . ري ابـا دارد گی وکیفی در پژوهش، معنابخشی از طرف ّی در مجادلۀ میان رویکردهاي کم    
ّی، اداري  مثل کیفی در مقابل کم(ها  حتی از این مهمتر، هیچیک از این گزینه. ّی است هم کیفی م وضوح هم ک



ه یا نافی یکدیگر نمی را موج) در مقابل انتقادي کند که  هایی نگاه می بندي داند، بلکه به این چیزها به چشم قطب ِّ
هـا، مفروضـات سـست و     هـایی اسـت کـه مبنـاي آن     ّت پژوهش از درك غلط از ماهیالاقل بخشی از آن، ناشی    
  .یابی بشر است ّت رفتار اطالع محدودکننده درباب ماهی

نمایـد کـه    نظـم مـی   گردیم به این نظر که رفتار فـرد وقتـی بـی     براي بهتر نشان دادن این استدالل، باز می       
  . وقتی که به اطالعات به دیدة شیء نگاه شود نه فرآیندمحقق در جاي غلطی دنبال ثبات در آن بگردد، مثل

شـود؛ بـویژه آن شـکل از     نظمی در رفتار فـرد، پـژوهش کیفـی آسـان مـی         انگاشتن بی   در نتیجۀ مفروض  
نظمـی رفتـار    نظم انجام داد تا پاسـخی باشـد بـه بـی     ها را کالً بی توان آن شود می هاي کیفی که گفته می  پژوهش
داند که با تعقیب نگاه فرایندي به اطالعات،  چیزي واجد نظم را در رفتار فرد مفروض میولی معنابخشی . فردي
دانـد، رویکـردي داراي حـساسیتِ     طریق، معنابخشی که خود را پژوهش کیفی می         بدین. توان دریافت   را می   آن

  .ّی است حال رامِ قدرت تحلیل کم رویکردهاي کیفی، و در عین
که قابل انطباق با رویکـرد معنابخـشی   » کیفی«زم است به بررسی چند معناي واژة براي فهم بهتر این نکته ال     

یکی از این معانی، مفهومی بنیانی در معنابخشی است، و آن این فرض است که اسـتفادة آدمـی   . نیز هست بپردازیم  
ـلب   هاي اطالعاتی، کیفـی و سـیال اسـت نـه یـک         از اطالعات و نظام    ـ   . تختـه و ص راي مفهـوم  همـین فـرض راه را ب

کـه اطالعـات را چیـزي کـه      کنـد؛ دیگـر آن    ناپیوستگی یا انقطاع که در معنابخشی مفهومی بنیـانی اسـت، بـاز مـی              
توان آن را از منبع به مقـصد   که نمی بیند؛ و این کند، نمی واقعیت معینی را به صورت مطلق و بالقوه دقیق وصف می      

شـود و   اخت و شمرد؛ بلکه اطالعات چیزي است که ایجـاد مـی  هایی عبور داد و به صورت عینی شن     از درون کانال  
عمل ایجاد و معنادادن و عمل استفاده از آنچه که ایجاد و معنـادهی شـده، عملـی کیفـی      . دهند  مردم به آن معنا می    
  .کنند هایش فرق می است ـ تنها گونه

ّـت تعریـف    ریستن به کیفـی توان با نگ  کند که وجوه ذاتی استفاده از اطالعات را می          معنابخشی فرض می  
اندیشد که  شخص در لحظۀ تجربۀ شکاف، تدبیري می. شکاف و فاصله و پل زدن بر شکاف و فاصله، فهم کرد   

زدن بـر   ترتیب تعریف شکاف و پل بدین. بندد کار می با آن شکاف مقابله کند، و آن تدبیر را با روش خاصی به          
  .شوند که باید بررسی شوند آن، وجوه اساسی می

معنابخشی از این لحاظ نیز رویکردي کیفی است که اجراي آن از لحاظ روش تحقیق متـضمن اسـتفاده      
و این امر مبتنی بر فرضی است که پیش از این عنوان شـد و آن     . نامیم  ها را کیفی می     هایی است که آن     از روش 

ـ    بنـابراین، روش . هـاي نظـري اسـت     اینکه هر روشی برآمـده از فـرض        هـایی   شـدن داده  ه فـراهم هـاي معنابخـشی ب
هـاي   هـاي بـاز بـه سـؤال     شـود از پاسـخ   مـثالً معنابخـشی تـشکیل مـی    . ها را کیفی دانست توان آن  انجامند که می    می

در چنـد مـورد   . هـا انجـام داد   را به شکل مطالعات موردي، مطالعۀ مدارك و اسناد، یا پیـام      توان آن     مصاحبه؛ یا می  
هـا پاسـخگویان را وادار بـه     بـودن سـؤال   فاده از سـؤاالت بـسته اجـرا شـد، بـسته         محدود که مطالعۀ معنابخشی با است     

ّـا چیـزي کـه در مـورد معنابخـشی متفـاوت        ام. زدن بـر فاصـله نمـود      ارزیابی کیفیت چگونگی تعریف فاصله و پـل       
 کنـد  اي هـدایت مـی   را همـان نظریـۀ عمـومی    هاي تحلیل آن هاي کیفی و روش است، این است که گردآوري داده   

هـاي کیفـی را در اختیـار     منـد همـۀ تحلیـل     بنابراین، این نظریه وسیلۀ نظام.هاي کیفی است که مناسب این تحلیل 
  .گذارد می

  ها یادداشت
.  است اند ارجاع شده هایی که با استفاده از رویکرد معنابخشی انجام شده    در طول این نوشته به بررسی     . 1
  :اند نگاه کنید به یک به نوشته شدن این مقاله منتشر شدههاي نزد هاي دیگر که در سال براي نوشته



Brenda Dervin,"Audience as Listener and Learner,Teacher and Confidante: The Sense-
Making Approach". In Public Communication Campaigns, 2d ed., eds, Ronald Riceand 
Charles Atkins,(Newbury Park, Calif.: Sage, 1989), 67-86; Brenda Dervin, "Users as 
Research Inventions: How Research Categories Perpetuate Ineuities", Journal of 
Communication, 39, no. 3 (Summer 1989), 216-32; Brenda Dervin and Michael Nilan, 
"Information Needs and Uses", Annual Reviewof Information Science and Technology, 21 
(1986): 3-33. 

  :توان در اثر زیر یافت ترین وصف از معنابخشی را می جامع
Dervin, Brenda, "An Overview of Sense-Making Research: Concepts, Methods, and 

Results to Date" (Paper presented to the International Communucation Association, Dallas, 
May 1983). 

متکی است، بـویژه نگـاه کنیـد    » ریچارد کارتر«معنابخشی در مقام رویکرد پژوهشی به شدت بر آثار   . 2
  :به

Richard F. Carter, "What Does a Gap Imply?" (Paper presented to the International 
Communication Association, Sanfrancisco, May 1989); Richard F. Carter, "Discontinuity and 
Communication" (Paper presented at East-West Center Conference on Communication 
Theory East and West, Honolulu, November 1980); Richatd F. Carter, "Toward More Unity 
in Science" (Unpublished paper, University of Washington, Seattle, 1974); Rchard F. Carter, 
" Communication as Behavior" (Paper presented at Association for Education in Journalism, 
Fort Collins, Colorado, 1973); Richard F. Carter et al., "Application of Signaled Stopping 
Technique to Communication Research", in New Models for Communication Research. 
Ed. Peter Clarke, (Beverly Hills, Calif.:1972), 15-44. 

  :معنابخشی همچنین مدیون آثار زیر است
Jerome Bruner, Beyond the Information Given (New York: W. W. Norton, 1973); 

Jesse Delia, "Alternative Perspectives for the Study of Human Communication", 
Communication Quarterly, 25 (1977): 46-62; Paolo Friere, Pedagogy of the Oppressed 
(New York: Seabury Press, 1974); Clifford Geerts, The Interpretation of Culture (New York: 
Basic Books, 1973); Anthony Giddens, The Constitution of Society: Outline of the Theory 
of Structuration (Cambridge, Mass.: Polity Press, 1984); Jurgen Habermas, Theory of 
Communcative Action II: Liferworld and Systems, trans. T. McCarthy (Boston: Beacon 
Press, 1987); Jurgen Habermas, Theory of Communicative Action I: Reason and the 
Rationalization of Society, trans. T. McCarthy (Boston: Beacon Press, 1987); Harvey 
Jackins, The Human Situation (Seattle: Rational IslandPublishers, 1973); Klaus 
Krippendorff, "On the Ethics of Constructing Communication", in Rethinking 
Communication 1: Paradigm Issues, eds,Brenda Dervin et al., (Newbury Park, Clif.: Sage, 
1987) 66-96. 

هاي عمومی مطرح بـوده اسـت، نگـاه     ها، برآورد نیازهاي جامعه در کتابخانه   براي مطالعاتی که در آن    . 3
  :کنید بویژه به

Rita Atwood and Brenda Dervin, "Challenges to Socioultural Predictors of Information 
Seeking: A Test of Race versus Situation Movement State", in Communication Yearbook, 5 
(New Brunswick, N.J.: Transaction, 1982), 549-69; Brenda Dervin and Katheen Clark, 
"Asking Significant Questions:Alternative Tools for Information Need and Accountability 
Assessment by Libraries", Report to California State Library, July 1987). 

  :کنند، بویژه نگاه کنید به براي آگاهی از برآوردن نیازهاي اطالعاتی کسانی که خون اهدا می
Brenda Dervin et al., "Improving Predictors ofInformation Use: A Comparison of 

Predictor Types in a Health Communication Setting", in Communication Yearbook, 5 (New 
Brunswick, N. J.: Transaction, 1982), 806-30; Brenda Dervin et al., "Measuring Aspects of 
Information Seeking: A Test of a Quantitative/Qualitative Methodology", in Communication 
Yearbook, 6 (Beverly Hills, Calif.: 1982), 549-69. 

ها مطـرح بـوده اسـت،     هاي عمومی به جامعه درآن    براي مطالعاتی که برآورد ارزش خدمات کتابخانه      . 4
  :بویژه نگاه کنید به

Dervin and Clark, "Asking Significant Questions"; Brenda Dervin and Benson Fraser, 
"How Libraries Help" (Report to California State Library, October 1985). 

 


