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  چکیده
ابتدا  .فتار اطالع یابی بر مبناي بررسی متون استرتاثیر عاملیت و ساختار بر  تحلیلهدف این مطالعه 

اجتماعی و شناخت جهان بر پایه نظریه هاي اجتماعی و به ویژه  علومپژوهش هاي نقش عاملیت و ساختار در 
سپس چگونگی پیوند میان ساختار و کنش در محیط استفاده از . نظریه ساخت یابی گیدنز تبیین شد

می کنند، مورد تحلیل قرار  اطالعات، به منزله بافت اجتماعی یا محیطی که درون آن افراد زندگی و کار
گیري چگونگی حضور بافت اجتماعی یا به عبارت دیگر منشاء اجتماعی رفتار در رهدر ادامه با . گرفت

همه فعالیتهاي  کهتحلیل ها نشان داد حاصل  .الگوهاي مختلف رفتار اطالع یابی بحث به سرانجام رسید
 استفاده از منابع اطالعاتی بدون مالحظه بافت اجتماعی و .اطالعاتی درون بافت اجتماعی شکل می گیرد

اجرا و استفاده از نظام ،ظهور، طراحی زمینه درك شود، زیرا بافت سازمانی آن نمی تواند به روشنی 
اجتماعی رفتار اطالعاتی ت هاي این رویکرد امکان بررسی وتحلیل جامع و منطبق بر واقعی .اطالعاتی است

  .عاتی خواهد شدیک جامعه را فراهم خواهد کرد؛ و در نتیجه راهگشاي بهبود و توسعه نظام اطال
  رفتار اطالع یابی ،نظریه ساخت یابی ،محیط استفاده اطالعات نظریه اجتماعی، :کلیدواژه ها

  
  چیستی نظریه اجتماعی :مقدمه

 یمفهوم یه اجتماعینظر .دارد "4یه اجتماعینظر"ریشه در  3محیط استفاده اطالعات يزیربناي نظر
مطالعه وتفسیر پدیده اجتماعی در راي اجتماعی ب نظریه از. قرار دارد یعلم جامعه شناس قلمرواست که در 
اندیشمندان علوم اجتماعی و ابزار اساسی مورد استفاده و در واقع  شودفکري استفاده می  ویژهدرون مکتب 

  . استهاي اجتماعی  در تحلیلبه ویژه جامعه شناسان 

                                                        
         mrdavarpanah@yahoo.com  ،استاد گروه کتابداري و اطالع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد 1
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هاي  صاحب نظران بنیان برخی از نظر اما. قدري دشوار است اجتماعی نظریهتاریخی ریشه هاي  ردیابی
از افالطون، سقراط و ) Social theory, 2011(برچ بربروگلو . به یونان باستان باز می گرددنظري آن 

نوزدهم و  سده سال هاي پایانی شکل گرفته ازاجتماعی  نظریهبر  چهره هاي تاثیرگذار ارسطو به عنوان
 سدهاز  پیشتا  مفهوماین ) Social theory, 2011(هارینگتون باور اما به  .کردند، یاد بیستم آغاز سده

و  "Socius"التین  واژهاز  "social "واژهدو از بیستم در هیچ زبانی وجود نداشته است و ریشه آن
"Theory" واژه از "theoria" گرفته شده است یونان باستان.  

بررسی آن کافی و شناخت براي . ردجنبه مهم دا و چهاراست دوسویه  یاجتماعی داراي ماهیت نظریه
پرداز را  نظریهآغاز می تواند در از دو سویه  یانتخاب یک .قرار گیردمورد توجه آن ه یسو دو الزم است هر

نادیده گرفتن به معنی  يدیگرمقابل دهد؛ هر تالشی براي حل یکی از آنها در  سوقجهت هاي متفاوت  هب
   .ستپدیده هابسیاري از 
  :عبارتند ازاجتماعی  نظریهبراي چارچوب  انهوجه دوگچهار 

چه که جامعه می آنآنها با هرپیوند اجتماعی باید چیزي درباره افراد و  نظریههر : جامعه/ فرد .1
  فرد یا جامعه؟ ،این است که کدام ارجح استپایه اي پرسش . یان کندب ،نامیم

و جمعی،  یا فردي ، اعم ازاجتماعی باید چیزي درباره کنش انسانی نظریههر : ساختار/ کنش .2
 ،اسی این است که کدام یک تقدم داردپرسش اس. ساختار اجتماعی یا سازمان اجتماع بگوید

 کنش یا ساختار؟

. ساختار است/ بسط دوگانگی کنش در واقع :یکپارچگی نظام/ یکپارچگی اجتماعی .3
عه پیوند می یکپارچگی اجتماعی اشاره به چیزي است که کنشگران یا افراد را درون جام

 به هم جامعه راگوناگون هاي  دهد؛ یکپارچگی نظام اشاره به آن چیزي است که بخش
است هاي جامعه ممکن  افراد و بخش -یکپارچگی به معناي هماهنگی نیست. پیوند می دهد

 .هم پیوند یابند با از رهگذر تضاد

ت است به این ترتیب که سه متفاو به نسبتدوگانگی چهارم  :سوسیالیسم -داري سرمایه/ مدرنیته .4
از انقالب صنعتی پس مورد اول در هر جامعه اي مطرح است ولی این مورد فقط در جامعه مدرن 

 ).37-36 .ص ،1،1382کرایب( دوگانگی فرعی استنوعی در واقع . مطرح است
  2ساخت یابی نظریه

                                                        
1 Craib  
2 Structuration theory  
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یین پدیده هاي اجتماعی می و ساختار در تب) عاملیت( نقش کارگزاردیدگاه از را نظریه هاي اجتماعی 
  :توان به دسته هاي زیر تقسیم کرد

  )اراده گرایی( نظریه هاي کارگزار محور .1
 نظریه هاي ساختار محور .2

 نظریه هاي کارگزار درون ساختاري .3

در دیدگاه اراده گرایی تبیین پدیده هاي اجتماعی را باید از فرد شروع کرد و او عامل و علت اصلی 
عمل هاي دستاورد پدیده هاي اجتماعی  بسیاري از ،از این رو .اي آنها به شمار می رودپدیده ها و پیامد ه

نمی ساختار گرایی نقش فرد را در وقوع رخدادهاي اجتماعی مهم . هدفمند، نیت مند و ارادي عامالن است
هاي تنیده اي هستند که ساختار هم سیستم هاي در جامعه هادعاي ساختارگرایی این است که ا. داند

ساختارها تعیین کننده گروه بر این باورند که این . ی را در دل فرد جاي داده اندگوناگوناجتماعی بسیار 
با مشخص شدن شالوده ساختارها می توان کنش هاي افراد و کارگزاران را پیش . کارگزاران هستند رفتار

مل کنند و کنش فردي در داخل افراد فراتر از چارچوب یا ساختارها نمی توانند عچرا که  .بینی کرد
بنابراین، فهم هر گونه پدیده اي در اجتماع مستلزم فهم ساختارهاي آن جامعه . ساختار امکان پذیر است

خطی با پیوند اي اجتماعی نه هچرا که پدیده  .است هر دو گروه به خطا رفته اند بر این باوراما گیدنز . است
پدیده هاي اجتماعی علت هاي گوناگون بیشتر بلکه  .پدیده استو نه علت وقوع آنها یک یکدیگر دارند 

 این کهرو، گیدنز ساختار و کارگزار را در تبیین پدیده هاي اجتماعی دخیل می داند، بدون  این از. دارند
در دیدگاه گیدنز مفهوم ساخت یابی دربردارنده مفهوم دوسویگی . یکی را تبیین کننده دیگري بداند

منظور از دو سویگی ساخت این است که . وابستگی دوجانبه ساخت و عاملیت استساخت و بیانگر 
را پیش گفته هاي  است که نظامکارهایی هاي اجتماعی هم وسیله و هم نتیجه  ساختاري نظامویژگی هاي 

انتزاعی درباره  ساخت یابی، شناخت نظریهکه  ز اظهار می دارددنگی). 1383 ،گیدنز( تشکیل می دهند
پایه  ه هايتشریح یا توصیف مسئل هب به روشنیکلی و عام جامعه در اختیار ما قرار می دهد، اما  يها ویژگی

تصور و  نظریهاین . ي نداشته و بدین کار نمی پردازدپیوندتاریخی یا فرهنگی  ویژه، یا رویدادهاي اي
تحلیل ها و  .می دهد برداشتی از امکانات و استعدادهاي بنیادي موجود در زندگی اجتماعی را به دست

ساخت یابی هدایت می شود همیشه به محیط ها و زمینه هاي تاریخی،  نظریهبررسی هایی که به وسیله 
و  سوجمع از یک در پیوند با هاي  نظریهدو موضع  میانخود را  ساخت یابی نظریهگیدنز . محدود می شود

مشترکی را می یابد تا بر  نظریهاین دو، میان در  او. به وجود آورد دیگر سويفرد از در پیوند با هاي  نظریه
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هر چیزي در که است باور گیدنز بر این  ،نااین مببر  .ساخت یابی خود را تدوین کند نظریه ،تصورآن پایه 
 با آن بوجود لزندگی اجتماعی در برگیرنده نظام جهانی است که وضعیت فکري یک فرد در نتیجه تعام

به عنوان یک نظم جهانی بر رفتار افراد جامعه  یدنز بر این باور است که ساختارگ ،دیگرسخنی به . می آید
) راه و رسم( یک کردارو  تعاملی که در محیط اجتماعی برقرار می کند، تاثیر می گذارد واسطهه ب

  ).423. ص، 1379، 2زنقل در استون 1379، 1کوهن( آیداجتماعی به وجود می 
آنها فقط در  .بلکه در لفاف کنش ها پوشیده اند د،نوجود ندار ور مستقلبه طگیدنز ساختارها  باوربه 

وي کنشی را که در داخل . کنش و به واسطه کنش وجود دارند که آنها را تولید و بازتولید می کند
چیز تازه اي دستاورد هر فرایندي از کنش . انجام می گیرد، کردار اجتماعی می نامد) قواعد( ساختارها

حال همه کنش ها استمرار گذشته اند، گذشته اي که فراهم همین عمل تازه اي؛ اما در ورد دستااست، 
بنابراین، ساخت را نه به عنوان مانع کنش، بلکه باید به عنوان چیزي که . آورنده ابزارهاي آغاز کنش است

ساخت یابی ه اي پایبا این نگرش، برخی از مفروضه هاي . گرفتنظر در دارد  پایه ايدر ایجاد کنش نقش 
  :عبارتند از

 فهیمی است که همیشه می تواند به شیوه متفاوتی عمل کند،  )عامل( انسان کارگزار -

 قدرت، عنصر اساسی زندگی اجتماعی است، -

 فرایندي پیش رونده است، زندگی اجتماعی قابل پیش بینی است؛ زیرا کار افراد -

 وردار است،هر کنش پیوسته اي بناگریز از تاریخ و سرگذشتی برخ -

 منظم، ثابت و تکرار شونده است، پیشتاریخ و سرگذشت هر کنش پیوسته اي بناگریز از  -

 تولید می شود، زنهادینه شده در زندگی روزمره باکارهاي  -

 .است کنش هاي آدمی داراي پیامدهاي ناخواسته -

  محیط استفاده اطالعاتقلمرو در  کنشساختار و پیوند میان 
که در پی درك چیزي درباره  است در هر رشته ايپایه اي  امري کنشختار و ساپیوند میان  تعیین

 مستثنی امر از این نیز و علم کتابداري و اطالع رسانی )Giddens, 1984, p. 219( جهان اجتماعی است
 با رویکردهاي متفاوتی مفهوم پژوهشگران علم کتابداري و اطالع رسانی .)Rosenbaum, 1996( نیست

کلید  ،از نظر برخی .داده اند مورد مطالعه قرار و استفاده اطالعات اطالع یابی قلمرورا در  کنشساختار و 
که عمل به طوري  .دارد 1يیا ساختار 3رویکرد نظام مدار ریشه دراستفاده اطالعات  یابی وع فهم اطال

                                                        
1 kuhn  
2 Stones  
3 Systems-Oriented approach  
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می  وشده ، تعیین ندهست که با آنها در تعامل ي اطالعاتیها ي نظامها ویژگی براساس تاحد زیادي کاربران
 & Taylor, 1986; Dervin( مفهوم سازي شود ي پیش بینی پذیر به بروندادهاي نظامها پاسخ به منزله تواند

Nilan, 1986; Cole, 1994; Savolainen, 1993 in Rosenbaum, 1996(. چگونگی تبیین براي  دیگران
اطالعاتی به نظام مراجعه هاي  که با نیازها و مشکل افراديعینیت یافته استفاده  ي اطالع یابی وها فعالیت

 ,Dervin & Nilan, 1986; Hewins( استفاده کرده اند 3یا عمل مدار 2از رویکرد کاربر مدار ،می کنند

1990 in Rosenbaum, 1996(.  در که نشان می دهد یافته ها. دارد پیشینهرشته ها نیز  دیگراین موضوع در 
. وجود داردتوافق اندکی میان طرفداران هر دو رویکرد  ،پدیده هاي مورد مطالعهی نظري و عمل جنبه هاي

 دربارههزاران مطالعه  مشاهده اظهار می کند که )Taylor, 1986, p. ix-x( بازتاب این وضعیت تیلوردر 
 دلسرد ،داشته اند 4ي فراهم آوري اطالعاتها طراحی و عملیات نظام کمی بر تاثیر کهاستفاده اطالعات 

عرضه نمی ما به  چیز زیادي درباره استفاده عملی از اطالعات به واقع این کهکننده تر دلسرد . کننده است
  .کنند

 نسبت بهدون برتري بمدار -نظامیا  مدارکاربرویکردهاي ر ، بکارگیرياین وضعیت دلیل هايیکی از 
رویکردهاي . هستند یضعف ه هايقطن دارايدیگري نسبت به  ،رویکرد هااین هر کدام از  .یکدیگر است

 "ساختار"مدار نمی تواند براي -کاربرو رویکردهاي  "کنش"مدار نمی تواند براي -ساختاري یا نظام
می پردازد و  5"باال به پایین"با استراتژي از کنشساختار و  پیوند میانمدار به  -رویکرد نظام .باشدمناسب 

است و  شناسانه ايساختار داراي برتري هستی در اصل، . ی کندسازمان بنیادي جهان اجتماعی را تشریح م
نظم قابل قیاس مشخصی نسبت به جهان طبیعی  دارايدارد و وجودي  یماهیتساختار . عمل تابع آن است

 Wallace, 1993 in( این امر به روشنی توسط واالس .)Morris, 1994 in Rosenbaum, 1996( است

Rosenbaum, 1996 ( که همان فرایندهاییمفروض دارند  نانافیزیکداختر :استبیان شده ) اعم از
دوره در طول همه  اند، گسترده گیتی سراسرکه اینک در روي زمین و در ) فرایندهاي شناخته شده و نشده

که  مفروض دارند اجتماعیدانشمندان علوم  همین طور .د بودنر خواهفراگینیز بوده و در آینده  جاريها 
با . هستند متداول جامعه هاهمه  در گذشته، حال و آینده) چه شناخته شده و چه نشده( یکسانیي فرایندها

هاي  سطح تعامل آن را به است و به همین خاطر نمی توان تصورياین وجود، مفهوم ساختار امري 

                                                                                                                                             
1 Structural  
2 User- oriented  
3 Action - oriented  
4 Information–Providing Systems  
5 Top down  
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هاي درون این جهان، نیاز. )Sewell, 1992 in Rosenbaum, 1996(تنزل داد  فرديهاي  اجتماعی و عمل
این  در .ست، توصیف می شودینیاز چ این کهاز  "تعریف نظام" قالب دردر آغاز  ،کاربران اطالعاتی

 Dervin & Nilan, 1986, p. 11 in( کاربراننه نیازهاي هستند ، نیازهاي نظام نیازهاي عرضه شده صورت

Rosenbaum, 1996.( معنایی ذاتی، و متبلور  اطالعات مورد جستجو، پایدار، پردازش شده از نظر محتواي
  ).Dervin & Nilan, 1986 in Rosenbaum, 1996( شده در واقعیت مورد توصیف است

ساختار و  میان پیوند براي تبیین "1پایین به باال"مدار، از استراتژي  -کاربرمدار یا  -در رویکرد عمل
اجتماعی پدیدار می  دیگر عنصرهاياست که از آن همه  تعامل اجتماعی مبنایی .استفاده می شودعمل 

اجتماعی افراد هاي  تعامل به واسطهتنها کالن اجتماعی هاي  و نظام، ساختارهاي اجتماعی نهادها .شود
دیگر به  اطالعات ،)Katzer, 1978( کاربرانبا تغییر تمرکز نظري و پژوهشی از نظام ها به  .شکل می گیرد
 Dervin( انسانی ساختار یافته استه است که با جوهر چیزي بلکه؛ می شودعینی تلقی ن یعنوان موجودیت

& Nilan, 1986, p. 16 in Rosenbaum, 1996 .( ،جستجو شده،  جهان اطالعاتدر این صورت
نیازهاي اطالعاتی از . نیستو نظم  تداوم ،يپایدار ،عینیتداراي دیگر ساختاریافته و استفاده شده، 

 موقعیتادارك شده کاربران از هاي  دانش یا مشکل گون درناهمي ها وضعیت ،ناهمخوانی، ناپیوستگی
به واسطه هستند که  کارها و تعامل هاییاستفاده هاي اطالعاتی،  .می گیردریشه  و پویا واقعیهاي ویژه، 

  .می پردازند و معنابخشیها  مشکلآن افراد در گذر موقعیت به حل 
 اش خاطر ناتوانیه تفکر نظام مدار ب. هستندگر یکدی تضاد باو  تقابلاست که این رویکردها در روشن 

 ,Dervin & Nilan, 1986, p. 16 in Rosenbaum( مورد انتقاد است کاربرانپویایی  نکردن لحاظدر 

 ؛مورد انتقاد قرار گرفته است افتادن در دامن فردگرایی روش شناسانه مدار به خاطر-کاربررویکرد ). 1996
 Knorr, 1988 in( دنتوضیح پذیر باش فردي ویژههاي  اقدامدر قالب ید باپدیده هاي اجتماعی  را کهچ

Rosenbaum, 1996( . ده ساختاري به منزله نهاد می توانایی در توجه مناسب به پدینااین وضعیت منجر به
است، به ویژه زمانی که تمرکز بر  مشکل فرديعمل هاي زیرا ایجاد یک پدیده ساختاري مبتنی بر . شود

این  در ذاتی يها دشواريو  امراهمیت این  .رفتار است شناختی الگوهاي پایه مدار برکاربر رویکرد
 میان پیوند مسئله :بندي شده است جمع) Thompson, 1989, p. 6( به روشنی توسط تامپسون ها موقعیت

ن بزرگ این نظریه پردازابیشتر در نوشته هاي . دارد جاينظریه اجتماعی  بطن کنش و ساختار اجتماعی در
 هب موردهادر بیشتر یی ها چنین راه حل ولی .به نوعی حل شده استبه نظر می رسد و  بروز کرده مسئله

                                                        
1 Bottom-Up 
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به گونه اي که یا ساختار اجتماعی به  .تاکید بر یک مفهوم و نادیده گرفتن مفهوم دیگر منتهی شده است
به عنوان افراد  این کهشده و یا ده گرفته نادی )عاملیت( عاملعنوان موضوع اصلی مورد تحلیل قرار گرفته و 

حل  مسئلهاین  صورت،در هر . ندجهان اجتماعی مورد توجه قرار گرفته ال دهنده تشکیعنصرهاي تنها 
 کنشو به چه شیوه اي چگونه  این کهیی مانند ها در نظریه اجتماعی پرسشبنابراین . باقی مانده استنشده 

 متعلق بدان پیوند خورده، بی پاسخ می ماند که مانع تحلیل جامعه هاي ي ساختارها به ویژگی ديعامالن فر
  .ي قاطع می شودها

تالش چمشگیري براي انتقال بحث محیط استفاده اطالعات  درباره) Taylor, 1986; 1991( ر تیلوراث
ته به پژوهشگران رش ،ها این پیش فرض. فراهم کرددر زمینه هاي متفاوت و ساختار  کنش میان پیوند

درگیر این  يرشته ها دیگرکه  مشکل هایی چیره شوند کتابداري و اطالع رسانی اجازه داد با احتیاط بر
  ).Rosenbaum, 1996( را مسحور خود ساخته بود مسئله

  آن  عنصرهايو  محیط استفاده اطالعات 
با طرح وي . ده کرئرا ارا "محیط استفاده اطالعات"مفهوم  )Teylor, 1991( تیلور براي اولین بار

فاصله رویکردهاي  کردن شکاف میان براي پروي پلی جدر جست) IUE( محیط استفاده اطالعات مفهوم
 عامل هاياو این عبارت را براي توصیف  .مدار درون یک چارچوب مفهومی است -و عمل يساختار
ارزشمندي این و میزان  نسازما بر وجود و استفاده از منابع اطالعاتی در درون یک نهاد یا اثرگذاربافتی 

بر مطالعه محیط استفاده از اطالعات  .گرفت کاره جامعه مخاطب آنها، بعضوهاي منابع اطالعاتی از سوي 
 ;Kuhlthau, 1993( چارچوب مفهومی است تاکید دارد و کاربر هسته ایناطالعات در بافت اجتماعی 

Dervin & Nilan, 1986; Hewins, 1990; Wersig & Windel, 1985; Mick, Lindsey & Callahan, 
1980 in Rosenbaum, 1996(. طبق تعریف تیلور )Teylor, 1991, p. 281( یط استفاده اطالعات مح

از هر  بروني اطالعاتی درون و ها بر جریان و استفاده از پیام) که الفعنصرهایی مجموعه "عبارت است از
ي ها واسطه آن پیامه که ب است معیاريکننده تعیین ) ب می گذارد وتاثیر  تعریف شده اي، موجودیت

   .می گیردقرار داوري اطالعاتی مورد 
سـاختار و فشـار    )2( افـراد،  مجموعـه اي از  )1(: قرار مـی گیرنـد  چهار مقوله  در عمومیعنصرهاي این 

 یژگـی و)4( و ه هائلسي مها راه حل ماهیتیی درباره ها پیش فرض )3( شده توسط افرادتجربه  ه هايمسئل
   ).Teylor, 1991, p. 221( محیطهاي 

موقعیت هاي اجتماعی از پیش  پایهبر تعریف می شوند و جمعیت شناختی يها قالبدر  مجموعه افراد
ي اجتماعی مشترك ها ویژگیداراي تعیین شده در ساختارهاي فرهنگی، سیاسی و اقتصادي جامعه صنعتی 
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  .هستند
توسط کاربران باید و  ي استفاده از اطالعات پدید می آیدهادرون محیط  هاي مشکلیا  1ه هائلمس

بر این و می کنند نیازهاي اطالعاتی را تعیین  ،مشکل هاکابران پس ازتعریف . و تعریف شوند شناسایی
 پیوند با درنیز از آن کابران پویا هستند و درك ها  مشکل .می شودپدیدار  تیرفتارهاي اطالعا ،اساس

   .تغییر می کند درطول زمانآن،  عاملها و موقعیت  با دریافت پیوندر اطالعات جدید و د
می ارائه مسئله ها براي پذیرفتنی ي ها ست که راه حلها مجموعه اي از پیش فرضسومین مقوله شامل 

استفاده هاي اطالعاتی کمک  ازپذیرفتنی  مجموعهبه تعریف  در آن است که ها راه حل اهمیت این .کند
ي مختلف ها شده در زمان تند؛ انواع اطالعات دریافتهم پویا هسفاده هاي اطالعاتی است. می کند

به صورت  مسئلهحل مرحله هاي گوناگون  و همان اطالعات ممکن است در دارد یاوتفسودمندي مت
  .متقاوتی به کار گرفته شود
زندگی و کار می است که افراد در آن  ییا محیط جایگاهي اجتماعی ها بافتچهارمین مقوله شامل 

 ، ویژگیهدف هاممکن است در قالب  ها بافتاین در سازمان، . اثر می گذارندرفتار اطالعاتی بر کنند و 
اطالعات و ساختار اجتماعی رسمی و غیر رسمی  جریان هاي ،ها ي جمعیت شناختی، مشتریان، سبکها

ی را تحمیل و درعین حال های انعم ،نکاربرارفتارهاي اطالعاتی  برقراري در موردهااین  همه. توصیف شود
یا زمینه اي را فراهم می  بافتزیرا سازمان براي استفاده از اطالعات  .دنهایی را نیز فراهم می آور فرصت

یکسان  ینگرشضمنی، به طور یا  اشکارآي مدیریتی، ها فعالیتنمونه براي  ).Taylor, 1986, p. 36( آورد
   .می سازدنمایان ا ربه اطالعات پخش شده در سازمان 

تغییر  افرادبا تعامل  و همگاممحیط استفاده اطالعات پویاست و در پاسخ به پیدایش اطالعات جدید 
به شیوه هاي ساختار محیط . بوجود می آیندها  و مشکل ه هادرون این جایگاه اطالعاتی وظیف. می کند

اصالح یک مشکل، یا براي تکمیل یک پیچیده، تعیین می کند چه اطالعاتی براي شفاف سازي، حل، یا 
در او  زیرا. می شود تعیینبالقوه پیام از سوي کاربر  ارزشمنديسپس میزان . قابل پذیرش استوظیفه 
محیط استفاده ، فضااین . پیوند دهدمحیط  وظیفه هايو  ها مشکل پیام را به ي است و می تواندا ویژهمحیط 

ي مرئی و پویا ها محیطبتوانند ي استفاده از اطالعات باید ها محیطمطالعه هاي . دازاطالعات نامیده می شو
ي اطالعاتی ها براي طراحی نظامکه  گونه ايبه  ، افراد و مشکل هاها بر روي سازماناطالعاتی  تمرکز بارا 

                                                        
کاربر در محیط استفاده  موقعیتمهم و همچنین جانشینی براي  عنصرهايبه هم فشردگی موقعیت کاربر با همه ) مشکل(مسنله  1

  .اطالعات است
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ي استفاده ها محیط). ibid, 220-224( ندنک توصیفنظام و کاربر انسانی مفید هستند،  میان پیوندو درك 
ند و نه ک توصیفواقعیت بافت به نزدیک قالبی در را ، متفاوتي ها مجموعه ها یا گروهباید اطالعات  از

  .باشد از سوي سیستم خدمات اطالعاتی هدیکته شد توصیف
پیشی داشتن  ،جملهاین  از. نیز وارد شده است استفاده اطالعات تیلور انتقادهایی نظریه محیطبر البته 

. ختی به عنوان ویژگی مهم شکل دهی رفتار اطالعاتی مورد نقد قرار گرفته استي جمعیت شناها ویژگی
 نقشاستدالل  )Lievrouw, 2001; Rosenbaum, 1996a in Berryman, 2008(پژوهشگران برخی 
 ,Taylor, 1986(البته خود تیلور نیز . ي جمعیتی در شکل دهی رفتار اطالعاتی انسان را رد کردندها ویژگی

p. 223 (با . ي جمعیتی در شکل دهی استفاده و جستجوي اطالعات تردید داشتها نقش ویژگیباره در
غیر جمعیتی به ویژه کار و شبکه حرفه اي در جهت دهی استفاده و جستجوي  عامل هاياین وجود 

ی یاسافرد و بافت را شن میانماهیت پویاي اثر متقابل  به مرور،پژوهشگران . اطالعات مورد تایید قرار گرفت
بر پایه نظریه ساخت یابی ) Rosenbaum, 1993; 1996( زنبامتفکر اولیه تیلور بعدها توسط رو. کردند

محیط استفاده اطالعات و رفتار اطالع یابی شکل گرفته در آن محیط و  میانپویایی  تا گیدنز توسعه یافت
هنجاري درون  مانع هايجامعه کاري و در عین حال عضوهاي ي اجتماعی ها چگونگی بازتاب فعالیت

) Rosenbaum, 1996b( زنبامبا پیشگامی رو. استفاده از اطالعات را ترسیم کند بر اثرگذار )محیط( سازمان
، رفتار سازمانی مسئوالن و منابع و استفاده ه هامحیط استفاده اطالعات مدیریتی شامل مقوله هاي قاعد

در شکل دهی رفتار اطالعاتی به  افزون بر آن،. گردیدشیءها و مردم مطرح اقتدار و کنترل بر  اطالعات،
غیر محسوس فردي  عامل هاي) Lievrouw, 2001; p. 17 in Berryman, 2008(دستاورد عنوان یک 

با این ) Byström, 1999, p. 4 in Berryman, 2008( هستند اثرگذارو باورهاي افراد نیز  ها ارزشمانند 
ته و بر شماهیتی فرامادي دا )Taylor, 1991, p.220-228( تیلورباور ه وجود، به نظر می رسد اطالعات ب

 بیشترهمراه باشد که  "درستیدریافت منفعت و "پیشنهاد کرده که دستیابی به اطالعات باید با  همین اساس
  .روشن می شود "گفتگوي شخصی "از طریق

   یابیرفتار اطالع  يدر الگوها یط اطالعاتیعنصر مح
. که درون آن افراد زندگی و کار می کنند تاز اطالعات، بافت اجتماعی یا محیطی اس محیط استفاده

که افراد در آن تصمیم می گیرند چه اطالعاتی در زمان مشخص براي آنها سودمند  تدر واقع محیطی اس
ت درون همین باف موردهادر بیشتر . ي اطالعاتی درون بافت اجتماعی شکل می گیردها همه فعالیت. است

 رفتارهاي اطالعاتی مجموعه فعالیت. کاربران درباره ارزشمندي و سودمندي اطالعات تصمیم می گیرند
رفتارهاي اطالعاتی ریشه در نیازهاي اطالعاتی  .اطالعات سودمند می شود ،واسطهدان یی هستند که بها
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رفتار . وجود دارد میان محیط، وظیفه و ویژگی هاي روانی و اجتماعی کاربران تعاطی. کاربران دارد
پس . در محیط از اطالعات استفاده کنیمبه وجود آمده اطالعاتی به ما امکان می دهد براي حل مسئله 

رفتار رخداد وضعیت مسئله اي باعث . اجتماعی رفتار اطالعاتی موقعیت یا وضعیت مسئله اي استریشه 
  .اطالعاتی می شود

مداخله گر،  يرهای، متغیاز اطالعاتینه نیزم يمولفه ها از خود یابیرفتار اطالع  يدر الگو 1لسونیو
رفتار اطالعاتی  یاصل عنصرهايو پردازش و استفاده اطالعات به عنوان ) ر فعالیا غیفعال ( یابیرفتار اطالع 

به طور مداخله گر  يرهایمتغ و در یبه طور ضمن یاز اطالعاتینه نین الگو در دو مولفه زمیا. کند یاد می
 2ينه ایاز زم اثر گرفته ویژه يازیش نیدایاست که پ بر این باورلسون یو. ط اشاره داردیعامل مح بهآشکار 

 طیا محیکند  یفا میا یا زندگیکه در کار  یا نقشینه خود شخص، ین زمیاست که ممکن است ا
بر  یخصش يها یگژین باور است که ویبر ان یهمچن. باشد...) ، فناورانه وي، اقتصادیاسیس ،یاجتماع(

 يازهایاز ن ياریاما علت بس .گذارد یر میبر قدرت آنها تاث یاطالعات يازهایو سلسله مراتب ن ،انتخاب
 یگژیو. است یطیط محیا شرایک فرد در جامعه ی ينقش ها به واسطهرون از فرد است و یدر ب یشناخت

 در پیوند با هر شغل،. است يا ویژهشغل  يجامعه برا يرفتار ياز الگوها اثر گرفته، ينقش افراد حرفه ا
 یو ساختار سازمان یط اجتماعیو مح یط کار و زندگیو سرانجام محاي وجود دارد ه ژیو یاطالعات يازهاین

 ينسبت به دورها يو اقتصاد یاسیس تحول يدوره ها یحت .گذارد یاثر م یاز اطالعاتین يریآن بر شکل گ
 ).176-175 .، ص1386 پناه،اورددر  Niedzwiedzka, 2003, p. 5-7( متفاوت است یاجتماعپایداري با 

این موقعیت . ي قرار می دهدا ویژهنقشی که فرد ایفا می کند او را در نظام اجتماعی و سازمان در موقعیت 
  .)176،ص1386،داورپناه( در دسترسی به اطالعات ایجاد می کند یمانع هایو  ها فرصت

مورد آزمون در پژوهش هاي زیادي ژوهش هاي تجربی بنا شده و که بر پایه پ سیال یابیاطالع  يالگو 
گسترده و تعامل این ویژگی ها در هر رابطه هاي الیس  از نظر. قرار گرفته است بر عنصر ویژگی تاکید دارد

  .است ویژهي اطالع یابی فرد درآن مقطع زمانی ها الگوي اطالع یابی تابع شرایط ویژه حاکم بر فعالیت
. قرار داده استتوجه در فرایند جستجو مورد  عاطفی، شناختی و کنش ها را عنصرهايو الگوي کولثا

واقع  کنش ها در. ي داردا ویژه، تفکر و کنش هاي جستجو، کاربر در هر مرحله احساس هادر فرایند 
و افکار و ها  احساس. و افکار نیز استدالل موقعیت جستجو است ،فرایند جستجوهاي با تغییر یهمگام

  . می شونددگرگون تاثیر استفاده از اطالعات زیر ش هاي کاربر در محیط اطالعاتی شکل می گیرند و نک

                                                        
1 Wilson  
2 Context  
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ر است، قرار ییدر حال تغ پیاپیزمان که –ک محور فضایکاربر در امتداد  1نی، دروبخشیمعنا يدر الگو
هاي  تطبیق ها و اصالح چنین جهانی ایجاب می کند تا از طریق. )1386 داورپناه،در  1375 ،2سیمور( دارد

نقشه شناختی تهیه می کنیم، پیرامون خود از محیط . را قابل فهم سازیم مستمر، خود و محیط پیرامون خود
پیوسته اصالح می ) استفاده اطالعات(تاثیر اطالعات جدیدي که به دست می آوریم زیر  اما این نقشه ها

بلکه واقعیتی را می آفرینیم که همراه با می شویم، هماهنگ ندر الگوي دروین ما با جهانی ساکن . شوند
ي اجتماعی، چه کوچک و ها بنابر نظریه ساخت یابی، ساخت یابی همه نظام .خود ما در حال تغییر است

مکانی طی این ساخت یابی به حال  -زمانیرابطه هاي چه بزرگ، در زمان و مکان رخ می دهد، با این حال 
. اندرکار از میان برداشتن محدودیت زمان و مکان است امعه اي به شکلی دستج هر. تعلیق نیز در می آید

نه وجود هیچ شکلی از  در نظریه ساخت یابی، حیطه اصلی مطالعه علوم اجتماعی نه تجربه فرد کنشگر و
گیدنز، ( اجتماعی است که در طول زمان و مکان نظم یافته اند عمل هايکلیت اجتماعی است، بلکه 

1383.(  
 .داند یم فرد "دانشیت یدر وضع یگونمناه "جهیفرد را نت یاز اطالعاتی، نیابیاطالع  يدر الگو 3نیکبل

 یدرونعالم و  یکه دانش ذهناشاره دارد فرد  برونیفرد و جهان  یخود به دو جهان درون يدر الگو وي
توجه  یاز اطالعاتین یتیموقع هايعنصرنه و یز به زمین نیبلک. می داندرون یا بیاز عالم واقع  اثر گرفتهفرد را 

بردن  ید حل معماست و پیت کاربر کلیبردن به موقع یده است که پین هم عقیدرو با ن نکته،یداشته و در ا
  ).1386داورپناه،  در 1375س، یمور( ت استیاهمداراي  -نامد یم ین ناهمگونیآنچه که بلک-فاصله  به

/ محیط سازمانی"و  "ي شناختی کاربرفضا"ساس بر پایهرا از ا الگوي رفتار اطالع یابی 4اینورسن
وظیفه در الگوي اینورسن کاربران الگوهایی از  ).1386داورپناه، در  Wilson, 1999( می داند "اجتماعی

  .ضمنی ولی قابل بیان هستند بیشتردارند که  ي خودهدف هاو ها  کاري، نیازهاي اطالعاتی، مشکل هاي
الگوي تعاملی طبقه اي خود در یک ساختار سه سطحی و اختصاص یک سطح نیز با ارائه  5ساراسویک

روشن ساختن وي در . نشان داده که به عنصر محیط اطالعاتی توجه کافی داشته است ،به موقعیت کاربر
 Wilson, 1999( سطح موقعیت کاربر، نیاز اطالعاتی کاربر را علت تعامل با نظام اطالعاتی ذکر کرده است

از موقعیت کاربر در الگوي خود آورده است که  پیشساراسویک عنصر محیط را ). 1386اه، داورپندر 

                                                        
1 Dervin  
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بازیابی اطالعات توسط جمع، او در . است عنصرها دیگرگذاري محیط اطالعاتی بر اثر براو تاکید بیانگر 
   .می داند) ، شناخت و موقعیتروساخت( ها حوابسته به توجه به تمامی سطکاربر را 

  ي بررسی محیط استفاده از اطالعاترویکردها
مختلف در بررسی محیط کاري و سازمانی استفاده از اطالعات نشان داده است که  ه هايمطالع

الزم است ، ها راي فهم رفتارهاي اطالعاتی در سازمانب. رویکردهاي متفاوتی در این زمینه وجود دارد
و  ه هایفانواع هویت ها، نقش هاي کاري، وظل ان بافت اجتماعی محیط استفاده از اطالعات شامشگرپژوه

ادراك افراد درباره کاربردپذیري و مفید  ي ارتباطی و نیزها ، دسترس پذیري اطالعات و کانالهدف ها
براي یافتن راهی براي طراحی بهتر نظام به پژوهش هایی در چنین محیطی، . بودن این منابع را بررسی کنند

  .آنها نیاز استافراد در رفتارهاي اطالعاتی مورد عالقه پشتیبانی منظور هاي اطالعاتی و ارتباطی به 
 .استپژوهشی یکی از رویکردهاي اطالعات و محیط کار شخصی از رفتار استفاده  میان پیوندمطالعه 

کاري و رفتارهاي  وظیفه هاي میان پیوند )Algon, 1991 in Colleen & Hong, 2000( آلگوننمونه براي 
از . مورد بررسی قرار داد مطالعه طولی بارا  درون یک سازمان داروسازيگروه کاري عضوهاي  اطالعاتی

نقطه ثقل به منزله  بایدي کاري ها لتحلی )Allen, 1996 in Colleen & Hong, 2000,p.19( آلننظر 
رفتار  منطقی براي یمدل ،اگر چه او .گیرد قرارمورد توجه مدار  کاربرمدل  برايطراحی اطالعاتی 

مردم " اظهار می دارد که طراحی کلی به عنوان یک اصل ارائه نداده است، ولی ها اطالعاتی در سازمان
نیز در  ها سازمان برآنافزون . "بارها تکرار کنندو این کار را  طفره بروند اطالعات از جذب اینمی توانند 

 ,Allen( 1تی جی آلن. ل می کنندغیر منطقی عم گاهیاطالعات از پردازش و استفاده  سازي، مجموعه

1997 in Colleen & Hong, 2000(  درباره رفتارهاي اطالعاتی مهندسان دریافت که مهندسان ترجیح می
 آنهاهاي  پیوندافرادي که داراي زمینه مشترك دانشی هستند، گفتگو کنند و  دیگردهند با همکارانشان و 

یکی از  اهیت وابسته به پروژه هاي مهندسیم. دود می شودبه همکاران درون سازمان مح موردها در بیشتر
  . است این رفتار دلیل هاي

طالعات در محیط استفاده اطالعات به عنوان بر پایه کفایت اداوري دیگر به تاثیر پژوهشی  رویکرد
با بررسی تاثیر اطالعات کافی در  )Berryman, 2008( 2در این زمینه بریمن. یک چارچوب توجه دارد

محیطی و بافتی به عنوان چارچوب  عامل هايدریافت که  ،مینه کاري کارگران یک بخش عمومیز
و ساختار  ها ین سبکنمسائلی که افراد با آن سروکار دارند و همچبعدهاي تحلیلی در شبکه اجتماعی و 

                                                        
1 T. J. Allen  
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  .تاثیر دارد در کفایت اطالعاتآنها  سازمان هاي
و منابع بر جریان قاعده ها  ،ساختار سازمانی طالعات به نقشااز محیط استفاده  قلمرودر دیگر رویکرد 

روشن ساخت که ) Rosenbaum, 1996( زنبامرو ،این رویکردبر پایه . اطالعات در سازمان توجه دارد
   .تاثیر گذار است نآ ان در کارکردهاي اطالعاتی مدیرانسازمبافت اجتماعی 

  نتیجه گیريو بندي  جمع
. بازگشتی دارندویژگی کننده در طبیعت، نند برخی از چیزهاي خود بازتولیدافعالیت اجتماعی بشر، م

که آنها به دست کنشگران اجتماعی ایجاد نمی شوند، بلکه به دست این کنشگران و از طریق بدین معنی 
 عامالن در فعالیت. همان ابزارهایی که با آنها خود را به عنوان کنشگر جلوه می دهند بازآفریده می شوند

کنش آمیزه اي . را ممکن می سازد ها آنها شرایطی را بازتولید می کنند که این فعالیتیشان و از طریق ها
چیزي . به دست می آیندبه استمرار تجربه زیسته عمل ها تنها از توجه به نسبت کوتاهی  .نیست عمل هااز 

تاملی، عقالنی سازي و  شامل نظارت ،آن را مدل قشربندي ضمیر کنشگر می نامد) 1383( که گیدنز
هر  در. نشانده شده اند ویژهبرانگیختن کنش به مثابه مجموعه فرایندهایی است که در متن و زمینه هاي 

کنش متقابل، که متشکل از بازیگران و صحنه هایی است، نظارت تاملی بر کنش به صورت روالمند، با 
رابطه حدس زدن مسیر آتی کنش در محدوده این پدیده براي  .نظارت بر محیط کنش متقابل همراه است

عقالنی سازي کنش، در . می نامد بسیار اساسی است "هم حضوري"مکانی که گیدنز آن را -هاي زمانی
عمومی کنشگران شایستگی دیگران درباره داوري اوضاع و شرایط گوناگون کنش متقابل، شالوده اصلی 

  .است
ط یل محیلتحدر تواند درك اطالع رسانان را  یم یالعاتط اطیشه بحث محیبه عنوان ر یه اجتماعینظر

ط یک محیوجه  ودافت که همواره به یبه واسطه آن اطالع رسانان درخواهند . اء دهدقاستفاده اطالعات ارت
 یوجه را در رفتار اطالعات داشته باشند و هر دو یا نظام و کاربر توجه کافیساختار و کنش  یعنی یاطالعات

  .انندل بدیافراد دخ
استفاده از منابع اطالعاتی بدون درنظر گرفتن بافت اجتماعی و سازمانی آن، نمی تواند به روشنی درك 

–رفتار زمینه به طور اساسی،. ، طراحی، اجرا و استفاده از نظام اطالعاتی استپیدایشزیرا بافت زمینه  .شود

ک یو استفاده از اطالعات در  یاطالعاتاز ین. است و هر رفتاري در زمینه اي نمود پیدا می کند وابسته
از  اثر گرفتهتفاده از اطالعات و اس یاز اطالعاتیگر نیبه عبارت د. شود یف میتعر یبافت اجتماعساختار و 
ط یاست که در مح ییها باورها و ارزش، یاجتماع يها ش فرضیپ ،مشکل ها ،مسئله ها، قاعده ها

ان اطالعات در یا بر جریک ساختار پویاده اطالعات به عنوان ط استفیمح ،نیبنابرا. وجود دارد یاجتماع
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ت یافراد از کفاداوري  يبرا ياریط است که معین محیا. گذار خواهد بودراث يا دهیرون از هر پدیدورن و ب
در شناخت رفتار زیادي ط استفاده اطالعات سهم یدرك مح ،ن اساسیبر ا. کند یاطالعات فراهم م

ط یمح عنصرهايتوجه به  ین شناختیالزمه چن ،در واقع .ک جامعه خواهد داشتیافراد در  یاطالعات
ت هاي یمع و منطبق بر واقعجال یو تحل یکرد امکان بررسین رویا .در استفاده اطالعات است یاطالعات

در تواند  یم واقع بینانه لین تحلیایافته هاي . فراهم خواهد کرد ک جامعه رای یرفتار اطالعات یجتماعا
  .راهگشا و اثربخش باشدبهبود نظام اطالعاتی  وسعه وت

  منابع
  .دبیزش: تهران. یابی نیاز اطالعاتی و رفتار اطالع: ارتباط علمی ).1386( داورپناه، محمدرضا

  .آگه: تهران ).ترجمه شهناز مسمی پرست( .نظریه اجتماعی کالسیک). 1382( یان کرایب،
ص ( متفکران بزرگ جامعه شناسی ،)ویراستار( ر استونز، رابد. آنتونی گیدنز). 1379( کوهن، ایراجی

  .نشر مرکز: تهران ).ترجمه مهرداد میردامادي( .)440 – 422
: تهران. )ترجمه حسن چاوشیان ،ویراستار فیلیپ کسل(. چکیده آثار آنتونی گیدنز ).1383( آنتونی ،یدنزگ

  .ققنوس
فصلنامه  ).ترجمه عبدالحسین فرج پهلو(. ربر مداربه سوي خدمات اطالعاتی کا). 1375( .ت .موریس، ر

  .99-71، )2(7کتاب، 
Berryman, J. M. (2008). Influences on the judgment of enough information: an analysis 

using the information use environment as a framework. Information Research, 13(4), 
Retrieved April 25, 2011 from http://InformationR.net/ir/13-4/paper356.html. 

Colleen & Hong(2000).Patterns of Information Use, Avoidance and Evaluation in a 
Corporate Engineering Environment. Retrieved from   
http://www.sois.uwm.edu/xie/IrisArticles/Articles/2000patternofinformationuse.pdf  
Giddens, A. (1984). The Constitution of Society. In A. Giddens (ed.), Proceedings of the 

47th Annual Meeting of the American Society for Information Science (pp.235-245). 
October 21-25, 1984, Philadelphia, USA. Berkeley, CA: University of California Press.  

Katzer, J. (1987). User studies, information science, and communication. The Canadian 
Journal of Information Science, 12(3/4), 17.  

Kuhlthau, C. C. (1993). A principle of uncertainty for information seeking. Journal of 
Documentation, 49(4), 339-355.  

7–28.  
Rosenbaum, H. (1993). Information use environments and structuration: Towards an 

integration of Taylor and Giddens. In S. Bonzi, (ed.), Proceedings of the American 
Society for Information Science (ASIS) 56th Annual Meeting (vol. 30, pp. 235-245). 
October 24-28, 1993, Columbus, Ohio, USA. Medford, NJ: Learned Information.  

Rosenbaum, Howard (1996), ”Structure and action: Towards a new concept of the 
information use environment”. In: Proceedings of the 59th ASIS Annual Meeting, 

http://InformationR.net/ir/13-4/paper356.html.
http://www.sois.uwm.edu/xie/IrisArticles/Articles/2000patternofinformationuse.pdf


  
 1390تابستان  بهار و ،1، سال 1شماره 

 21     نظریه اجتماعی و محیط استفاده از اطالعات 
 

Baltimore, Maryland,October 21-24, 1996. Ed. by Steve Hardin. Medford, NJ: 
Information Today, Inc. (for the American Society for Information Science), pp. 
152-156.Also available at:    
http://www.slis.indiana.edu/hrosenba/www/Papers/ASIS962.html.    
Rosenbaum, H. (1996b). Structure and action:Towards a new concept of the information 

use environment. In Proceedings of the ASIS 1996 Annual Conference. Retrieved 
August 8, 2006 from http://rkcsi.indiana.edu/archive/CSI/WP/wp96-04B.html. 

Social theory. (2011). In Wikipedia, the free encyclopedia. Retrieved April 8, 2010 from 
wikipedia.org/ wiki/Social_theory. 

Taylor, R. S. (1986). Value-Added Processes in Information Systems. Norwood, N.J.: 
Ablex Publishing.  

Thompson, J. (1989). The theory of structuration. In D. Held, & J. Thompson (Eds.). Social 
Theory of Modern Societies: Anthony Giddens and His Critics. Cambridge, UK: 
Cambridge University Press. 

http://www.slis.indiana.edu/hrosenba/www/Papers/ASIS962.html
http://rkcsi.indiana.edu/archive/CSI/WP/wp96-04B.html.




 


