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  هاي اورياز فّن شناسي استفاده هاي جامعه نظريه ملي برأت

  )اشاعه، نوآوري، تصاحب (اطالعاتي و ارتباطي

  ����دكتر مظفر چشمه سهرابي، *دي ضابطشا

  چكيده

 نه تنها تحوالت چشمگيري را در جوامع        ،هاي اخير  هاي اطالعاتي و ارتباطي در دهه      وريّناظهور ف 
 مقاله اين   در. ساز مطالعات نظري و تحقيقات تجربي فراواني نيز بوده است          ايجاد كرده، بلكه زمينه   

 دو جريـان فكـري عمـده    ،نخـست  قرار گرفته اسـت و  مورد توجه اوري و جامعه    رابطه متقابل فّن  
ـ  ،هاي اطالعاتي و ارتباطي، كه يكـي       اوريمربوط به فّن   هـاي   اوري را عامـل اصـلي دگرگـوني        فّن

 وداند،    عناصر و ساختارهاي اجتماعي را دليل اين تحوالت مي         ،كند و ديگري   اجتماعي معرفي مي  
 سـه  ، بـويژه ،هاي اطالعاتي و ارتبـاطي  اوري فّن شناسي استفاده از   هاي مربوط به جامعه    س نظريه پس

افزون بر اين، تـالش   . اند  شدهرهيافت مشهور نوآوري، اشاعه و تصاحب معرفي و تجزيه و تحليل            
هـاي اطالعـاتي و    شناسي استفاده از فنّـاوري    هايي كه در حوزه جامعه      شده است به كمك پژوهش    

كننـدگان از ايـن    اند، جايگاه و نقـش اسـتفاده   ارتباطي در فرانسه و امريكاي شمالي صورت گرفته  
  .ها به بحث گذاشته شود  فّناوري

دهـد، هـيچ       نشان مي  هاي اطالعاتي و ارتباطي    اوريفّنتجزيه و تحليل مكاتب فكري مربوط به        
كدام از اين دو جريان فكري، به تنهايي قادر نيستند عملكرد يك فّناوري را به طور دقيق بررسـي                   

، بررسي و تجزيه و تحليل متون اين حوزه، ظهور مكتب فكـري جديـدي را نويـد                  در نتيجه . كنند
هاي اطالعاتي و ارتباطي و پيدايش         كنندگان فّناوري   دهد كه بيانگر نوعي تغيير نگرش به استفاده         مي

 . تفكر استفادكننده فعال به جاي منفعل است

  عاتي و ارتباطي، نوآوريهاي اطال شناسي، فّناوري اشاعه، تصاحب، جامعه :كليد واژه

                                                   
  )فرانسه(دانشجوي دكتراي علوم اطالعات و ارتباطات دانشگاه استاندال * 
  Email:sohrabi51@gmail.com                             اه اصفهاناستاديار دانشگدكتراي علوم اطالعات و ارتباطات،  ����

  22/1/89 :پذيرش نهايي              28/6/88 :تجديدنظر               27/3/88 :تاريخ دريافت
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  مقدمه

 ،)*فـاوا  (1هاي اطالعاتي و ارتباطي    اوريفّنفزاينده   رشد   ، بارز جوامع معاصر   تحوالتيكي از   
، انـد  كردههايي كه امكان ارتباط هر چه گسترده تر را فراهم          اوري فّن  ظهور و گسترش   با. ستا

اي  م در زنـدگي حرفـه      هم در زندگي خصوصي و ه      ،اي تغييرات كيفي و كمي قابل مالحظه     
 ، ارتبـاط ،گيري از اين ابزارها با بهره  كههستندكيفي  تغييرات، از اين رو آمده است؛پديدافراد 

كـه  روند  شمار مي به اين دليل كمي به شده است و    دست يافتني بيش از پيش تعاملي، افقي و       
 روزافـزون   وذنفـ . انـد    شـده  ي ارتبـاطي  هـا   گسترش تعـداد فعاليـت    تسريع و در نتيجه     باعث  

اي  زنـدگي شخـصي و حرفـه   هاي گوناگون     جنبهالعاتي و ارتباطي در      اط »نوين«هاي    اوريفّن
تـاكنون  . كنـد   در جامعـه مـشخص مـي       ها را   اين فنّاوري عملكرد  ه در زمينه    افراد، لزوم مطالع  

بـه   تـوان  مـي اند كه آنها را  اوري و جامعه پرداختهپژوهشگران بسياري به بررسي رابطه بين فّن 
دارنـد و   كيـد   أاوري و نقش آن در تحوالت اجتماعي ت        فّن ر كه ب  اي  دسته :دو دسته تقسيم كرد   

آنهـا   از گيـري  بهرهكننده در   استفاده فعال به نقش،اوري كه عالوه بر در نظر گرفتن فّن     اي  دسته
 ،هاي مطرح در اين حـوزه      اين مقاله در صدد است ضمن معرفي ديدگاه       . دهند  اهميت مي  نيز
  . تجزيه و تحليل آنها بپردازد مقايسه وبه

 هاي پژوهش  پرسشروش تحقيق و 

 تحقيق حاضر با روش اسنادي صورت گرفته است؛ به اين ترتيب كه مطالب با استناد به               
و هاي اطالعـاتي و ارتبـاطي        فنّاوريشناسي استفاده از     جامعهدر زمينه   كيفي  پژوهش  دو  

 بـا    حاضر، مقاله ،از اين رو  .  شده است  و تنظيم  اي گردآوري   كتابخانه همچنين اطالعات 
 :ستها پرسشپاسخي براي اين يافتن  در صدد ،بررسي متون موجود

هـاي اطالعـاتي و ارتبـاطي عامـل           فّنـاوري هاي فكري موجود،     با توجه به جريان   . 1
 ؟هاي اجتماعي هستند يا عناصر و ساختارهاي اجتماعي اصلي دگرگوني

  هاي اطالعاتي و ارتباطي، نقشي دارد؟  توليد فنّاوري دركننده آيا استفاده. 2

                                                   
1. Information Communication Technologies 

  .شود استفاده مي» فاوا«اختصاري هاي اطالعاتي و ارتباطي از كلمه  از اين پس در اين مقاله براي اشاره به فّناوري* 
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  فاوامكاتب فكري ارتباط جمعي و 

بررسي مجموعه تحقيقات نظري و تجربي مربوط به حوزه ارتباط جمعي و فـاوا نـشان                
 مكتبي كه رسـانه را      ،نخست. دهد كه دو مكتب فكري مهم در اين حوزه وجود دارد           مي

انگيـزي   تحـول بـر   « از آن بـه مكتـب      و   دانـد   مـي  هـاي اجتمـاعي    عامل اصلي دگرگوني  
گـذاري    پايه 1هارولد السول  و سپس مكتبي كه      كند ياد مي ) 1371نژاد،   معتمد( »ارتباطات

ـ « بـه    ،ايـن مكتـب   . معروف است » شناسي ارتباطات  جامعه« به مكتب    كرده است و   ثير أت
ننـدگان و همكـاران     ك  وضع اداره  ،هاي ارتباطي در جوامع توجه دارد و بر اين اساس          پيام

هـا و آثـار اجتمـاعي        پيـام از  كنندگان   هاي ارتباطي، استفاده   وسايل ارتباطي، محتواي پيام   
تـأثير فـاوا بـر    در خـصوص  ). 26 همان منبع، ص( »مورد مطالعه قرار مي دهد    ها را    پيام

اورانـه و    نيز دو جريان فكري شناخته شده وجود دارد، جبرگرايـي فّن           تغييرات اجتماعي 
  .شوند گرايي اجتماعي، كه به اختصار معرفي و تحليل ميجبر

  اورانه و جبرگرايي اجتماعي جبرگرايي فّن

. دانـد   معلـولي مـي  ـ اي علي  رابطه،اوري و جامعه رااورانه، رابطه فّنرويكرد جبرگرايي فّن  
  به اين ترتيـب،    كند و    نقش فعالي در نظام اجتماعي بازي مي       ،اوريمطابق اين ديدگاه، فّن   

 بـر ايـن     ،ن بـه ايـن رويكـرد      امعتقد. شود  هم هر گونه عامل اجتماعي ناديده گرفته مي       س
هـا و حـدود      هاي اجتماعي را رهبري و انتخـاب       اوري است كه فعاليت   باورند كه اين فّن   

جمله نماينـدگان سـازندگان و      از ،اين گفتمان كه بين چند گروه     . كند  آنها را مشخص مي   
ـ    ، رسانه  فنّاوري كنندگان  عرضه دو   بـر  ، و سياسـتمداران رايـج اسـت        شناسـان  اوريها، فّن

 ،اوري جديد و ورود آن به جامعـه       نخست اينكه، اختراع يك فّن    : تكيه دارد فرضيه اصلي   
 ، مولد تغييرات اجتماعي است؛ به عبارت ديگر، فـرد، فرهنـگ، جامعـه يـا اقتـصاد         الزاماً
ـ           ثير مستقيم فّن  أت  تحت اوري اسـت كـه باعـث ايجـاد         اوري يـا رسـانه هـستند و ايـن فّن

 و بـه بـازار    شـدن  همزمان بـا توليـد     ،ن به اين رويكرد   امعتقد. شود  دگرگوني در آنها مي   
ـ «يا  » نتايج «،اوريآمدن يك فّن   زننـد و تغييـرات       بـر جامعـه حـدس مـي       را  آن  » ثيراتأت

                                                   
1. Harold Lasswell 
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، ص  2002،  2 و پـرو   1برتـون ( داننـد  هاي جديـد مـي     اورياجتماعي را محصول ورود فّن    
ـ       م اينكه دو). 253 تـوان    اوري جديـد و ارائـه آن بـه بـازار مـي            ، همزمان با خلق يـك فّن
  ).23ـ24، صص 1994، 3ودل(كنند  اي از آن مي  كرد كه مردم چه استفادهبيني پيش

 گفتمـان  ،اورانـه پس از جنگ جهاني دوم تا دهه هفتاد ميالدي، رويكرد جبرگرايي فّن   
هـاي صـنعتي و      ختلفـي وارد تمـامي فعاليـت      هاي م  اوري فّن ، در اين دوره   زيرابرتر بود؛   

 تغييـرات عظـيم اجتمـاعي آن     كـه اجتماعي شد و اين موضوع محققان را بر آن داشـت            
 از  )309، ص   1994 (4واقعيتي كه اسـكارديگلي   .  بدانند انهاورزمان را مديون تحوالت فّن    

   .كند اوري ياد ميآن به عنوان منطق فّن
 و برخـي از پژوهـشگران را بـر        به رو شد      ترديد رو با   ميالدي   80 از دهه    ،اين رويكرد 

ـ ،كنندگان چرا استفاده :  زير برآيند  هاي  پرسش درصدد پاسخي براي     كهآن داشت    اوري  فّن
 ؟ بـه  شـود   مشكل ايجـاد مـي    ها   اوريكنند؟ يا چرا در استفاده از بعضي فّن          را رد مي   يخاص

زنـدگي فـردي و اجتمـاعي       اوري در   فّن »تصاحب اجتماعي «بيان ديگر، مطالعه در زمينه      
، بـه   اين رو از  .  آغاز شد  ،كند  افراد كه اسكارديگلي از آن به عنوان منطق اجتماعي ياد مي          

 دهـد كنـار   كه قادر است به تنهـايي جهـان بـشري را تغييـر    » اوري مقتدر فّن« تفكر   ،تدريج
ـ  هر و محققان دريافتند كه براي فهم سرنوشت اجتماعي          رفت بايـد بـه     ،اوري جديـد   فّن

  ).310همان منبع، ص ( كنند هايي پرداخت كه آن را توليد و مصرف مي مطالعه انسان
 تغييـرات  ايجـاد اورانـه، كـه عناصـر اجتمـاعي را در     در مقابل مكتـب جبرگرايـي فّن    

 تغييرات اجتماعي را نتيجه روابـط       ،داند، مكتب جبرگرايي اجتماعي     اجتماعي دخيل نمي  
هـا نقـشي در       اوري كه فّن  كند  ميكيد  أ بر اين نكته ت    داند و  قدرت بين فعاالن اجتماعي مي    

در ايـن   ). 253، ص   2002برتـون و پـرو،      (كنـد     وجود آمدن اين تغييرات بازي نمـي      ه  ب
كننــدگان از قــدرتي بــيش از انــدازه برخوردارنــد و الزامــات و       ديــدگاه، اســتفاده 

   .شود  در نظر گرفته نمي،اوري با خود داردهايي كه فّن محدوديت
هـاي     رسانه  در خصوص  اورانهتر اشاره شد، ديدگاه جبرگرايي فّن       كه پيش  گونه همان

                                                   
3. Vedel 2. Proulx 1. Breton 

  4. Scardigli 

 1.  
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 است كه بـا جملـه معـروف         1چهره برجسته اين تفكر مك لوهان     . مطرح است سنتي نيز   
 ثيري مستقيم بـر   أها ت  اين باور جبرگرايانه، كه رسانه    به  ، در شكل دادن     »رسانه پيام است  «

 بـه بعـد مطالعـات    ، مـيالدي 40امـا از دهـه    .سـت جامعه دارند، نقش مهمي ايفا كرده ا
هـا    كاري كه مـردم بـا رسـانه       «اي و     هاي رسانه  دريافت پيام چگونگي  متعددي به بررسي    

 نيستند كـه    يهاي منفعل    گيرنده ، نشان داد كه افراد    مطالعاتنتايج اين   . پرداختند» كنند  مي
برخوردارنـد   يا رد پيام     ذيرشپ فهم، تفسير،    توانايياز  ها باشند، بلكه      مطيع قدرت رسانه  

 هـاي مربـوط بـه       هاي نظري و پـژوهش      سير تحوالت بحث   .)50، ص   2003،  2مايژرت(
كننـده    هاي سنتي را طي كردند، يعنـي اسـتفاده         كننده فاوا نيز مسيري مشابه رسانه       استفاده

 به تدريج به فردي فعال، توانمند و داراي قدرت انتخاب تبديل شـد            آنها،  منفعل و مطيع    
اي اشـاره   برخي از رويكردهاي مربوط به دريافت پيـام رسـانه  به   به اختصار    كه در اينجا  

  :شود مي
 ، مـيالدي 50 و 40شناس كاركردگرا، در دهـه   ، جامعه3 الزارسفلد:مكتب كلمبيا ) الف

ـ        با استفاده از روش    بـا ترديـد رو بـه رو        هـا را      ثير رسـانه  أهاي تحقيق كيفي، قـدرت و ت
كـرد،     برخالف آنچه نظريه تزريقي بيان مي      ،ات اين مكتب نشان داد    نتايج تحقيق . ساخت

از گـان     كننـد    رفتارهـاي اسـتفاده    ،قادر نيست به تنهايي و به طور عميـق        » ارتباط جمعي «
  ).147، ص 2002برتون و پرو، (ها را تغيير دهد  رسانه
 80  و 70، چهره معروف اين رويكرد در دهـه         4 كاتز : رويكرد استفاده و خشنودي    )ب

افراد  «:كه مبني بر اين   ، پرسشي را مطرح كرد      »ارتباط جمعي «نگاهي وارونه به    با  ميالدي،  
اين رويكرد بـه   ). 50ـ51، صص   2003مايژرت،  (»  ؟كنند  ها و محتوايشان چه مي      با رسانه 

كنـد و    مـي ي خودها براي رفع نيازها اي كه او از رسانه بررسي نيازهاي مخاطب، استفاده  
 .  پرداخت،از اين استفادهنيز خشنودي 

ها و تلويزيـون در       له اجتماعي شدن رسانه   ئ به مس  ،اين رويكرد  : مطالعات فرهنگي  )ج
هـا را بـا      بعـد اجتمـاعي اسـتفاده از رسـانه         ،پژوهشگران. هاي خانوادگي پرداخت   محيط

 بـستگي بـه     ،هـا   ند و نشان دادند كه روش اسـتفاده از رسـانه          كردديدي فرهنگي مطالعه    
                                                   

3. Lazarsfeld 2. Maigret 1. McLuhan 

  4. Katz 

 1.  
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در اين  . ي شدن خاص هر خانواده و بافت اجتماعي، سياسي و اقتصادي آن دارد            اجتماع
 از  ي آنـان  هـا   در تحليـل دريافـت     ، مخاطبـان   رفتارها و نـوع زنـدگي       ها،  ارزش ،رويكرد

 رمزگـشايي   ـ  با ارائه مدل رمزگذاري   ،  )1980 (1استوارت هال . ندجايگاه مهمي برخوردار  
.  سازش يا مخالفـت كننـد      ،اي  ادرند با پيام رسانه   هاي اجتماعي ق   بيان كرد كه همه محيط    

ين نظريه را بسط داد و به اين نتيجه رسيد كـه            هم ، با مطالعات تجربي    نيز 2ديويد مورلي 
  بلكـه بـه  وابـسته نيـست؛  كننـدگان    به محيط اجتماعي دريافـت تنها ،ها تفسير پيام رسانه  

 ).51، ص همان منبع(  داردكننده نيز بستگي دريافت...  و  سن، جنسي ماننديها ويژگي

 را شـايد بتـوان همتـاي فرانـسوي مطالعـات            3دو سـرتو  ديـدگاه    : ميشل دو سرتو   )د
مطالعـه   زمينـه  در    خـود   تحقيقات با ،او در دهه نود قرن بيستم ميالدي      . فرهنگي دانست 

مخترعـي ناشـناخته و     « نه تنها رام و منفعل نيست بلكه         ،خواننده كتاب ،  ، نشان داد  كتاب
هـا را فرصـتي بـراي          اولـين كـسي بـود كـه اسـتفاده از رسـانه             ،دو سرتو .  است  »ساكت

او معتقد است تحليل تصاوير پخش شده از تلويزيـون بايـد    . دانست» خالقيت فرهنگي «
 ، فرهنـگ  گانكنند   مصرف اين نكته است كه    بررسي   ،با تحقيق ديگري تكميل شود و آن      

او معتقـد اسـت كـه       ). 260، ص   2002برتون و پـرو،     (» سازند  مي«ها چه    در اين ساعت  
 ،مصرف محصوالت فرهنگـي در نظـر او       .  منبع آفرينش و نوآوري است     ،»ساختن«عمل  
نهادهـاي  پيام  با  ا  يرويت است كه        و تقريبا غيرقابل    پراكنده، ساكت    توليد مكارانه،  نوعي

چيـزي  . دآي  كند و يا با آنها از در سازش در مي           توليد برتر و صنايع فرهنگي مخالفت مي      
در كتـاب   ) 1990(دوسـرتو   ). 265همـان منبـع، ص        (نامـد     مـي » هنر انجام دادن  «كه او   

 نبايـد بـه محـصوالت فرهنگـي عرضـه     «: نويسد مي» 4 زندگي روزمرهروش به كار گرفتن «
 از  اسـتفاده  نحـوه هايي را مورد مطالعه قرار داد كه     شده در بازار توجه كرد بلكه بايد فرايند       

 كـه   كنندگاني پرداخت  او به مطالعه عملكردهاي استفاده    . »دنده   شكل مي  اين محصوالت را  
 ،شوند اما در زنـدگي روزمـره        صنعتي فرض مي  محصوالت  عرضه  هدف  منفعل و مطيع    

مطالعـات  . گيرنـد    انتظار دارند در پيش مـي      آنانكنندگان از    روشي متفاوت از آنچه توليد    
 ). 270، ص همان منبع( فاوا شد »تصاحب«دوسرتو الهام بخش تحقيقاتي در زمينه 

                                                   
3. DeCerteau 2. David Morley 1. Stuart Hall 

 4. The Practice of Everyday Life 

 1.  
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 تـرين  اصـلي . هاي دوسرتو با انتقادهاي زيادي مواجه شـدند        مطالعات فرهنگي و نظريه   
 ، در نظـر نگـرفتن حـوزه توليـد و در نتيجـه     ه است،انتقادي كه به اين نظريات وارد شد      

 بـه ايـن دليـل كـه اهميـت         اين رويكردها،   . گرفتار شدن در دام جبرگرايي اجتماعي است      
 راهبردهـاي   و بهندكنندگان قائل بود كنندگان و دريافت  استفاده نقش و جايگاه   زيادي براي 
كـه  ) 146، ص 1994 (1گي الكـروا  ـ  ژان.نداشتند، با ترديد رو به رو شدند  عرضه توجه   

كنـد بـا ايـن      را رد ميگانكنند به مطالعه حوزه توليد پرداخته است، ايده استقالل استفاده  
 ايـن عرضـه   ،بـه عقيـده او  . است پاسخي به عرضه  ، از هر چيز   پيش ،ادهتوضيح كه استف  
ـ   . سازد گيري و عمومي شدن نوآوري را مي       هاي شكل  است كه پايه    ي آن  معنـا  هاما اين ب

 عملكـرد   ،بـه نظـر او    . ينـدها ندارنـد   اثيري بـر ايـن فر     أكنندگان هيچ ت   نيست كه استفاده  
پـرو نيـز نـشان داده    . عتي و تجـاري اسـت     صن هاي پاسخ به پيشنهاد   تنها گانكنند استفاده
خنثـي  براي مقاومـت در برابـر آنـان،    ها را  كننده  استفادهتمهيداتكنندگان   ه توليد كاست  
 حربـه  ، فـرار از تماشـاي تبليغـات تلويزيـوني        بـه منظـور    بيننـدگان    براي مثال، . كنند مي

تمـامي  از ان تبليغات كنندگان با پخش همزم    بردند اما توليد   ها را به كار مي     تعويض شبكه 
 قـدرتي  گانكننـد   اسـتفاده تـوان گفـت    ، مـي  بنـابراين .  اين حربه را خنثي كردند     ،ها شبكه
ـ  در چارچوب ابزارها و خدمات ارائه شده دار  ،محدود  د و قـدرت مقاومـت و فعاليـت   ن
 ،شـود   داده مـي   در اختيارشان قـرار    وراي آنچه براي ديدن، شنيدن يا استفاده كردن          آنان،
   ).1995، 2رو و البرژپ (نيست

اورانـه و  بررسي مجموعه مباحث نظري و تحقيقات تجربي مربوط بـه جبرگرايـي فّن       
ـ         هيچ ،دهد جبرگرايي اجتماعي نشان مي     بـه تنهـايي   ،اوريكـدام از دو عنـصر فـرد و فّن

، با توجـه    از اين رو  . هاي اجتماعي در جامعه باشند      تغييرات و دگرگوني   أتوانند منش  نمي
ـ      لفهؤ م ،الزمه تحوالت اجتماعي  به اينكه     و محتـواي آن و      اوريهاي متعددي است كه فّن
توان گفـت نـه      ميروند،    شمار مي    جزئي از آنها به    ، عناصر و ساختارهاي اجتماعي    همچنين

شود و نه محتـواي      هاي اجتماعي مي    باعث دگرگوني  ، به طور مستقيم و يك طرفه      ،اوريفّن
هاست شاهد ظهور مكتب ديگري اسـت كـه          وزه مدت اين ح . فاوا و ساختارهاي اجتماعي   

 .داند  ميثرؤهاي اجتماعي م ضمن رد نگاه جبرگرايانه، عوامل مختلفي را در دگرگوني

                                                   
1. Jean Guy Lacroix          2. Laberge 
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  ز فاوااده اشناسي استف جامعه

در  مـيالدي    1980 تـا    1940هـاي     طـي سـال    مختلفـي كـه   بررسي رويكردهـاي نظـري      
صـورت گرفتـه، نـشان      تجربـي    مطالعات   ها مطرح شده است، به همراه       خصوص رسانه 

 طبقـه     منفعل نيستند و با توجـه بـه نيازهـا، اميـال،            ،ها  كنندگان رسانه   كه دريافت دهد    مي
پردازنـد   ها و محصوالت فرهنگي مي پيام رسانهاز به انتخاب و رمزگشايي ... اجتماعي و  

  اسـت، هـا  م توليدكنندگان اين پيـا  آنچه مورد نظراي متفاوت از    درك و استفاده    نيز و گاه 
ـ      اي  محور و جبرگرايانه   بنابراين، نگاه رسانه  . دارند ثير و قـدرت بالمنـازع     أ كه معتقد بـه ت
ي مهـم در  گـاه كننـده جاي   و دريافـت با ترديد رو به رو شـد   به مرور زمان     ،ها بود   رسانه

 يعني تفكـر  .  در نظر گرفت   فاواتوان براي    همين روند را نيز مي    . فرايند ارتباطي پيدا كرد   
و نـسبت دادن صـرف تغييـرات آن         » اوري به يك جامعـه    يشگويي نتايج ورود يك فّن    پ«

 چگـونگي  به تدريج مخالفان جدي پيدا كرد و پژوهـشگران بـه          ،اوريجامعه به عامل فّن   
 ايـن   ،به عبارت بهتر  . توجه نشان دادند   فاواكارگيري  ه  كننده در ب   استفاده و نقش استفاده   
 »كننـد؟   ها مي  اورياي از اين فّن     مردم چه استفاده   «ا كه اين پرسش ر   ،دسته از پژوهشگران  

   .مطالعات خود قرار دادندموضوع محوري ) 1998، 1ميلران(
به منظور تبيين هر چه بيشتر رابطه بين فـاوا و تغييـرات اجتمـاعي و كـسب بينـشي            

 از  شناسي استفاده   هاي مربوط به جامعه     تر در اين زمينه، بخش بعدي مقاله به نظريه          وسيع
  .فاوا و تجزيه و تحليل آنها اختصاص يافته است

  رهيافت اشاعه 

خـود ايـن فرضـيه را       » 3هـا   اشـاعه نـوآوري   «مريكايي، در كتاب    ا محقق    )1995 (2راجرز
ـ    اشـاعه « مطرح كرد كه     خـود و چـه       چـه بـه صـورت خـود بـه          ،اوري جديـد   يـك فّن

 محقـق ايـن  ر  كـا ،به نظر او. »وردآ  به همراه مي را تغيير اجتماعي ريزي شده، الزاماً    برنامه
. شـود  هاي ديگر بين مردم پذيرفته مي تر از نوآوري  آسان،يك نوآوريست كه بفهمد چرا    ا

  .داند ثر ميؤبين مردم مجديد اوري شدن يك فّن او چهار عنصر را در پذيرفته
بـه  . نـوآوري اسـت    آن هـاي  ويژگي راجرز، ديدعامل موفقيت يك نوآوري از     اولين

                                                   
1. Millerand            2. Rogers         3. Diffusion of Innovation 
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 مزيـت نـسبي، سـازگاري، پيچيـدگي،         ، شـامل   داراي پنج ويژگي   ،نوآوريهر   ، او عقيده
شود يـك نـوآوري بـين          عاملي كه باعث مي    دومين. استپذيري و قابليت رويت      آزمون
گيرنـد تـا مفيـد بـودن           است كه مسئوالن به كار مي        راهبردهاي ارتباطي  رواج يابد، مردم  

 بيشتر از طريق گفتگوهاي بـين فـردي تـصميم بـه            ، مردم زيراابزار را به مردم بقبوالنند؛      
ثر ؤ عامـل مـ    سومين. هاي آن   ويژگيطرفانه    گيرند تا با تحليل بي      پذيرش يك نوآوري مي   
 پـذيرش نـوآوري نتيجـه       ،بـه نظـر او    . له بعد زمـاني آن اسـت      ئدر پذيرش نوآوري، مس   

 آشـنايي پيـدا   فرد بـا ابـزار  ( آگاهي: عبارتند ازمراحل آن اي است كه     روندي پنج مرحله  
 ، تصميم )گيرد   شكل مي  اوديدي مثبت يا منفي از آن نوآوري در ذهن          ( ، ترغيب )كند مي
 و تثبيـت  ) كنـد   ابزار را امتحان مـي    (، اجرا   )گيرد كه آن را بپذيرد يا طرد كند         تصميم مي (
 فـرد   ،براي پذيرفته شدن نـوآوري     ).كند  تصميمش را در حفظ يا رد نوآوري قطعي مي        (

ينـد در آن    ا اجتمـاعي كـه ايـن فر       در نهايـت  . نج مرحله را با موفقيت طي كند      بايد اين پ  
 هـاي  ويژگـي او معتقـد اسـت كـه    .  حائز اهميـت اسـت  ،دهد نيز از نظر راجرز   روي مي 

هاي ارتباطي غير رسـمي، نقـش رهبـران يـا             اجتماعي نظير ساختار قدرت، وجود شبكه     
  .گذارد ثير ميأآوري ت نو پذيرشيندا فربر ،قوانيني كه بر جامعه حاكمند
  :  كند كنندگان نوآوري را به پنج دسته تقسيم مي راجرز همچنين استفاده
 اين دسته از افراد به محض ورود يك نـوآوري در جامعـه آن        :پذيرندگان اوليه نوآوري  

ـ       ، از آنجا كه اين افراد     ،به نظر راجرز  . پذيرند  را مي  خـود نـوآوري را   ه   به سرعت و خـود ب
نوآوران نقش مهمي در رونـد  . شوند  ميبدبين  اندكي به آنان    د بقيه افراد جامعه     كنن  قبول مي 
  . دهند ها را در محيط اطراف خود اشاعه مي  نوآوريزيراكنند   نوآوري بازي ميهاشاع

 بـه   اغلـب انـد و       بيشتر در نظام اجتماعي ادغام شده      ، اين دسته  :گانكنند  اولين استفاده 
بقيه پذيرندگان براي كسب اطـالع از نـوآوري   . شوند  ه مي عنوان رهبران اجتماعي شناخت   

 كه در هنگام ظهـور نـوآوري بـه          ترديدهايي را  ، ترتيب به اين كنند و      مراجعه مي  نبه آنا 
  . دهند ، كاهش ميوجود آمده بود

 ديگـران هاي جديد را زودتـر از          انديشه به طور معمول،   ، اين دسته  :اكثريت زودپذير 
كننـد و در      وقعيت رهبران فكري جامعه نيستند، با احتياط عمل مـي         در م البته  . پذيرند  مي

  . ندي بيشتري داركار اخذ تصميم مالحظه
افـرادي  . نـد ندارهـا      نـوآوري   عالقه چنداني به پـذيرفتن      اين گروه  :اكثريت كندپذير 
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ش يهاي اقتصادي يـا افـزا    ضرورتتنها به دليل  ها را     شكاك و محتاط هستند كه نوآوري     
  . پذيرند يطي و همسانانشان ميفشارهاي مح
ايـن گـروه، بـه      . كنند  ها پايبندند و در گذشته سير مي       ها و ارزش   به سنت  :ديرپذيران
 شـده    آن پذيرند كه نـوآوري ديگـري جـايگزين         زماني يك نوآوري را مي      طور معمول، 

  كـامالً  آنـان ايـن مقاومـت بـراي       .  باشند  كردهامتحان  آن را   ) گروه اول ( و نوآوران    باشد
 . مطمئن شوندكامالً  از منفعت نوآوري هك توجيه شده است زيرا مايلند

با در نظـر گـرفتن نـرخ پـذيرش      ،شناسي تحقيق، مطالعات اين رهيافت از نظر روش  
محقق بـه   در اين راستا،    . پردازند  مي  اشاعه  يك نوآوري به تجزيه و تحليل آن در مرحله        

ـ     : ت از اين دست اس    هايي  پرسشدنبال پاسخ براي      انـد؟  اوري را پذيرفتـه   چـه كـساني فّن
 ، رهيافت اشاعه  از اين رو،  اوري كدامند؟   اثرات فّن  وضعيت استفاده از آن چگونه است؟،     

كننـدگان   رهيافتي كمي است كه به بررسي وضعيت وسايل در اختيار، استفاده و اسـتفاده          
شـغل،     جـنس،     سـن،  نظيـر    ي آنها را با متغيرهاي    ،پردازد و در نهايت    و بسامد استفاده مي   

  .دهد درآمد، ميزان تحصيالت، محل سكونت و غيره ربط مي
در پيوسـت آخـرين   صورت گرفته، چنان كه هاي راجرز   ايدهدربارهتحقيقات زيادي  

 تحقيق با ذكر نتـايج آنهـا قيـد شـده     2200ويرايش كتاب اشاعه نوآوري، عنوان بيش از        
. اند دادهمورد نقد و ارزيابي قرار   راجرز را   هاي    ايدهي  بسيار بر اين، محققان     عالوه. است

هـاي   ن است كـه نقـش شـبكه   آاهميت اين رهيافت در  ) 30، ص   1995 (1از نظر فليشي  
ه بر ايـن، بـه نظـر        عالو. يند پخش يك نوآوري برجسته ساخته است      ااجتماعي را در فر   

كنـد،   مـي  اين مدل ديدي يكطرفه از اشاعه دارد و پذيرنـدگان را منفعـل فـرض                 ،فليشي
فليشي معتقد است كه ابزار از ديد        .كنند  پذيرند يا آن را رد مي        كه يا نوآوري را مي     چنان

. پـذير نيـست     امكـان راجرز، مانند جعبه سياهي فرض شده است كه هيچ تغييري در آن             
كنـد     تغيير مي  ،پذيرد  محيطي كه نوآوري را مي      ، در حقيقت،   معتقد است  راجرز همچنين
 نـشان   بـسياري مطالعـات    زيـرا     است قرار نگرفته  مورد پذيرش    ، ديدگاه اما اين . نه ابزار 
 و ابزار جديد وجـود داشـته        جامعههاي فرهنگي    ند كه اگر فاصله زيادي بين ارزش      ا  هداد

اين ايده راجـرز را كـه       ) 18، ص   1994(همچنين ودل   . شود  باشد، نوآوري پذيرفته نمي   

                                                   
1. Flichy 
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هـاي   هاوري ندارند بلكـه ايـن آزمايـشگا    ّن ف ردكنندگان هيچ نقشي در پذيرش يا        استفاده«
ـ   تحقيقاتي و دانشمندان هستند كه باعث مي       رد » اوري در جامعـه متـداول شـود       شوند فّن

وي معتقـد اسـت كـه       .  نيز به نقد نظريه راجرز پرداخـت       )1996 (1ديني  تيري بر  .كند  مي
 بـر   صـرفاً ،راجرزكه   به رد نوآوري بپردازد در حالي  ،تواند در هر مرحله    كننده مي  استفاده

   .كند تأكيد ميگيري  لحظه و مرحله تصميم
 مجـدد هـاي     در چاپ  ،به هر حال، اين نقدها باعث شدند كه راجرز بيست سال بعد           

 ديگـر   ،كننـده  مطابق ديدگاه جديـد، اسـتفاده     . را مطرح كند  » خلق دوباره «كتابش، مفهوم   
او اين . آن را دوباره بيافريند   ثير بگذارد و    أتواند روي نوآوري ت    فردي منفعل نيست و مي    

 ،كننده  استفاده به دست  ،يند پذيرش اتواند در حين فر     كرد كه نوآوري مي    مطرحله را   ئمس
بينـي    متفاوت از آنچه طراحان بـراي آن پـيش          كامالً  و هاي مختلف   به شكل  و    تغيير يابد 

ـ    بعـضي از ويژگـي     قرارگيرد؛استفاده  مورد   ،اند كرده  مـورد   اوري ممكـن اسـت    هـاي فّن
خلـق  «ايـن   . تغييـر يابـد   ممكن اسـت    پذيرش و استفاده افراد قرار گيرد و بعضي ديگر          

 به معناي دگرگوني كامل نوآوري نيست بلكه نمايانگر ترجيحات و احتياجـات             ،»دوباره
تغييـر  هاي تعيين شده بـراي ابـزار را           كننده قادر است استفاده    استفاده. كننده است  استفاده
هـا    از مـسير ايـن اسـتفاده   به طور كلـي   دهد و يامطابقتيازهاي خويش ، آن را با ن    دهد

هـايش بـه      راجرز در مرحله دوم نظريه     .به عمل آورد  هاي جديدي    خارج شود و استفاده   
او بــراي .  در فراينــد نــوآوري اهميــت دادنكننــدگان و عملكــرد آنــا انتخــاب اســتفاده

حـق عمـل و   از كننـده    است اسـتفاده  و معتقدهكننده جايگاه خاصي در نظر گرفت   استفاده
بنـابراين راجـرز از رويكـرد جبرگرايانـه         . اسـت برخوردار  اوري  العمل در برابر فّن    عكس

 اش بـازنگري كـرد      با توجه به برخـي مالحظـات اجتمـاعي، در نظريـه           فاصله گرفت و    
  ).17ـ18، صص 2000، 2ليكام(

  رهيافت نوآوري

  طراحـي ينـد اشوند، بـه مطالعـه فر   ي انجام ميشناسي نوآور  عنوان جامعهباتحقيقاتي كه  
نـه و اجتمـاعي   ااور فّن هاي اقتصادي، سياسي، گيري پردازند كه مستلزم تصميم  نوآوري مي 

                                                   
1. Thierry Bardini       2. Lecam 
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 بـه بررسـي طراحـي       ، سـه جريـان فكـري مختلـف        ،در مجمـوع  ). 1998ميلران،  (است  
  :  داراي اشتراكات فكري هستند،ند كه در بسياري مواردا هنوآوري پرداخت

 در  ،ي است كه در دهه هفتاد مـيالدي       ت دنباله تحقيقا  ، اين جريان  : ساختگرايي ـ  عهجام
  شهرت 1گرايي  گرفته و با عنوان برنامه تجربي نسبيت      شناسي علم انجام      چارچوب جامعه 

هـاي   اين جريان فكري كه هدفشان تحليل بحث      پژوهشگران  تحقيقات  نتايج  .  است يافته
هـاي علمـي      به هيچ وجـه بـه اسـتدالل        ،پيشنهاد علمي  اعتبار يك    ، نشان داد  ،علمي بود 
 بعـدها در  ،اين رويكـرد . بلكه نتيجه سازش و بحث در بطن اجتماع علمي است        نيست،  

.  اسـتفاده شـد    3رگـ  و بيج  2 پينچ  از سوي برخي پژوهشگران بويژه     اوريزمينه نوآوري فّن  
 از طريـق   انـه، راوكننـد كـه مـصنوعات فّن         در مدل خود اين فرضيه را مطرح مي        ،اين دو 

 مفهـوم   ، در ايـن رويكـرد     نآنا. شوند  هاي اجتماعي شكل داده مي     كنش متقابل بين گروه   
ـ هـر    ،كنند كه به موجـب آن       را مطرح مي  » انعطاف تفسير يا انعطاف مصنوعات    « اوري فّن

 درك، معنـي  ،هاي مختلف  به گونه،گيرند هاي اجتماعي كه آن را به كار مي         به گروه  بسته
 ، فرايندي احتمالي است كه طـي آن       ،بنابراين، نوآوري از نظر اجتماعي    . شود و تفسير مي  

 با هـم بـه رقابـت        ،هاي اجتماعي مختلف از نوآوري دارند      هاي مختلفي كه گروه    گاهديد
 بـه مثابـه رقابـت بـين      ،يـك نـوآوري   تحقيق  يند  اتوان گفت فر     مي بنابراين،. خيزند  مي بر

 بـه پايـان     ،ي كه يكي از آنها بر بقيه چيـره شـود          شود و زمان   هاي مختلف تلقي مي     پروژه
هـايي پرداختنـد     اوري به مطالعه فّن   ،رگ پينچ و بيج   ).20ـ21، صص   1994ودل،   (رسد  مي

 با شناسايي   ،نااين محقق . هاي مختلف طراحي شوند     كه اين قابليت را داشتند كه به گونه       
ن موضوع پرداختند كه چـرا       اي  بررسي به) انعطاف طراحي ( ارائه شده    انهاورهاي فّن   گزينه

هـاي    مـشاهده كردنـد كـه انتخـاب        نآنـا . ها بر بقيه پيروز شده اسـت        يكي از اين گزينه   
كننـده    تعيـين  هـاي   مؤلفـه  عوامل اجتماعي از     ،بنابراين. ثير جامعه هستند  أ تحت ت  انهاورفّن

دهـد كـه همـواره        ن نشان مي  اتحليل اين محقق  . روند  شمار مي   بهاوري  مشخصات يك فّن  
كـه آن را    هـايي هـستند       عامل ، وجود دارد و پشت هر گزينه      فنّاورانه مختلفي هاي    زينهگ

هاي اجتماعي هستند كه      گروه  معموالً ها  اين عامل . كنند  اند و از آن دفاع مي       طراحي كرده 
سرانجام در كنش متقابل بين ايـن       . كنند   در كار طراحي شركت مي     منافع خود با توجه به    

                                                   
3. Bijger 2. Pinch 1. empirical program of relativism 

 1.  
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 طبـق   ،بنـابراين . يابـد   برتري مي  ها  ساير گزينه  بر   انهاوريك گزينه فّن   ،هاي اجتماعي  عامل
 از جامعـه    ،هـا و در نتيجـه       از عامل  ،اوري وجود دارد  فّنهر   در   آنچه ،ناتحليل اين محقق  

  . اوريشود نه از خصوصيات ذاتي فّن حاصل مي
، بنــا  آن را2و كــالون  1 فرانــسوي، التــوركــه محققــان ايــن جريــان :مكتــب ترجمــه

مكتب ترجمـه، بـه بررسـي بعـد     . كند  از خطوط اصلي جريان قبل پيروي مياند،  ذاشتهگ
كـه در تنظـيم يـك       پـردازد     مـي اوري و شناسايي كنش متقابل بين عـامالني         اجتماعي فّن 

 تحقيقات التور و كالون، براي برقراري يـك  ر بنا ب  ).1998ميلران،  (اوري سهيم هستند    فّن
 نظيـر  ،بايد بين عامالن اجتمـاعي مختلـف       ]اورين يك فّن  به وجود آمد  [انه  اورسيستم فّن 
 دارنـد،   اوري را بر عهده   مين مالي توليد فّن   أهاي تحقيقاتي، كساني كه مسئوليت ت      آزمايشگاه

 به نظـر كـالون      ،بنابراين. هاي اقتصادي و غيره اتحاد برقرار شود       مقامات سياسي، شركت  
شناسي علم ثابت كرده      كه جامعه   گونه همانهمانند علم،    (انهاورهاي فّن   نوآوري ،و التور 
همچنين اين مكتب نشان داد كـه  . )282، ص  2005،  3مايژ (محصول سازش هستند  ) بود

 اطالعـات كـسب   ، دنيـاي تحقيقـات علمـي   ماننـد بعضي از افراد از يك دنيـاي خـاص     
اري گـذ   ماننـد دنيـاي سـرمايه      و آنها را به اطالعاتي قابل قبول در دنيايي ديگـر             .كنند  مي
  ).همان منبع (شود  مترجم گفته ميـ  به اين افراد نوآوركنند رجمه ميت

شناسي كالسـيك    برخالف جامعه  «:نويسد درباره اين رويكرد مي   ) 61، ص   2001(پرو  
ها يك بار براي هميشه خلق شـده انـد،          اوريكند فّن  ، كه گمان مي   )رهيافت اشاعه (نوآوري  
ها بـه عنـوان وسـايلي كـه در شـكل نهـايي خـود تثبيـت                   به ابزار  ،پردازان اين رويكرد   نظريه
به تـدريج   ،پرداخت  به بررسي پديده نوآوري مي    ،اين رويكرد كه در آغاز    . نگرند  نمي ،اند شده

  ».د روي آور،يند نوآوري و طراحي ابزاراكنندگان در فر به كشف نقش استفاده
كننـدگان بـه چهـار      محقق ديگر اين مكتب، استفاده     )1998 (4به عقيده مادلن آكريش   

يـك   يها  طيف استفاده  ،كننده استفاده : جايي هجاب. 1: كنند طريق در اين فرايند دخالت مي     
 اسـتفاده از    براي مثال، . دهد بدون اينكه در خود ابزار تغييري ايجاد كند         ابزار را تغيير مي   

ايجـاد  ر ابزار كننده تغييراتي د استفاده :انطباق. 2 ؛هاي آتش سشوار براي برافروختن شعله   
 دهد، اما كاركرد اوليه ابزار را       مطابقتخود    آن را با استفاده مورد نظر يا محيط        كند تا   مي

                                                   
1. Lator            2. Kaloon           3. Miege 

4. Madeleine Akrich 
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تواند خم    براي فردي كه نمي    تاكند   تر مي  بلند دسته كالسكه را     براي مثال، . دهد تغيير نمي 
 ابـزار   كننـده عناصـري را بـه       در اين حالت استفاده   : گسترش. 3 ؛ قابل استفاده شود   ،شود

 بـراي مثـال،   . افزايـد   موردي بر موارد استفاده از ابزار مـي        ،ين ترتيب ه ا كند و ب   اضافه مي 
بـه نظـر    :   انحـراف  .4  و كند كه ظرفيت آن را بـاال ببـرد         ن آويزان مي  واي را به فرغ    كيسه
كننـده آن را بـراي مـوردي غيـر از            كه استفاده شود    مي زماني يك ابزار منحرف      ،آكريش

 سـاخته چنگال كه براي خوردن غـذا  براي مثال از    ر گرفته شده استفاده كند؛      مورد در نظ  
  .شود براي تقويت آنتن تلويزيون استفاده ،شده است
پردازد كه چگونه تا زماني كه روش        شناسي نوآوري به مطالعه اين موضوع مي       جامعه

 در  .رقـرار اسـت    تعامـل ب   ،كارگيري آن ه   همواره بين طراحي ابزار و ب      ،نشدهاستفاده تثبيت   
ـ نحـوه    ،اي مواقع، طراحان بعد از خلق ابزار       پاره هـاي اولـين     هـا و ذهنيـت     كـارگيري ه  ب

.  دهنـد   دخالت ،هاي جديد ابزار   در ساخت نسخه  آنها را   كنند تا     را بررسي مي   گانكنند استفاده
ه گـا  هـيچ  ،ها هاي واقعي از نوآوري    اند كه استفاده   نشان داده متعدد  به هر حال، تحقيقات     

   ).61 ، ص2001پرو،  ( همپوشاني ندارد شده، بيني پيشهاي   با استفاده،به طور كامل
 هـر   كـه كند    صحبت مي » اي  انهاور فّن ـ  سيستم اجتماعي  «نيز از   ) 1993(مادلن آكريش   

هـاي     را بـه عنـوان سـاخته       انـه اور ابزارهاي فّن   است،  تقدم عرضه بر تقاضا معتقد     هچند ب 
بـه  اورانه در شكل دادن  فّن و اعتقاد دارد كه نه الزامات منحصراً    گيرد  اجتماعي در نظر مي   

  .سياسيـ  ها نقش دارند و نه اجبار بعضي از نهادهاي اجتماعي نوآوري
. انـد   مورد نقد برخي از محققان قرار گرفته،گرايي و مدل ترجمه ساختـ   مدل جامعه 

كننـده   م بودن جايگـاه اسـتفاده      مبه ،ها اي بر اين باورند كه بارزترين اشكال اين مدل         عده
 نقش  گانكنند اگرچه هر دو مدل معتقدند كه استفاده      . )21ـ22، صص   1994ودل،   (است

 در عمل مطالعات موردي انجام      ، دارند انهاوريند ساخته شدن يك سيستم فّن     امهمي در فر  
 و كنند  ها را مطرح مي     كننده   به ندرت عملكرد استفاده    ،شده در چارچوب اين دو رويكرد     

كارگيري نـوآوري موجـود در يـك        ه   ب كه ،شوند   تحليل مي  گانكنند  استفاده زمانياغلب  
اوري از مرحلـه نـوآوري بيـرون آمـده و وارد             يعني زماني كه فّن    ،بافت اجتماعي خاص  

كـه   در صـورتي . )282، ص 2005مـايژ،  (گيـرد   ، مورد توجه قرار مـي    جامعه شده است  
 حتي در مرحله ساخت نوآوري نيز به        گانكنند تفادهند كه اس  ا  هتحقيقات ديگري نشان داد   

 بـا   ، طراحـان ابزارهـا    ).282ـ283همان منبع، صص     ( مختلف دخيل هستند   هاي  صورت
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نظر  )61، ص   2001پرو،   (هاي يك كاال    از كيفيت و عيب    گانكنند بررسي تحليل استفاده  
، 2002 (پـرو     گمـان برتـون و     به   .دهند  را نيز در مرحله ساخت نوآوري دخالت مي        آنان
تـرين    از مهـم   ، اسـتفاده  چگـونگي اوري و نپـرداختن بـه       تمركز بر طراحي فّن   ) 269ص  
  .كردتوان وارد   است كه به رويكرد ترجمه ميهاييانتقاد

شناس فرانسوي، مدلي را ارائه كرد كـه در آن دو             فليشي، جامعه  :مدل نوآوري فليشي  
هـاي متقابـل     كـنش ديگـري ري و  بعد اجتماعي نوآو  ، نخست ،له را برجسته ساخت   ئمس

 از  پـس  ، نوآوري هراو معتقد است كه     . يند ساخت نوآوري  اعامالن مختلف سهيم در فر    
نحـوه كـار     (بيني شده    پيش كار كه بين طرز   يعني زماني . شود  يندي طوالني تثبيت مي   افر

ده  اسـتفا چگـونگي و ) شـود   قـرار داده مـي  آنهاطور بالقوه در ه هايي كه ب    ابزار و استفاده  
  پـس .)282، ص  2005مايژ،  ( شود   مي اتحاد برقرار ) كنند  اي كه مردم از ابزار مي       استفاده(

 بـه   انـه اور فّن ــ   چارچوب اجتمـاعي    ،   عامل  از تركيب اين دو    ،از اينكه استفاده تثبيت شد    
 نـه تنهـا پيچيـدگي       ،هـاي قبلـي     مدل فليشي برخالف مدل    ،ين ترتيب ه ا ب. آيد  وجود مي 

 را نيـز    گانكننـد   اوري و فعاليت اسـتفاده    گيرد بلكه خصوصيات فّن     ر مي يندها را در نظ   افر
ــر دارد ــد نظ ــن. م ــ رو از اي ــان و   اوري، فّن ــستند و طراح ــاعي ه ــا محــصوالتي اجتم ه

 . شوند شمرده ميكار سهيم   در خلق چارچوب طرز، هر دو،كنندگان استفاده

  رهيافت تصاحب 

ينـد پخـش نـوآوري از    ا بـه مطالعـه فر   رهيافت اشـاعه   ،تر اشاره شد    كه پيش  گونههمان  
را  انـه اور زمـان توليـد ابزارهـاي فّن       ، رهيافت نوآوري  پردازد و    مي طريق نرخ پذيرش آن   

هـاي     جزء رهيافـت   ،شناسي ها از نظر روش    با توجه به اينكه اين رهيافت     . كند  بررسي مي 
 تجهيـزات   از توضيح بعضي از مسائل نظير چرايي پراكندگي نرخ        روند،    شمار مي   كمي به 

ـ          ،رهيافت تصاحب به همين دليل نيز     عاجز هستند و     اوري براي درك آنچـه افـراد بـا فّن
  . ه استوجود آمده هاي اين دو رهيافت ب به منظور پاسخ به محدوديتدهند و  انجام مي

 تعـاريف   ،دهد كه از مفهوم تصاحب نيـز       بررسي متون مربوط به اين حوزه نشان مي       
 كمتر بر سر تعريف مشخصي از آن اتفاق نظر دارنـد            محققانارائه شده است و     مختلفي  
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 معتقد است زمـاني     )143، ص   1986 (1ماري لوالن   آن ).270، ص   2002 و پرو،     برتون(
انـد كـه كليـدهاي       توان گفت يك گروه يا جمعيت خاص ابزاري را تـصاحب كـرده             مي

بـا توجـه   نيز ين ابزار را آن را به دست آورده باشند و ا      ... اورانه و   اقتصادي، فرهنگي، فّن  
 قـصد بررسـي   ، كـه محقـق  از آنجابه نظر او، . داهداف خاص خود به كار گرفته باشن به  

كنندگان يـك نظـام ارتبـاطي را مـورد           كنندگان را دارد و عملكرد استفاده      ديدگاه دريافت 
  . يند تصاحب سروكار داردا با فربه ناچاردهد،  مطالعه قرار مي
 تصاحب يـك ابـزار       يافتن چند شرط براي تحقق   به   )272ص  ،  2002 (برتون و پرو  

 ابـزار   را بـر  اورانه و شناختي    كننده حداقل تسلط فّن     نخست اينكه، استفاده   ،كنند  اشاره مي 
 اعـم از كـاري يـا        ، در زندگي روزانه فرد    ،دوم اينكه، ابزار به طرز معناداري     . داشته باشد 

لط و ادغام به حدي پيش رفته باشـد كـه           سوم اينكه، اين تس   . غير كاري ادغام شده باشد    
هاي خالقانه از ابزار سوق دهد و در نهايت، براي اينكه            كننده را به سمت استفاده     استفاده

كننده بايـد بـر سـخنگوياني كـه           استفاده ،بدل شود » تصاحب اجتماعي «تصاحب ابزار به    
  .دباش كنترل كافي داشته ،نماينده او در بازار نوآوري يا دولت هستند

 مباحث نظري متعددي وجود     ،در خصوص مفاهيم تصاحب و تصاحب اجتماعي نيز       
 پس از بررسي مطالعات نظري و تجربي مربوط به ايـن حـوزه در يـك                 پژوهشگر. دارد

 اجتمـاعي، فنـي و   جنبـه  در جستجوي پاسخي براي مشخص كردن نقـش  ،تحقيق كيفي 
 او همچنـين بـه طـرح ايـن          .ها و تعيين عناصر تصاحب اجتمـاعي بـود         شناختي استفاده 

ـ            اوري وجـود دارد؟    پرسش پرداخت كه آيا امكان تعيين مسير تصاحب اجتماعي يك فّن
 ايـن  دربردارندهاوري شد كه نتايج تحقيق وي منجر به معرفي مدل تصاحب اجتماعي فّن        

 تـصاحب، طـرد تـصاحب، توسـعه         نبـود معيارهاي تـصاحب، معيارهـاي      : استعناصر  
، شـناخت  )تمايـل يـا تقاضـا   ( عامل نيـاز ، اوريي فّنها عهها و داف هاورانه، جاذب فرهنگ فّن 

ـ     فّن كننـده و     تقويـت  عوامـل اوري در زنـدگي روزمـره و        اوري، يادگيري، عادي شدن فّن
   .)2006، چشمه سهرابي (اوريكننده استفاده از فّن ضعيفت

ه از  انـد، بـه تجزيـه و تحليـل اسـتفاد           تحقيقاتي كه در زمينه اين رهيافت انجام شـده        
ـ         همچنـين ابعـاد   كننده و     از ديدگاه استفاده   ،اوريفّن اوري  فنـي، شـناختي و اجتمـاعي فّن

                                                   
1. Anne Marie Laulan 
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نگـاري   هاي تحقيق قوم   شناسي تحقيق نيز، اين رهيافت از روش       از نظر روش  . پردازند مي
 ايـن رهيافـت     از فنون مصاحبه و مشاهده نيز براي گردآوري اطالعـات           و كند تغذيه مي 
 .رود شمار مي  به يك رهيافت كيفي،، رهيافت تصاحبين رواز ا. شود مي استفاده

هاي تحقيقاتي متداولي را كـه در چـارچوب ايـن          موضوع فهرستي از    )1999(ميلران  
   :توان به برخي از آنها اشاره كرد  تهيه كرده است كه مي،شود رويكرد مطرح مي

 پيرامـون  ها  موضوعلين او :هاي واقعي بيني شده و استفاده هاي پيش  تفاوت ميان استفاده  
بينـي شـده بـراي     هـاي پـيش   له مطرح شد كه بين استفادهئاستفاده به دنبال اين مس  موارد  

  سـازندگان مينـي  براي مثال،. ردهاي واقعي از آنها تفاوت زيادي وجود دا ابزار و استفاده 
عـاتي  هـاي اطال   اي از بانـك     براي دستيابي به مجموعـه     ،كردند از اين ابزار     گمان مي  1تل

اي بـراي بـازي و برقـراري روابـط و             به وسيله  ، در عمل  خواهد شد اما ميني تل    استفاده  
جمله كساني بود كه به بررسي فاصـله     از )1989 (2پريو. گفتگوهاي بين فردي تبديل شد    

او . هاي واقعي از اين ابزارها پرداخت      بيني شده براي فاوا و استفاده      هاي پيش  بين استفاده 
بينـي   اي كـه سـازندگان و طراحـان بـراي ابـزار پـيش        برابر روش استفادهدريافت كه در  

ـ              كنندگان هميـشه راه    كنند، استفاده  مي ش يهـاي جـايگزين و انحـراف از اسـتفاده را در پ
ـ     ، يعني اسـتفاده »هاي انحرافي استفاده«او با مطالعه اين   . گيرند مي ه هـايي كـه اشـتباه در ب

را مطـرح  » منطـق اسـتفاده  «له ئ مـس ،دفمند هستندشوند و ه كارگيري ابزار محسوب نمي 
هـاي   اسـتفاده بـه جـاي      در تحقيقاتش به اين نتيجه رسيد كه هر چنـد افـراد              ،پريو. كرد

 هميـشه   ،هـا  بـرداري  آورند، بهره   نوآورانه روي مي   هاي   به استفاده  ،تجويز شده براي ابزار   
.  استفاده وجـود دارد    ان، انواع گكنند توان گفت كه به تعداد استفاده      نوآورانه نيستند و نمي   

ـ      بـين عملكردهـاي اسـتفاده       بـسياري   او دريافت كه شباهت    ،در حقيقت  ه كننـدگان در ب
   .بندي كرد توان آنها را گروه  و ميوجود داردكارگيري از ابزارها 
له اسـت كـه   ئ مهـم ديگـر، تحليـل ايـن مـس      هـاي     موضـوع جملـه     از :معاني اسـتفاده  

طراحان اين  . گيرند هاي اجتماعي مختلف شكل مي     ر گروه هاي مختلف چگونه د    استفاده
 3ملـن  (دن نقش مهمي در چگونگي تصاحب ابزار دار ،»معاني استفاده  « كه له دريافتند ئمس
 براي فهم موقعيت ابزار     ،نا به عبارت ديگر، به نظر اين دسته از محقق         ).1994،  4 توسن و

                                                   
1. Minitell           2. Perriault           3. Mallein 

4. Toussaint 
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كننده چه ذهنيتي از ابـزار دارد        ده پرداخت كه استفا   وضوعدر جامعه بايد به بررسي اين م      
گـي  ـ    ژان ).1999ميلران،  (د  كن كننده تداعي مي   هايي را در ذهن استفاده     و ابزار چه ارزش   

 ورود نوآوري بـه     هنگامهايي كه    در زمينه گفتمان  را   تحقيقاتي   )230، ص   1994 (الكروا
لي ويدئويي در    تلويزيون تعام  در خصوص كارهاي او   .  انجام داد  ،شوند جامعه مطرح مي  

خـاص  هـاي     از ارزش  شـماري  ،هـا  كبك كانادا، اين نكته را برجسته كرد كه اين گفتمان         
كراسـي، مدرنيتـه، پيـشرفت و غيـره مطـرح           وجوامع غربي را نظيـر آزادي، فرديـت، دم        

گيري   تصاوير ذهني از فاوا و شكل      نحوهها هر چند در       اين گفتمان  ،به عقيده او  . كنند مي
افتـادن و عمـومي شـدن         هستند كـه جـا     گانكنند  اين استفاده  ،، در نهايت  ثرندؤاستفاده م 

   .سازند استفاده از ابزار را ميسر مي
 تخيـل   ،به عقيده او  . دكن  را مطرح مي  » اورانهتخيل فّن « مفهوم   ، فليشي ،در همين زمينه  

او بـر ايـن بـاور اسـت كـه تخيلـي كـه               . يند ساخت نوآوري اهميت بـسيار دارد      ادر فر 
 نيـز   گانكننـد   بين اولين استفاده   به طور معمول،  پرورانند   اوري در سر مي   ن از فّن  سازندگا
ـ گانكننـد  به نظر او بايد ذهنيت طراحان و اولين استفاده        . رواج دارد  اوري را بـا دقـت    فّن

  .و تأثير آنها را بر چگونگي طراحي يا استفاده از ابزارها بررسي كردمورد مطالعه قرار داد 
  ويـدئو،  مانندهايي   اوري در تحقيقاتي كه در زمينه فّن      )318، ص   1994 (ملن و توسن  

 در زنـدگي  هـا  دريافتند كه ادغام اين ابزار ،تل و رايانه انجام دادند     ، ميني هاي فشرده   لوح
يي اخصوصيات ذاتي، پيچيدگي و كـار كه درباره  بستگي دارد اي   بيشتر به معاني   ،روزمره

هـا و    كـارگيري ه   را با ب   ها  طرح اين دو محقق،     شود،    يكننده تداعي م   در ذهن استفاده   هاآن
هاي مختلف تصاحب ابزارهـا را   كنندگان در تقابل قرار دادند و روش  هاي استفاده  ذهنيت

بينش انسجام  : عرضه وجود دارد  و   دريافتند دو نوع بينش در ساخت        نآنا. تحليل كردند 
  . اورياوري و بينش كارايي فّنجامعه و فّن
 هـا  ابزار جديد و خـدمات و كاالهـايي كـه از آن   ،اورينسجام جامعه و فّن بينش ا طبق  
 و   اجتمـاعي، فرهنگـي، سـازماني      هـاي   عرصـه  را در    خـود  بايد جايگاه    ،شوند مشتق مي 
ايـن نكتـه را   كننـدگان   عرضه. هاي قبلي پيدا كنند   اوريفّنهمچنين   و    خانوادگي تعامالت

انـد و از آن      در ايـن مجموعـه ادغـام شـده         گونـه كنندگان چ  استفادهكه  گيرند   در نظر مي  
. )319همـان منبـع، ص       (كننـد   چه بازنمايي از اين ادغام دارند و در آن چه مـي            ،تر مهم
  .با يكديگر در ارتباط هستند ،اين ديدگاه عرضه و تقاضابر اساس يعني 
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بينـي   گيـرد و پـيش    مجموعه موجود را در نظر نمـي ،اورانه بينش كارايي فّن  ،در مقابل 
آلـي از ايـن     و چه ذهنيـت ايـده  خواهند كردابزارها اين هايي از    كند افراد چه استفاده    يم

 معتقد است ايـن بيـنش را        )1998 (رانميل. )320همان منبع، ص     (كاالها خواهند داشت  
نگـاراني    را به پروژه عرضه ربط دهد، نزد روزنامـه گانكنند  استفاده،كه قصد دارد به زور    

 از  ،به عقيـده ملـن و توسـن        .توان يافت  مينيز   ،كنند صحبت مي » ورياانقالب فّن «كه از   
كننـد عوامـل     شود كه كمك مي    يند ناشي مي  اها چندين مفهوم و فر     هر كدام از اين بينش    
بخش بعدي ايـن مقالـه بـه        . بهتر درك كنيم  در جامعه   ها را    اوريادغام شدن يا نشدن فّن    

  .استتعدادي از اين مفاهيم و فرايندها پرداخته 
سـازي   آل  ايـده  ،سازي يا نقطه مقابـل آن      يند عادي ا فر :سازي آل مقابل ايده  سازي عادي
ــاوري  ،اورييــك فّنــ در زنــدگي روزمــره هــا را  چگــونگي ادغــام شــدن يــا نــشدن فّن
تواند بـه دو طريـق انجـام         اوري مي سازي يك فّن   عادي. دهد  گان، توضيح مي  كنند استفاده
 گـره خـوردن     بـراي مثـال،   تـر،     قديمي ابزاري جديد به    از طريق گره خوردن ابزار    : شود

 به نامه، چت صوتي به تلفن و غيره؛ يا از طريق ارزشمند بودن كـاربرد     پست الكترونيك 
هـاي تلويزيـون را در غيـاب         توانـد برنامـه     ويـدئو كـه مـي      براي مثال، و فايده آن ابزار،     

.  منطقي انقالبـي اسـتوار اسـت        بر ،سازي آل يند ايده ا، فر برعكس. كننده ضبط كند   استفاده
رفت، به دليل قابليت حمـل و قـدرت           اختراع كتاب الكترونيكي كه گمان مي      براي مثال، 

آورد، موفقيـت و محبوبيـت    ذخيره باال، انقالبي در نحوه كتاب خواندن افـراد پديـد مـي    
 ، داشـتن ابـزار  ،در ايـن ديـدگاه  . رو شد ه ب چنداني در ميان مردم نيافت و با شكست رو       
ـ           كراتيـك محـسوب    واوري نـوعي پيـشرفت دم     خود نوعي تمـايز اجتمـاعي اسـت و فّن

سـازي   آل يندهاي ايـده اكند هر چند فر   بيان مي ) 1999( رانل كه مي   گونه اما همان . شود مي
 همان تـصاوير ذهنـي القـا شـده از           ،كنندگان در كوتاه مدت    شوند استفاده  ابزار باعث مي  

هاي حاصـل از   اما يافته  ،پرورانند و از آن استقبال كنند     در ذهن ب  را  طرف سازندگان ابزار    
 .از ابزار و حتي رها كردن آن استآنان  سرخوردگي بيانگر ، دراز مدتاتمطالع

يـز   ن يا جانـشين شـدن     هاي پيوستن  يدگاهدبا استفاده از     :پيوستن مقابل جانشين شدن   
 ،يند پيوسـتن افر. رداختپبه مطالعه شكست يا موفقيت يك ابزار در جامعه توان    ميبهتر  

براي مثال، پيوسـتن    . شود مبتني بر اين است كه فاواي جديد به ابزارهاي قبلي ملحق مي           
 طبـق   مقابـل در  .  باعث دگرگوني نگاه كالسيك بـه تلويزيـون نـشد          ،ويدئو به تلويزيون  
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 جانـشين    و كنـد   دگرگون مـي   ،قبل موجود است  از   را نوآوري هر چه     ، جانشيني ديدگاه
 آورد  جديـد بـه وجـود مـي    هايي كامالً  استفاده به اين ترتيبشود و هاي قبلي مي   استفاده

 .)323ـ324، صص 1994ملن و توسن، (
 در ديدگاه تحول اجتماعي، ادغام يك فـاواي         :تحول اجتماعي مقابل انقالب اجتماعي    

 ،در اين مجموعـه   . دارد  در مسير مجموعه تحوالت آن جامعه گام برمي        ،جديد در جامعه  
از . كنـد   معنا ميتوليدشود و در زندگي روزمره افراد   ميايجاداوري جديد  يي براي فّن  جا

امـا در ديـدگاه     . داشته باشد تأثير   روي اين تحوالت     برتواند   اوري نيز مي   فّن سوي ديگر، 
. در تقابـل اسـت    با آنها   هاي موجود فاصله دارد و گاه         نوآوري با مدل   ،انقالب اجتماعي 
همان منبع، صـص    ( شود كننده روابط موجود ياد مي      به عنوان منقلب   ،ريبنابراين از نوآو  

 ).324ـ326

تغييـرات   ، مفـاهيم هويـت فعـال و هويـت منفعـل           : مقابل هويت منفعل   ،هويت فعال 
 ،در ديـدگاه هويـت فعـال       :انـد   را مورد توجه قرار داده    كننده يك نوآوري      استفاده هويتي
براي خود خلـق يـا هويـت خـود را از طريـق               يكننده اجازه دارد هويت جديد     استفاده

كننده فرصـت پـذيرش       به استفاده  ،هويت منفعل اما ديدگاه   . ييد كند أاستفاده از نوآوري ت   
  .كند ايجاد مي ، براي او هويتي از پيش تعيين شده و دهد يا رد نوآوري را نمي

 شـود بلكـه بـه    نقش و اهميت نوآوري به تأثيرگذاري بر هويت فردي محـدود نمـي       
  . يابد هويت اجتماعي مانند هويت خانوادگي و همچنين سبك زندگي نيز تسري مي

از طريـق بررسـي معناهـاي اسـتفاده از          ) 1995( پـرو و البـرژ       :گيـري هويـت    شكل
 ،ايـن دو محقـق نـشان دادنـد        . له ساخته شدن هويت پرداختند    ئ به بررسي مس   ،تلويزيون

 در سـاخته شـدن هويـت      ،دهنـد  يـافتي مـي   هـاي در   ها و پيام   معناهايي كه افراد به رسانه    
 تلويزيون نشان دادنـد كـه بـا تماشـاي           يها  با تحليل استفاده   نآنا. خانوادگي نقش دارند  

هاي متقابل اعضاي خـانواده، آداب        نوعي فرهنگ خانوادگي حول نحوه كنش      ،تلويزيون
 كه اي  به بافت جامعه  در ضمن، شود كه    و رسوم سازماندهي و عادات مصرف ساخته مي       

 .گيرد نيز بستگي دارد ها در آن شكل مي اين استفاده
 تنهـا بـه مطالعـه رابطـه         ،رويكرد تـصاحب   : هاي خانگي و تحول سبك زندگي      اوريفّن

ـ     جايگاهي را   بلكه ،پردازد اوري نمي كننده و فّن   خشك استفاده  هـا در   كـارگيري ه  كه اين ب
 ايـن   بـر اسـاس   . دهـد  ار مـي  مـورد بررسـي قـر     نيز   ، دارند كنندگان   استفاده شيوه زندگي 
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شـود و آن     در آن ادغام مـي    كه  كارگيري فاوا بخشي از زندگي روزانه است،        ه  رويكرد، ب 
ـ  دربـاره اكثر تحقيقاتي كـه     . دهد را تغيير مي   جـايي مرزهـاي زنـدگي خـصوصي و        ه جاب

 امكـان  انـد كـه انـواع فـاوا كـه        مـسئله پرداختـه    بـه مطالعـه ايـن        ،اند عمومي انجام شده  
دهنـد، چگونـه بـه بازسـازي         كنندگان مي  ن مرزهاي زمان و مكان را به استفاده       درنورديد

 اينترنـت    و تـل   از مينـي   ، مثال براي. اند مرزهاي زندگي عمومي و خصوصي كمك كرده      
 محيط منزل از خـدمات ادارات دولتـي   در افراد بتوانند اند توان ياد كرد كه باعث شده   مي

 نمـايش  از طريق صفحه     ،به اين ابزارها متصل هستند    بهرمند شوند يا با افراد ديگري كه        
وارد حوزه  ) ادارات يا خيابان   ( عمومي   هاي  توان گفت كه حوزه    بنابراين، مي . گفتگو كنند 

  . اند شده) منزل(خصوصي افراد 
 بحـث ورود   براي امور شخصي و سـرگرمي،       استفاده از فاوا در محيط كار      در مقابل، 

توان گفت كه اسـتفاده از       بنابراين مي . كند  مطرح مي  حوزه خصوصي به حوزه عمومي را     
  .  مرز بين زندگي خصوصي و عمومي را از بين برده است،رايانه

 ،يبـسيار  نويـسندگان  ،شـود  تر مـي   روز به روز فردگرايانه،از آنجا كه استفاده از فاوا    
امـا  . انـد  هاين ابزارها را متهم به منزوي كردن افراد و از بين بردن روابط اجتمـاعي كـرد                

تـل،     استفاده از مينيمانندها   استفادهدر كنار جنبه فردي  است  نشان داده متعددتحقيقات  
 هـا در  شـود، نقـش فّنـاوري     مـي »شـكوفايي خـود  «باعـث  كـه  اينترنت يا تلفـن همـراه     

  .نيز بايد مورد توجه قرار گيردها  كننده  اجتماعات و ايجاد رابطه بين استفادهگيري شكل
 اشـاره   تـر   پـيش همان طور كه     :ها اوري و نقش ساخته شدن ذهنيت     زي از فّن  تصويرسا

در . اوري موثرنـد  اوري در ساخته شدن ذهنيت از آن فّن       سازي فّن  آل هاي ايده   گفتمان ،شد
ـ   خورد  به چشم مي  اورانه   رد پاي جبرگرايي فّن    به طور معمول،   ،ها اين گفتمان   ،اوري و فّن
   ).1999ميلران،  (دشو اي جامعه فرض ميهاي ذاتي و چاره درده حاوي ارزش

  گيري بحث و نتيجه

هاي فكـري موجـود،     با توجه به جريان   مبني بر اينكه    نخست تحقيق    پرسش در پاسخ به  
يـا   روند شمار مي بههاي اجتماعي  عامل اصلي دگرگوني هاي اطالعاتي و ارتباطي      اوريّنف

 و عناصـر متعـددي در ايجـاد         اگر بپـذيريم كـه عوامـل      ،  عناصر و ساختارهاي اجتماعي   
ـ                تغييرات و دگرگوني   اوري هاي اجتماعي نقش دارند كه يكي از آنها خـود رسـانه يـا فّن
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ـ      كه وجود فّن  توانيم بپذيريم     نمي ،است در آن  ثير اسـت و تغييـري       أاوري در جامعه بـي ت
اي كه در طراحي نـوآوري گنجانـده شـده           هاي استفاده   روش كم،  زيرا دست كند   ايجاد نمي 

، بايد اذعان داشت كه نه نـسبت دادن  از اين رو . شوند ود باعث ايجاد تغيير در جامعه مي      خ
شود بـه   هايي كه از آن مي     بيني استفاده  اوري و پيش  هاي اجتماعي به عامل فّن     تمام دگرگوني 
توان عناصر اجتماعي را بـه   همچنان كه نمي  . ي است و نه ناديده انگاشتن آن      نتنهايي پذيرفت 

كـدام از ايـن دو    ، هـيچ از اين رو . دانستجامعه  ايجاد شده در     تمام تغييرات    أمنش ،تنهايي
اورانه و جبرگرايي اجتماعي، به تنهايي توانايي بررسي دقيـق عملكـرد   مكتب، جبرگرايي فّن  
بـر ايـن    . اوري و جامعـه عاجزنـد      دقيق رابطه فّن   تبييناز  در نتيجه   ند و   ريك فناوري را ندا   

در نيـز  هاي اجتماعي كه به برخي از آنهـا   عناصر دخيل در دگرگوني، با وجود ساير     اساس
 .فراهم شد يظهور مكتب فكري ديگرزمينه اين مقاله اشاره شد، 

 رهيافـت  ،دن سه رهيافـت مهـم معرفـي شـو    ، به اجمال  ه است در اين مقاله سعي شد    
رهيافـت   ؛پـردازد   مـي آنهـا گيـري   كـار ه  ها و ب   اوريفّن  تنوع شرحاشاعه كه به مشاهده و      

 و رهيافت تصاحب كـه بـه بررسـي    ؛كند نوآوري كه بعد اجتماعي نوآوري را مطالعه مي     
مبنـي بـر     دوم پـژوهش،     پرسـش در پاسـخ بـه      . پـردازد   مـي گيري استفاده از فـاوا       شكل

ايـن سـه     ، اسـتفاده از آنهـا      نحـوه   همچنين فاوا و كننده در توليد      استفاده چگونگي نقش 
صورت گرفتـه در خـصوص آنهـا، در نظـر گـرفتن             هاي   ي و بازنويس  هارهيافت و انتقاد  

نـد كـه    ا  ه و نـشان داد    انـد   كـرده   رد كننـده صـرف      بـه عنـوان مـصرف       را گانكنند استفاده
  .  نه منفعلشوند، فاعل شمرده مي ، فاواگانكنند استفاده

كننـده    تنها مصرف  ،كه افراد  استاين  صورت گرفته،   از دستاوردهاي ديگر تحقيقات     
ـ         محصوالت فرهن  هـاي     جنبـه  متـأثر از   ،اوريگي نيستند بلكه رفتار آنان در برخورد با فّن

 در  ،ست؛ عواملي كه بـه تـدريج      هازندگي آنان و عوامل دخيل در آن      شخصي و اجتماعي    
  . ند هستاند و همواره در حال تغيير و تحول  شكل گرفتهطول دوران زندگي
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