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Abstract 
The Chicago School places a strong emphasis on personal and interpersonal 

communication. In this school, communication between individuals knows the basis 

of human life, which plays a central role in individual and collective relationships. 

The main and most famous theory of this school is the theory of symbolic 

interactionism. In this theory, actors strive for common understanding only through 

logic, cooperation, and through language and symbols. The purpose of the present 

study was to investigate the status of informal scientific communication in the 

Chicago school with emphasis on symbolic interaction theory. Symbolic interaction 

in each actor has a purpose that often involves choosing a tool to achieve that goal. 

That is, the tools and the goal are empirically and analytically distinct. Symbolical 

tools and devices of paramount importance are symbols and languages that lead to 

informal scientific communication between individuals in a perfectly logical 

environment, free from blind prejudice. Given that action takes place in a social 

setting and part of social communication and that scientific communication is also a 

subset of social communication, it can be one of the essential axes of the social 

institution that plays an important role in the development of science. has it. In the 

Chicago school, scientific communication is regarded as part of human 

communication because social life in the scientific community involves all kinds of 

communication and social interaction between individuals. 

Keywords: Informal Scientific Communication; Symbolic Interaction; Chicago 

School; Scientific Communication.
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واکاوی مفهوم ارتباطات علمی در مکتب شیکاگو با تأکید بر   

 کنش متقابل نمادی

  چکیده

مکتب شیکاگو تأکید زیادی بر ارتباطات فردی و بین فردی دارد. در این مکتب، ارتباطات بین افراد اساس  

ترین و مشهورترین نظریه  کند. اصلی که در روابط فردی و جمعی نقش اصلی را بازی می   استزندگی انسان  

دن به درک و فهم مشترک  این نظریه کنشگران برای رسیدر  است.  متقابل نمادین  این مکتب، نظریه کنش  

کنند. هدف پژوهش حاضر، بررسی جایگاه  فقط از طریق منطق، همکاری و به وسیله زبان و  نمادها تالش می 

با تأکید بر نظریه کنش متقابل   متقابل  در کنش    بود.نمادین  ارتباطات علمی غیررسمی در مکتب شیکاگو 

ها شامل انتخاب ابزاری برای رسیدن به آن هدف  هر کنشگر دارای هدفی است که کنش او اغلب آننمادین  

قابل تمییز از همدیگرند. ابزار و وسیلهبود ای که در . بدین معنا که ابزار و هدف به طور تجربی و تحلیلی 

که منجر به ارتباطات علمی غیررسمی در    بودندنمادها و زبان    ،داشتنداهمیت بسزایی    متقابل نمادینکنش  

ا توجه به اینکه کنش در یک ب.  شدندی کامالً منطقی و به دور از تعصبات کورکورانه م  بین افراد در محیطی 

ای از ارتباطات  دهد و ارتباطات علمی نیز زیر مجموعهرخ می و بخشی از ارتباطات اجتماعی  محیط اجتماعی  

می در رشد  توان آن را یکی از محورهای اساسی نهاد اجتماعی محسوب کرد که نقش مهاجتماعی است، می 

شده و توسعه علوم دارد. در مکتب شیکاگو ارتباطات علمی به عنوان بخشی از ارتباطات انسانی محسوب  

، زیرا زندگی اجتماعی در جامعه علمی انواع ارتباطات و تعامالت اجتماعی میان افراد کنش را در خود  است

 دارد.

 . مکتب شیکاگو  کنش متقابل نمادین، غیررسمی،ارتباطات علمی ، ارتباطات علمی: هاکلیدواژه 
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 مقدمه  
شناسی مورد توجه  های مختلف جامعههای مهمی که در بین متفکران و مکاتبیکی از بحث

قرار گرفته، موضوع ارتباطات است. از سوی دیگر، ارتباطات در میان این مکاتب از جایگاه  

اند. اگر ای از حوزه ارتباطات پرداختهجنبهها به  ای برخوردار بوده که هر کدام از آنویژه 

شروع شده دیرباز  از  ارتباطات  موضوع  به  پرداختن  در    ،چه  حاضر  در عصر  امر  این  ولی 

شناسی، ارتباطات و سایبرنتیک، رایانه  ای همچون علم اطالعات و دانش های میان رشتهحوزه

مفهوم ارتباطات  مفهوم  برخوردار است.  زیادی  اهمیت  از   ... با سادگی  و  و  بدیهی  نسبتاً  ی 

درک شدنی است، اما تعاریف گوناگون این مفهوم، بازگوکنندة پیچیدگی بیش از حد آن 

تعریف   126برای واژه ارتباطات بیش از    2کند دنس و الرسن( بیان می1974)1است. باهلر

توان از جنگ  اند. آغاز تحوالت تاریخی مربوط به مطالعة مفهوم ارتباطات را میپیدا کرده

تبلیغات،   قِناع،  نظر  از  ارتباطات  به  که  بود  دوره  این  در  آورد.  حساب  به  دوم  جهانی 

مدنظر در هر زمینة سیاسی،    نفس ایجاد ارتباط برای رسیدن به اهدافدر نهایت  تأثیرگذاری و  

توان به نظریه  اجتماعی و فرهنگی توجه شد. از جمله مطالعات انجام شده در این زمینه، می

ویور و  شانون  گربنر 1949)3ریاضی  بعُدی  دو  الگوی  مرحله1956) 4(،  پنج  الگوی  ای  (، 

(،  1953) 7لین(، الگوی وستلی و مک1953)  6(، الگوی سه ضلعی نیوکامب 1948) 5السول 

های مختلف از نگاه مکانیکی و  ها به جنبه ( که هرکدام از آن1960) 8و الگوی جاکوبسن

نظر به اینکه ارتباطات در بطن جامعه انسانی    (. 1387بشیر،  (ریاضی تا معناشناسانه اشاره نمود 

 . توان گفت که آن بخشی از جامعه شناسی استگیرد، میصورت می

ای جدید شناسی و علوم اجتماعی به عنوان رشتههای جامعهبین رشتهشناسی علم در  جامعه

شناسی علم را روابط  توکل، جامعه  (.1392)کاظمی و همکاران،  گیردمورد بررسی قرار می
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)توکل،  داند  های مربوط به آن میعام و جمعی بین جامعه و عوامل اجتماعی و علم و واقعیت 

های فکری متعدد وگوناگونی  ها و جریانها، دیدگاهشناسی علم رویکرددر جامعه (.  1370

ها و  ( بر مطالعه ارزش 1973) برای مثال مرتون(.  1387)موسوی،  ناسایی کرد  توان شرا می

داشت تمرکز  علم  جامعه  از  (Merton, 1973).هنجارهای  اهمیت  طرفی،  بر  علم  شناسان 

ساز عنوان  به  اصلیوارتباطات  تأک  کار  علم  تولید  و  کردهتکوین  که  ید  معتقدند  زیرا  اند، 

بنابراین، از جمله    (.1386)محمدی،    پیشرفت و تولید علم انعکاسی از نظام ارتباطات است

شناسی علم و دانش به آن توجه شود مسائلی چون جامعة علمی  مواردی که بایستی در جامعه

های اخیر با پیشرفت  در سال(.  1385)خسروجردی،  و ارتباطات علمی میان دانشمندان است  

از   است.  گرفته  قرار  پژوهشگران  بیشتر  توجه  مورد  علمی  ارتباطات  مقوله  مجازی،  فضای 

اند و تأکید  رفت نظام ارتباطی دانستهطرف دیگر، صاحب نظران پیشرفت علم را در گروه پیش

)محمدی،  اند که رشد علم در دنیای امروز منوط به مبادله دانش در فضای مجازی است  کرده

(.  1372)ابراهیمی،  شود  بنابراین ارتباط علمی سنگ بنای مهم علم جدید تلقی می(.  1386

مهم    رتباطات نیز به ویژگیه ا ئلاگر جنبه مهم فعالیت علمی را نهادمند بودن آن بدانیم، مس

-علم جز از طریق ارتباطات اجتماعی نمی  شود، زیرا نهاد اجتماعیفعالیت علمی تبدیل می

از آنجائی که ارتباطات علمی نقش مهمی در رشد و (.  1395)پلویی و نقشینه،  تواند پا بگیرد  

-وصیف میکند، چنان که بعضی از صاحب نظران آن را اساس علم ت گسترش علوم ایفا می 

تعیین  نقش  به  توجه  با  میان  این  در  میان  کنند.  موجود  غیررسمی  و  انسانی  روابط  کنندة 

دانشمندان نوعی ارتباطات علمی تحت عنوان ارتباطات علمی غیررسمی پدید آمده است 

 (. 1388)زوارقی، 

یکی از مکاتبی که بحث جامعی در رابطه با ارتباطات دارد، مکتب شیکاگو است که  

د زیادی بر ارتباطات فردی و بین فردی دارد. در این مکتب، ارتباطات بین افراد اساس  تأکی 

ترین و  کند. اصلیزندگی انسان است که در روابط فردی و جمعی نقش اصلی را بازی می

از   یکی  نظریه  این  است.  نمادین  متقابل  کنش  نظریه  مکتب،  این  نظریه  مشهورترین 
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است که در    2و هربرت بلومر 1در نقطه نظر جورج هربرت مید  به خصوص  هاترین ایدهشناخته

گران برای رسیدن به درک و فهم مشترک فقط از طریق منطق، همکاری و به وسیله  آن کنش 

می تالش  نمادها  و  وجه  زبان  نمادین  متقابل  کنش  و  علمی  ارتباطات  بین  که  آنچه  کنند. 

معنادار بودن محتوای پیام و محیط اجتماعی است. به  اشتراک وجود دارد، تأکید بر علمی و 

عبارتی، ارتباطات علمی و کنش متقابل نمادین آن دسته از ارتباطات اعضای جامعه علمی و  

پیام دریافت  یا  و  انتشار  به  آن  است که در  و  انسانی  مستقیم  به صورت  معنادار  علمی  های 

های مختلفی قابل مطالعه و بررسی  نبهپردازند. موضوع ارتباطات علمی از جغیرمستقیم می

ویژه توجه  از  پیام  انتقال  فردی  بین  و  فردی  ارتباطات  در  اینکه  به  توجه  با  حال  ای است. 

شود که ارتباطات علمی با توجه به سابقه دیرینه آن در  برخوردار است. این سؤال مطرح می

 مکتب شیکاگو چه جایگاهی دارد؟

 

 مبانی نظری 
های مختلف آن را در نظر های برقراری ارتباطات علمی، شیوه طالعه راه پژوهشگران برای م

گیرند و در پی یافتن مجراهایی برای برقراری ارتباط و به اشتراک گذاشتن اطالعات بین  می

ی ارتباطات الکترونیک  . در شرایط حاضر این ارتباطات با گسترش و توسعهاستهمدیگر  

پژانداز ویژهچشم به  وهشگران قرار داده است. از همین رو دامنهای را پیش روی  ی توجه 

های غیررسمی  ها، به سایر حوزه های علمی مانند دانشگاهچنین ارتباطاتی، گذشته از محیط

عنوان   با  آن  از  که  است  شده  کشیده  نیز  و...  اینترنت  در  تعامالت  مانند  علمی  ارتباطات 

می  یاد  مستقیم  علمی  همکاران  بنجارباقری)شود  ارتباطات  برقراری    .(1394،  و  ابزارهای 

دریافت   و  نشر  سنتی  ابزارهای  تمام  برخوردارند.  نیز  زیادی  نسبتاً  تنوع  از  علمی  ارتباط 

توان بالقوه ابزار برقراری ارتباطات  های گروهی را میاطالعات تا ابزارهای ارتباطی و رسانه 

به دو دسته  نظران، ارتباطات علمی را معلمی دانست. اغلب صاحب انواع ارتباط  انند سایر 

تا حد  بندی کردهرسمی و غیررسمی تقسیم اند. رسمی و غیررسمی بودن ارتباطات علمی 

 

1. Herbert Mead, G 

2. Blumer, H 
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واسطه  به  داردزیادی  بستگی  آن  مخاطبان  تعداد  و  علمی  پیام  انتقال  از    .های  بسیاری 

 اند. بندی وفادار بودهنظران در آثار خود به این طبقهصاحب

غی  آموزهارتباطات  غیررسمی  ررسمی،  مجراهای  از  و  نهان  صورت  به  که  هستند  هایی 

یابند. برنامه درسی پنهان و یا مدرسه نامرئی از جمله مفاهیمی هستند که با داد و  انتقال می

به منزله نوعی  –های مهم و مؤثر حیات آموزشیستدهای فکری و انتقال اطالعات، یعنی جنبه 

ارتباطات غیررسمی    (.97:  1386)نشاط،    صی سروکار دارندای تخص در حوزه  –ارتباط علمی

شود. از این رو ارتباطات علمی  ارتباطاتی است که اطالعات بدون واسطه و مستقیم مبادله می 

مالقات  شامل  شخصی  غیررسمی  گپهای  روگفتوو  نامهدرهای  فردی،  بین  های  روی 

 Shearer)  .ها هستندمبادله پیش چاپ گو، و  وهای بحث و گفتخصوصی، شرکت در گروه

and Birdsall, 2002 .)شوند و  بخش مهمی از ارتباطات به این شیوه به سایر افراد منتقل می

های علمی دست  از همکاران خود به نتایج پژوهش   ترکسانی که چنین ارتباطاتی دارند سریع 

نیز نام برده شده   1نشکده نامرئییابند. در متون ارتباطی از این نوع ارتباطات به عنوان دامی

 است.  

رو و یا تلفنی  درهای شفاهی مانند ارتباطات رواز نقطه نظر دیگر، ارتباطات از طریق کانال

می تماسرخ  صورت  به  علمی  ارتباطات  از  اعظمی  بخش  بنابراین  فردی  دهد،  بین  های 

می رایجصورت  الگوهای  گیرد.  غیررسمی  ارتباطات  نوع  الگوها  ترین  این  هستند.  شفاهی 

مهم از  است.  به صورت گروهی  نفر  یا چند  نفر  دو  میترین آنرودرو شدن  ارائه  ها  توان 

یا سخنرانیگزارش مقاالت  یا  همایشها  برد. زکیها در  نام  را  مختلف  بیان  1385) های   )

ندی است  ای از ارتباطات اجتماعی و فرای که ارتباط علمی زیر مجموعهیی  جاکند از آنمی

یابد و این الزام ارتباط  های علمی از منابع اطالعاتی به گیرنده انتقال میکه به موجب آن پیام 

می ایجاب  دیگران  پژوهشبا  نتایج  ارادی،  طور  به  و  آزادانه  دانشمندان  که  به  کند  را  شان 

انتقال و متقاباًل از دستاوردهای دیگران استفاده   پور و  رعشا(.  1385)زکی،    نماینددیگران 

ها،  کنند که عناصر متعددی از قبیل دانشمندان، دانشجویان، دانشگاه( بیان می1385) فاضلی
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های علمی، قواعد و  غیردانشگاهی، انجمن   پژوهشیها، مراکز  نشریات ادواری، ناشران کتاب

گران درون اجتماع علمی، فرایندهای تولید علم، تعامل بین  هنجارهای حاکم بر رفتار کنش 

موقعیتنش ک گردهمایی گران،  نظیر  جمعی  کنش  عمدههای  علمی  سمینارهای  و  ترین  ها 

 (. 1385پور و فاضلی،  )شارع های سازنده اجتماع علمی هستندموجودیت 

گسترده دامنه  از  علمی  ارتباطات  بر  موضوع  باستان  دوران  به  که  است  برخوردار  ای 

ای است. ارتباطات علمی نیز  تاریخچه  ی اجتماعی دارایگردد. از سوی دیگر هر پدیدهمی

های آن تحول یافته  ای دارد و به مرور زمان شیوه از این قاعده مستثنی نبوده و سابقه دیرینه

 است.  

ارتباطات علمی،  ارتباطات  اول  تبادل   دوره  منظور  به  همواره  دانشمندان  بود.  کالمی 

هایده با  علمی  نتایج  فرضیه  و  افکار  داشتهمدیگر  ها،  دوم  (.  Ball, 2011)اند ارتباط  دوره 

ای خط و  بشر گونهبرداری از متون علمی بود. از زمانی که  های علمی از طریق نسخهگفتمان

  Stipcevic 1994 ,)کتاب داشته، مقوله استنساخ نیز در جنب امور فرهنگی مطرح بوده است  

مربوط به ظهور انتشارات علمی است. تا پیش  دوره سوم از ارتباطات    (.67:  1373یر،  ژترجمه آ

های شخصی بین اعضا  از قرن هفدهم میالدی، ارتباط علمی میان دانشمندان عموماً بر مکاتبه

از  های شخصی، فرایند بهتری برای آگاهی سریع دانشمندان  بود. ارتباطات فردی و مکاتبه

به شمار میفعالیت  این   (.14:  1381منصوریان،    )فتاحی ورفت  ها و دستاوردهای یکدیگر 

توان آغاز رسمی ارتباطات علمی به شیوه مدرن دانست. با این وجود، کوریا و  دوره را می

بیان می2001) 1نتو  برمی(  اواسط قرن هفدهم میالدی  به  ارتباط علمی رسمی  گردد؛ کنند 

های  انگلستان جلسه زمانی که گروهی از دانشمندان و پژوهشگران با کمک انجمن سلطنتی  

می برگزار  را  آزمایشمنظمی  جلسات  این  در  مقاله کردند.  یافته   هاها،  جدید و  های 

گردید. افراد عالقمند به پژوهش که مجاز به شرکت در این جلسات  پژوهشگران اعالم می

نامه  طریق  از  فعالیتنبودند  که شرح  آنهای شخصی  در  علمی  میهای  منعکس  از  ها  شد 

دوره چهارم ارتباطات علمی زمانی است    (.1383)قانع،    شدندی علمی جدید مطلع میهایافته 

 

1. Correia and Neto 
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فناوری از  استفاده  با که  این دوره  پیدا کرد.  بین جامعه رواج  ارتباطی در  و  های اطالعاتی 

ثیر قابل توجهی  أهای اجتماعی تدنبال آن ظهور شبکهبه میالدی و  90ظهور اینترنت در دهه 

 وجود آورد.  هدر ارتباطات ب

 ارتباطات علمی در مکتب شیکاگو

بسزایی    اهمیت  از  کالمی  ارتباطات  آن  در  که  است  مکاتبی  جزو  نیز  شیکاگو  مکتب 

  و به ریاست ویلیام رینی   1دانشگاه نوبنیاد شیکاگو به همت جان دی راکفلربرخوردار است.  

سال    2هاربر گردید  1892در  گروه    و  (456:  1382،  ثالثیترجمه    2003Coser ,)  افتتاح 

گیری  سیس شد. شکلأت 1892در سال  3شناسی دانشگاه شیکاگو توسط آلبیون اسمالجامعه

شیکاگو که نقش مهمی    مکتب شیکاگو از این دانشگاه نشأت گرفته است. از متفکران مکتب

افرادر توسعه این مکتب به خصوص کنش متقابل نمادین بر عهده داشتند، می  دی  توان به 

، چارلز هورتن کولی، جورج هربرت مید و  5، رابرت ای. پارک 4همچون دبیلو آی تامس

ها داشت.  ها و تأثیر آن بر عمل آنهربرت بلومر اشاره کرد. تأکید تامس بر اهمیت فکر انسان

اجتماعی نقطه مقابل دیدگاه بر روانشناسی  های کالن و اجتماعی  این تمرکز خُرد، تمرکز 

ساختاری و اجتماعی فرهنگی دانشمندان اروپایی همچون وبر و دورکیم بود. این دیدگاه  

  Ritzer)  ی نمادین شدگراییکی از خصوصیات مشخص نظری مکتب شیکاگو یعنی تعامل 

های  پارک نیز معتقد بود که جامعه را باید محصول کنش (.  273:  1393،  نایبیترجمه    2014 ,

ها و هنجارهایی که در این فراگرد کننده آن دانست که با یک رشته سنت متقابل افراد ترکیب

.  (476،  248:  1382،  ثالثیترجمه    Coser, 2003)شودآیند، نظارت میکنش متقابل پدید می

ها قابلیت نسبت دادن معانی و تفاسیر مشترک به حرکات  از طرفی کولی متوجه شد که انسان

ای و خواه حرکت و اشارات  ت بدن، اظهارات چهرهخواه کلمات، حرک  –و اشارات خود  

 

1. Rockfeler 

2. Horber 

3. A. Small 

4. W.I. Thomas 

5. R. Park 
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انسان باشد را دارند.  این طریق میدیگری  از  این  ها  به وسیله  و  نموده  برقرار  ارتباط  توانند 

ارتباط، روابط اجتماعی را برقرار سازند. در اینجا منظور از ارتباط، مکانیسمی است که روابط  

زاده، هسائیل   ترجمه  Bigley,1992   &Turner)یابد  انسانی از طریق آن ایجاد شده و توسعه می

، یک شخص از رهگذر تبادل با دیگران «خود»کرد که  کولی چنین استدالل می  (.519:  1371

می عبارتی،  رشد  به  تجربه « خود» یابد.  فرایند  جریان  فعالیتدر  و  ظهور  ها  اجتماعی  های 

شود، بلکه از رهگذر یک  نخست فردی و سپس اجتماعی نمی «خود » کند. به نظر کولی، می

می شکل  دیالکتیکی  ارتباط  همچنین  .  (410:  1382،  ثالثیترجمه    Coser, 2003)گیردنوع 

این توانایی در خالل    .خودآگاهی را دارندها توانایی الزم برای  کولی تأکید داشت که انسان

کنش متقابل با دیگران ایجاد شده و امکان سازماندهی افراد در جامعه توسط خودشان را به  

از دیدگاه کولی،    (.519:  1371زاده،  هسائی ل  ترجمه  Bigley,1992   &Turner)دهدها میآن

جتماعی نیست. از این روی،  های ا گران و گروهجامعه چیزی جزء شبکه ارتباطات میان کنش 

بندد  فراگرد ارتباطات و بویژه تجسم آن در عقیده همگانی شیرازه پیوندهای اجتماعی را می

به طور     .(417،  411:  1382،  ثالثیترجمه    Coser, 2003)کندو توافق همگانی را تضمین می

کلی بیشترین نظرات مربوط به مکتب شیکاگو به خصوص کنش متقابل نمادین در دیدگاه 

 گیری آن داشتند. مید و بلومر وجود دارد که نقش مهمی در شکل

دهد. به نظر او کل اجتماعی  ی اجتماعی به جهان اجتماعی اولویت میمید به درک تجربه

ورز و  ذهن فردی تقدم دارد. وجود یک فرد اندیشه  هم لحاظ منطقی و هم به لحاظ زمانی بر

های روانی خودآگاه  خودآگاه بدون یک گروه اجتماعی به ساخته و پرداخته شدن حالت

کند. در  ی خود لحاظ میترین واحد در نظریهشود. مید عمل را به عنوان ابتداییمنجر می

بر محر به رویکرد رفتارگرایانه نزدیکتر شده و  با  ک و پاسخ تأکید میتحلیل عمل  ورزد. 

از جانب کنش  غیرفکورانه  و  غیرارادی  پاسخ  نیز محرک موجب  اینجا  در  این،  گر وجود 

انگاریم  گوید ما محرک را به عنوان اقتضاء یا فرصتی برای عمل میشود. وی میانسان نمی

زاده،  فیترجمه میرزایی و لط Ritzer & Goodman, 2011)  نه به عنوان نوعی اجبار یا حکم

اندکار در جوامع بشری بود. از  برای مید، ارتباطات فرایند اساسی دست  (.299-298:  1390

کنندگان از نمادهای معنادار استفاده کنند.  دهد که شرکتنظر او ارتباطات هنگامی رخ می 
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برای آنیعنی داللت به یکدیگر صورت دهند که  این داللتهایی  به  هایی که  ها معطوف 

داللت  هاستآن این  که  کسانی  برای  میو  صورت  را  این  ها  دارد.  یکسانی  معنای  دهند 

  ؛ رساندکنندگان را به یک رابطه اجتماعی حقیقی میمشارکت در معنای یک داللت، شرکت

با  «  عمل اجتماعی مشترک یا متعالی »ها برای ایجاد یک  ای که در آن خطوط رفتار آنرابطه

دهنده محسوب  بنابراین ارتباطات باید به عنوان یک فرایند سازمانیاید.  یکدیگر انطباق می

تر  شود فرایندی که در ضمن گسترش، جهتش هر چه باشد به یک سازمان پهناورتر و وسیع

ترین پایه تحلیل مید آن  ولی اصلی (.202: 1389ترجمه توسلی،  Blumer, 2010)انجامد می

نباید چنین این گونه تصور کرد که این ایده خیلی  است.    1است که انسان دارای نفس یا خود

مبهم و یا خیلی واضح و بدیهی است که ارزش توجه و بررسی ندارد. منظور اصلی مید آن  

های  تواند خودش مخاطب کنشهای خود باشد. یعنی می کنش   2تواند ابژه است که انسان می

پور و محمدی،  )جاللی  دهدگونه که دیگران را مخاطب قرار میخود باشد، درست همان

زمانی میسر است که نمادها در یک فرد  ارتباط انسانی    میداز نظر  به عبارتی،    (.179:  1394

،  ثالثیترجمه    Coser, 2003)   انگیزدهمان واکنشی را برانگیزد که او خود نیز در دیگری برمی

به معنای درکی که فرد از هویتش دارد و پاسخی است    «خود»از دیدگاه مید    .(446:  1382

)واقعیت(   دهد. از دیدگاه مید خود یک شناسه می  «من که هستم»که فرد در جواب پرسش 

ای است که ابعاد گوناگونی دارد و محصول رابطه میان  عینی نیست، بلکه فراگرد آگاهانه

مید اظهار داشت    (.1390)انواری،  هستند است که اجزای تشکیل دهند خود  «در من »و    «من»

انسان میان  نمودار می که در  متفاوت است،  از لحاظ کیفی  ارتباطی که  این  ها شکل  شود. 

: 1371زاده،  هسائی  ترجمه  Bigley,1992  &Turner)  ارتباط مستلزم نمادهای معناداری است

. نمایندمعنادار استفاده    از نمادهایافراد  دهد که  رخ می  زمانیارتباطات    میداز نظر    (.535

ارتباطات   سازمان  منزله  به  تواندمیبنابراین،  فرایند  محسوب  یک   ,Blumer)گردددهنده 

 

1. self 
فعل بر آن صورت می2 شود. ابژه هر آن چیزی است که  گیرد یا شناسایی می. ابژه به معنی مفعول و شیئی است که 

می معلوم  و  حاصل  ادراک  اثر  بر  و  است  ادراک  مشاهده  شود.  حاصل  که  آنچه  از  است  عبارت  ابژه  عبارتی،  به 

    پدیا، ابژه(.گردد)ویکی می
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بحث دیگری که مید به آن پرداخته است موضوع ذهن    (.202: 1389ترجمه توسلی،  2010

توصیف  گوی درونی فرد با خودش  وی یک فرایند و نوعی گفتبود. او، ذهن را به مثابه

پدیدهمی بود که ذهن یک  معتقد  او  پیدا ی درون جمجمهکند.  فرد  نیست و در درون  ای 

توسعه    ،شودنمی و  آمده  پدید  اجتماعی  فرایند  در  ذهن  است.  اجتماعی  پدیده  یک  بلکه 

ترجمه میرزایی  Ritzer & Goodman, 2011) یابد و بخش مکمل فرایند اجتماعی استمی

های اصلی مکتب شیکاگو  هربرت بلومر همانند مید از شخصیت   (.307:  1390زاده،  و لطفی

پایه نظریه بر  بلومر شارح اصلی رویکرد نظری در دانشگاه شیکاگو بود که  های مید،  بود. 

گرایی نمادین را  کولی، زیمل و ... شکل گرفت. در واقع این بلومر بود که اصطالح تعامل

سال   بلومر  1937در  نظر  از  کرد.  گروهی1969) وضع  زندگی  هماهنگی    (  شامل  انسانی 

کنندگانی که چنین کردارهایی  کنندگان در گروه است: شرکتمجموعه کردارهای شرکت 

دهند که چگونه باید عمل کنند و در  عمدتاً به دیگران نشان می  ،کنندرا تنظیم و تعدیل می

کنند، از طریق چنین تعاملی است  میرسد تفسیر و تعبیر  هایی را که از دیگران میمقابل، نشانه

کنند. در جایی  شان است، پیدا میی زندگی و دنیایکه افراد اهدافی را که تشکیل دهنده

کند پیوسته در پی تعامالت و ارتباطات دو سویه  ( به نقل از بلومر بیان می1986) دیگر بکر

یشه در تعامل با دیگری است.  باشید. در این دیدگاه چیزی به عنوان فرد وجود ندارد،  فرد هم 

شبکه میجامعه  عمل  یکدیگر  با  که  است  افرادی  از  تعاملی   & Plummer)کنندهایی 

Blumer, 2014    ،( معتقد است جامعه  1969) همچنین بلومر  (.137:  1393ترجمه میردامادی

ل  بایست متشکگر به شمار آورد و حیات جامعه میهای کنش باید انسان را متشکل از انسان 

دسته از کنش از  جامعه  همه  این  با  دانست.  است ها  نشده  تشکیل  هم  از  جدا  اعمال  از    ای 

(Ritzer  , 2014    514:  1393،  نایبیترجمه  .)     همچنین بلومر نیز همانند مید توجه خود را به

 (.  110: 1381ترجمه مخبر،  Craib, 2002)کند زبان یا نماد معنادار معطوف می 
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 تالقیگاه ارتباطات علمی و نظریه کنش متقابل نمادین  
به طورکلی، مکتب شیکاگو بر جریان کنش متقابل و فرایندهای تفسیری تأکید دارد و به  

اصطالح  (. 110:  1381ترجمه مخبر،  Craib, 2002)کندتغییر و تحول معناها توجه میشیوه 

کنش متقابل نمادین به طور قطع بیانگر سرشت خاص و منحصر به فرد تعاملی است که در  

ها صرفاً به  گیرد. خاص بودن این تعامل به این علت است که انسانها شکل میمحیط انسان 

دهند، بلکه واکنش آنان به تفسیر یا تعریفی است که  نشان نمیهای یکدیگر واکنش  کنش 

های  های یکدیگر دارند و در واقع واکنش آنان مبتنی بر معنایی است که به کنشاز کنش 

همانگونه که قباًل توضیح داده شد،  (.  1394پور و محمدی،  )جاللیدهند  دیگران نسبت می

نظریه   شیکاگو  مکتب  بااهمیت  نظریات  از  متقابل  یکی  کنش  است.  نمادین  متقابل  کنش 

با اهمیت دارای وجوه   نمادین و ارتباطات علمی از لحاظ ساختاری در سه بخش اصلی و 

    توان آن را نقطه تالقی هر دو در نظر گرفت. مشترکی هستند که می

 محیط ارتباطی. 1

در آن به  گران  از نظر متفکران کنش ارتباطی، سازمان اجتماعی چارچوبی است که کنش 

میانجام کنش مؤلفههای خود  نظامپردازند.  فرهنگ،  مانند  اجتماعی،  های ساختاری،  های 

گران را مشروط های اجتماعی با ایجاد شرایط خاصی، کنش کنش قشربندی اجتماعی، نقش

تعیین می وجه  هیج  به  اما  کنش سازند،  نیستند.  کنش  آن  کنش کننده  در  گران  را  هایشان 

در این نظریه، رفتارهای    (.  1394پور و محمدی،  )جاللی  دهندها انجام میموقعیت مواجهه با  

و پایگاه اجتماعی که مورد پذیرش است، دارد. کنش متقابل    اجتماعی افراد بستگی به نقش 

از آن جزئیات برای فهمیدن   اینکه  افراد توجه دارد و  بین  به جزئیات کنش متقابل  نمادین 

می دیگران  میگوین آنچه  انجام  و  مید  استفاده  بلومردهند  عقیده  به  (  1969) شود. 

قضیهنظریه صرفاً  نمادین  متقابل  کنش  به  پردازان  بلکه  نیستند،  عالقمند  شدن  اجتماعی  ی 

دهند که خود از اهمیتی اساسی برخوردار  بررسی کنش متقابل به معنای عام نیز عالقه نشان می

نمادئ است. مس انسانی است له اصلی تأثیر معانی و   & Ritzer)  ها بر کنش و کنش متقابل 

Goodman, 2011  لطفی و  میرزایی  محتوای    (.307:  1390زاده،  ترجمه  دیدگاه کوهن  از 
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تعیین می  اجتماعی  یا ساختار  نظام  به وسیله  متقابل  به وقوع میکنش   پیونددشود و در آن 

(Cohen, 2002  ،177: 1381ترجمه نر .) 

بیان می2011) 1ویندل و وارن و  (  ارتباطات  انواع  تجلی  اجتماعی صحنه  کنند زندگی 

تعامالت اجتماعی میان افراد است؛ این افراد ممکن است عقاید متفاوتی داشته باشند و برای  

ها  به فعلیت رساندن این اهداف الزم است با دیگران در تعامل و ارتباط باشند تا بتوانند ایده

شود  دیگران به اشتراک بگذارند. در این راستا، این گونه تصور میهای خود را با  و اندیشه

ای  های شخصی و حرفهآمیز در حوزهکه ارتباطات مطلوب، بنیاد روابط اجتماعی موفقیت

گیرند بهره  کلمات  از  که  آن  از  بیش  خود  اجتماعی  تعامل  در  افراد  ارتباطات    ،است.  از 

دهند که بخشی  نشان می  هاپژوهش     (.1390لیبی،  ص)  کنندغیرکالمی و پیراکالمی استفاده می

نشأت   ... و  از فرهنگی، سیاسی، ساختاری  اعم  از عوامل مختلف  متأثر  ارتباطات علمی  از 

 شود.  گیرد چرا که فرد جزئی از اجتماع محسوب میمی

 . ابزار ارتباط 2

شامل انتخابِ  ها  گر دارای اهدافی است که کنِش اغلب آندر کنش متقابل نمادین هر کنش 

وسیله برای رسیدن به اهداف است. همچنین هر کنشی مستلزم استفاده از وسیله برای نیل به  

ای که در کنش متقابل نمادین از اهمیت بسزایی برخوردار است،  غایت است. ابزار و وسیله

ابل  شود. کنش متق نمادها و زبان هستند. نمادها و زبان موجب ارتباط بین افراد یا گروه می

بر اهمیت ارتباطات نمادین یعنی ژستنمادین نظریه ها، نمادها و زبان که در  ای است که 

انسان بین  در  ارتباط  برقراری  موجب  امر  این  که  دارد  تأکید  جامعه  و  فرد،گروه  ها  رشد 

ها  موضوع ژست  ،شود. بنابراین یکی از مواردی که در مکتب شیکاگو به آن پرداخته شدهمی

از دیدگاه مید، ژست سازوکار اساسی در عمل اجتماعی و به طورکلی در فرایند    و معنا است.

  (.303:  1390زاده،  ترجمه میرزایی و لطفی  Ritzer & Goodman, 2011)  اجتماعی است

های ناآگانه  معنا و یا ژستهای بییکی ژست  . کندهایش اشاره میمید به دو ژست در نوشته

های معنادار که مستلزم  قل، منطق و آگاهی نباشد؛ دوم ژستهایی که بر اساس ع یعنی ژست

 

1 . Windle and Warren 
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فرد باید قادر باشد معنای  تفکر فرد پس از بروز یک واکنش است. به عبارتی، عالوه بر اینکه  

ژست  از طرفی،   دیگران هم این معنا را درک کنند. ،درک و فهم کندهای خودش را ژست

هر چند که برخی از    ؛های معنادار برخوردار استای در بروز ژستاز اهمیت ویژه  1آوایی

ها مثل غرغر  های آوایی انساناز دیدگاه مید برخی از ژستهای آوایی معنادار نیستند. ژست

ویژه در شکل  ه های آوایی بممکن است معنادار نباشند. با این همه، بروز همین ژستکردن 

  نماد معنادار . رودی متمایز زندگی انسان به شمار میرین عامل در توسعهتزبان است که مهم

ترجمه   Ritzer & Goodman, 2011)  کندبروز میها  انساندر  نوعی ژست است که فقط  

لطفی و  صورت    (.304:  1390زاده،  میرزایی  علمی  ارتباطات  در  که  آنچه  وجود،  این  با 

های آوایی به ویژه در زبان است نظر مید ژستهای عقالنی است. در  گیرد همان ژستمی

انسان بین  ارتباطات  در  خود  که  و  دارد  وجود  غیررسمی  علمی  ارتباطات  خصوص  به  ها 

خاصی   وضعیت  از  نیز  نمادها  نمادین،  کنش  در  است.  شده  بشری  دانش  توسعه  موجب 

دیگران قابل    بینیم و در هنگام ارتباط بابرخوردار است که فقط آن را در محیط انسانی می

می استفاده  معنادار  نمادهای  این  از  زمانی  همچنین  هستند.  تفسیر  و  در  مشاهده  که  شود 

کرایب معنادار،  نماد  زمینه  در  باشد.  و حقیقی  واقعی  می1381) ارتباطات  بیان  نماد  (  کند 

معنادار، نوعی معنای مشترک است که در جریان کنش متقابل تکوین یافته است، چون مردم 

عملیدر   نتایج  به  رسیدن  خواهان  یکدیگر  با  مخبر،    Craib, 2002)   اندهماهنگی  ترجمه 

مهم  (.110:  1381 از  غیررسمی  علمی  ارتباطات  در  زبان  این وجود،  برقراری با  ابزار  ترین 

های شخصی  چرا که بخش اعظمی از ارتباطات به صورت تماس   ،شودارتباطات محسوب می

ترین نوع ارتباطات غیررسمی الگوهای شفاهی هستند. این  ولگیرد. بنابراین متداصورت می

بیان  2تواند رودرو شدن دو نفر یا گروهی از افراد باشد. در این راستا منزل الگوی شفاهی می

های داخل راهروها  ها، و محاورهکند حجم انبوه اطالعات مفید از طریق مکاتبه، مالقات می

( تلفن را به عنوان حوزه رسمی  1991) 3از طرفی بوهارز   (.  1964Menzel ,)آیدبه دست می

 

1. vocal gesture 

2. menzel 

3. BoHrrz 
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گفت میوهمانند  علمی  ارتباط  نظام  یک  در  کنفرانس  در    (. BoHrrz, 1991)  داندگو 

رسمی بین دانشمندان از طریق ارتباطات میان فردی و    مقاربتکند  همچنین ایوانف بیان می

 (. Ivanov, 2010) گیردهای ارتباطی غیررسمی صورت مییا از طریق استفاده از کانال

 . اهداف3

ای از فرد به فرد یا گروه و بالعکس است که این  هدف اصلی ارتباطات علمی، انتقال اندیشه

یا غیرکالمی انجام شود. از طرفی در کنش متقابل    تواند از طریق ارتباطات کالمیارتباط می

شوند. چنانچه  کنند و موجب ساختن عمل یکدیگر میافراد در ارتباط با یکدیگر عمل می

گیری کنش بشری در فرایند تعریف و تفسیر چیزها، همواره در متنی  مید معتقد است شکل

اتفاق می نیست جز کنش  افتد. کنشاجتماعی  یکدیگر    هایگروهی چیزی  با  افرادی که 

انجام میهمسو و سازگار شده یا قصد  اند. هر فردی از طریق درک آن چه دیگران  دهند 

پور و )جاللیکنند  های دیگران هماهنگ میهای خود را با کنشدارند انجام دهند، کنش

ین  در کنش ارتباطی، عمل انسان متأثر از کنش متقابل بین افراد است. همچن (.  1394محمدی،  

( به نقل ار بلومر بیان  1986) کنش افراد ناشی از تفکر فرد و تعریف او از موقعیت است. بکر

کند که پیوسته در پی تعامل و ارتباطات دوسویه باشید. از این نگاه چیزی به عنوان فرد  می

با دیگری است. جامعه، شبکه بلکه فرد همیشه در تعامل  ندارد  افراد  وجود  هایی تعاملی از 

با اس که  هستند  ت  تعامل  در  میردامادی،    Plummer & Blumer, 2014)  یکدیگر  ترجمه 

های متشکل از پژوهشگران همفکر،  دانشمندانی که از لحاظ اجتماعی با شبکه  (.137: 1393

برقرار می بیشتر میپیوند  با کار فعلی خود آشنا  کنند،  با اطالعات تولید شده مرتبط  توانند 

سبب روی    1زیاد مقاالت و منابع رسمی اطالعات در عصر علم بزرگ شوند. افزایش بسیار  

های  آوردن بیشتر به ارتباطات غیررسمی به عنوان روشی برای دسترسی به جریانات حوزه 

به منظور توسعة علمی باید همزمانی دانش میان     (. Price, 1986)  موضوعی مختلف شده است

 

  کشورهای   در  که  در علم  تغییرات  از  ایمجموعه  توصیف  برای  علوم  مورخان  اکثر  امانسبتاً مبهم    اصطالحی  بزرگ  علم.  1

  بیشتر   علمی   پیشرفت   زیرا  شود،می  استفاده  است،  افتاده  اتفاق   آن  از   پس  و   دوم   جهانی   جنگ  طول   در   بزرگ صنعتی

که  بزرگی  هایپروژه   به  متکی سازمان  هادولت  توسط  معموالً  است  بینیا  تأمینهای   .James Hشوند)می  المللی 

Capshew and Karen A. Rader, 1992 . ) 
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ها وجود داشته باشد، یعنی علم  جامعه و نهادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و سایر بخش

از راهکارهای دستیابی به این  (.  1382راد،  )قانعیبتواند نیازهای این نهادها را برآورده سازد  

های  تقای سطح مشارکت مردمی در فعالیت مقولة بسیار مهم، توسعة جامعه مدنی از طریق ار 

علمی و اجتماعی است که در آن نهادهایی به صورت غیرانتفاعی، اما با داشتن ظرفیت علمی  

 کنند.الزم در جهت همگامی دانش و علوم دانشگاهی با نیازهای اجتماعی فعالیت می 

 گیری نتیجه

بخشی    م است. بنابراین کنش گران در کنش متقابل نمادین رسیدن به تفاه هدف اصلی کنش 

از ارتباطات اجتماعی است. تفاهم و تعامل در این کنش جایگاه خاص خود را دارد، که این  

یعنی زمانی که ارتباطی بین چندین نفر یا یک   ،وضعیت در ارتباطات علمی نیز مشهود است

ای رد و بدل خواهد شد. اندیشهافتد اتفاق نظری یا  نفر چه به صورت کالمی یا غیرکالمی می

ای  ارتباطات علمی زیر مجموعه   ،دهدبا توجه به اینکه کنش در یک محیط اجتماعی رخ می

می محسوب  اجتماعی  ارتباطات  میاز  و  نهاد  شود  اساسی  محورهای  از  یکی  را  آن  توان 

اطات  که نقش مهمی در رشد و توسعه علوم دارد. از این جهت ارتب درنظر گرفت  اجتماعی  

اساسی از  یکی  بخش علمی  در  ترین  بلکه  علم  در  تنها  نه  که  است  اجتماعی  نظام  های 

های اجتماعی نیز از اهمیتی خاصی برخوردار شده است. در مکتب شیکاگو، ارتباطات  بخش 

قاعده خارج   این  از  و  بوده  انسانی  ارتباطات  از  به عنوان بخشی  ، زیرا زندگی  نیستعلمی 

می صحنه تجلی انواع ارتباطات و تعامالت اجتماعی است که در حوزه  اجتماعی در جامعه عل

گیرد. این افراد ممکن است دارای عقاید،  علم، ارتباطات علمی میان افراد کنشی صورت می

ولی به منظور توسعه علمی که شاید همان    ؛های اجتماعی گوناگونی باشندفرهنگ و یا پایگاه

پردازند که در این بین به نحو معناداری  های خود میاندیشه  به انتقال  ،اهداف اصلی آنان باشد

گو و جزء کنش و  وکنند. ارتباط چهره به چهره شکلی از گفتبا یکدیگر ارتباط برقرار می

یکدیگر   از  استفاده  به  موضوعی خاص  مورد  افراد  آن  طی  که  است  غیررسمی  ارتباطات 

ها در محیط منطقی  به انتقال فکر و اندیشه  پردازند در نهایت به توافق و به طور کلی دستمی

شوند. در فرایند تعامل اجتماعی انسان به طور نمادی، معناهایی را  و آگاهانه بین همدیگر می
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کنند و واکنش خویش  کند. دیگران این نمادها را تفسیر میبه دیگر افراد متعامل منتقل می

می تنظیم  تفسیرشان  پایه  بر  واکنش را  این  میهکنند.  نوشتها  در  علمی،  توان  های 

مصاحبتوگفت یا  علمی  میگوهای  پیدا  نمود  افراد  بین  در  علمی  این  های  همچنین  کند. 

ها از طریق عالئم یا نمادها و زبان که در نظریه کنش نمادین بر پایه آن شکل گرفته،  واکنش 

کنش  دیگر  عبارت  به  است.  شده  فرایندمیسر  وارد  اجتماعی  تعامل  در  متقابل    گران  تأثیر 

 شوند.می

ORCID 
Farshad Parhamnia 

 

https://orcid.org/0000-0003-1509-3329 

 

 منابع 
 .70-51 ،رهیافتاجتماع علمی، ساختار و هنجارهای آن.  (. 1372. )ابراهیمی، قربانعلی

آستان قدس  . ترجمه حمیدرضا آژیر. مشهد:  کتاب در پویه تاریخ.  (1373. )استیپچویچ، الکساندر

 .های اسالمیرضوی، بنیاد پژوهش 

 . 171-153، 20، معرفت نقد و بررسی کنش متقابل نمادین.  (.1390) انواری، محمدرضا.

. ترجمه شناسیمتفکران بزرگ جامعهدر استونز، راب.    .یورگن هابرماس(.  1393)  اوت ویت، ویلیام.

 . 324 -311مهرداد میردامادی. تهران: نشر مرکز، 

همکاران.باقری و  عبدالرضا،  بخشی    (.1394)  بنجار،  اثر  خود  با  علمی  ارتباطات  رابطه  بررسی 

 .  100-79 ،10، توسعه اجتماعی)توسعه انسانی قدیم(دانشگاهی دانشجویان. 

تر رابطة فرهنگ  سازی برای شناخت عمیقمعناشناسی جدید ارتباطات: زمینه  (.1387)  بشیر، حسن.

 . 155-131، 1تحقیقات فرهنگی،   .و رسانه

هربرت.  اروینگ، و همکاران  (.1389)  بلومر،  زیتلین،  مید. در  بنیان .  جورج هربرت  گذاران  آینده 

    .. ترجمه عباس توسلی. تهران: قومسشناسیجامعه

. ترجمه مهرداد  شناسیدر استونز، راب. متفکران بزرگ جامعه  (.1393).  «هربرت بلومر» .  پالمر، کن

 .  148-130میردامادی. تهران: نشر مرکز، 

مطالعات ملی ارتباطات علمی از منظر آرای نیکالس لومان.    (.1395)  نقشینه، نادر.  و  پلویی، آرزو
 .  20-7، 27،  اطالعات کتابداری و سازماندهی

https://orcid.org/0000-0003-1509-3329


   1400بهار  | 26شماره  |سال هشتم  |های معنایی دانش و نظام فصلنامه علمی بازیابی  |174

 

 

زاده. ترجمه عبدالعلی لهسائی .  پیدایش نظریه جامعه شناختی(.  1371)بیگلی، ال.   و ترنر، جاناتان اچ

 .شیراز: دانشگاه شیراز

 .  39-34، 1، فصلنامه سیاست علمی و پژوهشیعلم و تعیین اجتماعی. (. 1370)توکل، محمد. 

   .. تهران: نشر نیشناسیخر جامعهأنظریه های مت  (.1394) جاللی پور، حمیدرضا؛ محمدی، جمال.

های علمی دسترسی  مجله  (.1385)  اسدی، سعید.  و  حسینفرد،  وکیلی   ،جمالی مهموئی، حمیدرضا

 . 34- 11، 9، رسانیکتابداری و اطالع  .هاآزاد و الگوهای مالی نشر آن

(. ترسیم شبکه ارتباطات علمی میان دانشمندان با استفاده از رویکرد  1385).  خسروجردی، محمود

 .  112- 97، 40، کتابداریشبکه استنادی. 

 . . ترجمه هوشنگ نایبی. تهران: نشر نیشناسینظریه جامعه (. 1393) ریتزر، جورج.

ترجمه جلیل میرزایی و    .شناسی مدرننظریه جامعه(.  1390)گودمن، داگالس ج.    و  ریتزر، جورج

 .شناسانزاده. تهران: جامعهعباس لطفی

های پژوهشی در مجالت علمی تخصصی  بررسی تحلیل محتوای گرایش(.  1385)زکی، محمدعلی.  

 . 74-43، 19، دانش مدیریتمدیریت. 

بررسی جایگاه دو مفهوم مشارکت و دانشگاه نامردی در ارتباطات علمی (.  1388)زوارقی، رسول.  

 . 76-51، کتابغیررسمی. 

ها)بررسی نظری و  های اجتماعی جدید و بسیج اعتراضاینترنت، جنبش(.  1388)اهلل.  سردارنیا، خلیل

 .176-[151، ]16، های ارتباطیپژوهش مصداقی چند جنبش اجتماعی(. 

، 6،  معرفت فرهنگی و اجتماعینظریه تلفیقی هابرماس.  (.  1394)اسکافی، مریم.  و    سهرابی، ایرج

63-78 . 

محمودشارع محمد.    و  پور،  انجمن(.  1385)فاضلی،  دانشجویی)مطالعه  کارکردهای  علمی  های 

 . 82-62، 1، مطالعات اجتماعی ایرانهای گیالن، مازندران و تهران(. ر دانشگاه موردی د

ژاسنت.   اجتماعی.  (.  1390)صلیبی،  متقابل  کنش  در  غیرکالمی  ارتباطات  سهم  بر  جامعه تحلیلی 
 . 119-101، 2، پژوهی فرهنگی

همکاران.   و  فریده،  کتابعصاره،  وباز  تا  مبانی،  سنجی  بر  تحلیلی  و  دیدگاه سنجی:  قواعد  ها، 
 .  1388تهران: کتابدار،  .هاشاخص



 175  |پرهام نیا  

 

 

رحمت یزدان.فتاحی،  منصووریان،  نشریه (.  1381)  اله،  جنبه مدیریت  ادواری:  و  های  نظری  های 
فراهم ادواری کاربردی گزینش،  ارائه خدمات  و  الکترونیکیآوری  و  تهران:  های چاپی   .

 .دبیزش

محمدرضا.   ال(.  1383)قانع،  مدارک  شیوه آرشیو  علمی.  کترونیکی:  ارتباطات  در  نوین  ای 

 . 100-77، 2، شناسیاطالع 

اقتصادی در    –های اجتماعی  ناهمزمانی دانش: روابط علم با نظام   (.  1382)  راد، محمد امین.قانعی
   .. تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشورایران

شناسی علم.  های حاکم بر تربیت ویژه از منظر جامعهپارادایم(.  1392)کاظمی، صدیقه، و همکاران.  

 . 136-111، 3، نامه مبانی تعلیم و تربیتپژوهش 

یان. هابرماس  (.1381)  کرایب،  تا  پارسونز  از  مدرن:  اجتماعی  تهران:  نظریه  مخبر.  عباس  ترجمه   .

  .آگاه 

. ترجمه محسن ثالثی. تهران:  شناسیزندگی و اندیشه بزرگان جامعه   (.1382)  کوزر، لوئیس آلفرد.

  .علمی

 . . ترجمه یوسف نراقی. تهران: انتشارنظریه اجتماعی نوین (. 1381) کوهن، پرسی.

. ترجمه علیرضا  های دیجیتالی در عصر اطالع رسانی الکترونیکیکتابخانه (.  1382)گوپال، کریشان.  

  .چاپاررستمی گومه؛ ویراسته حسین مختاری معمار. تهران: 

 . 75-52، 8ثیر ارتباطات بر تولید دانش. جامعه شناسی ایران، أت(. 1386) محمدی، اکرم.

 . 163-141،  14،  حوزه و دانشگاه .  «علم پژوهی و تحلیل مفهوم اصالت علم(.  1387)موسوی، آرش.  

محمد.   مبارکی،  محمدصادق؛  هابرماس.  (.  1385)مهدوی،  ارتباطی  کنش  نظریه  علوم  تحلیل 
 . 28-1، 2، یاجتماع

ی  . ترجمه سوژه، استیال و قدرت: در نگاه هورکهایمر، مارکوزه، هابرماس و فوکو(.  1384)میلر، پیتر.  

   .نیکو سرخوش و افشین جهاندیده. تهران: نشر نی

 .. تهران: دمااز شناخت تا ایده: جنبه های معرفتی اطالعات و اطالع رسانی(. 1386)نشاط، نرگس. 

 .https://fa.wikipedia.org[ 1399/شهریور/ 06]تاریخ دسترسی  «ابژه » پدیا، واژه ویکی

تی.   جین  اولسون،  بنو؛  سیگنایتزر،  سون؛  نظریه » ویندال،  ارتباطاتکاربرد  علیرضا    .«های  مترجم 

 . 1387شناسان، دهقان. تهران: جامعه



   1400بهار  | 26شماره  |سال هشتم  |های معنایی دانش و نظام فصلنامه علمی بازیابی  |176

 

 

یورگن.   ارتباطی: عقل و  نظریه(.  1392)هابرماس،  نظام  ی کنش  عقالنیت جامعه: زیست جهان و 
 . . ترجمه از انگلیسی کمال پوالدی. تهران: نشر مرکزی عقلنقادی مفهوم کارکردگرایانه

Ball, R. (2011). "The Scholarly communication of future: From book 

information to problem solving". Publishing Research Quarterly, 

2011; 27: 1-12. 

BoHrrz, M. (1991)."The Impact of Behavioral Principles on the Design of 

the System of Scientific Communication". Scientometrics, 20(1): 

107-111. 

Capshew, J.H.,  Rader, K.A. (1992). Big Science: Price to the Presen". 

OSIRIS, 2nd series. 7 .2-25. From: http://www.jstor.org/stable/301765 

. 

Ivanov, S.A. (2010). "The Patterns of Informal Scientific 

Communication(Using the Example of the P. Erdos ScientificS)   " . 

Automatic Documentation and Mathematical linguistics. 44(3): 127-

132. 

Keeffe, M. (2003). "Habermas and Lifeworld of the Principal in the Lawful 

Governance of in Clusion in Schools. Queensland University of 

Technology Australia. Paper presented at the Joint AARE/NZARE 

conference". Auckland. From: https://www.aare. edu.au /data/ 

publications /2003/ kee03625.pdf. 

Menzel, H. (1964). "The Information Needs of Current Scientific Research ". 

Library Quarterly.(34): 4-19. 

Merton, Robert  K. (1973). The Sociology of Science. Chicago: University of 

Chicago press. 

Price, D.J. de Solla. (1986). Little science, big science…and beyond. New 

York: Columbia University press. 

Shearer, K., Birdsall, B. (2002). "The Transition of Scholarly 

Communication in Canada". From: www.moyak .com 

/paper/scholarly-communications-canada.pdf 

Anwari, Mohammadreza. "Criticism of Symbolic Interaction". Marafet, 

20(167: 2011), 153-171. [In Persian] . 

Bagheri-Banjar, Abdolreza, et al. "Investigating the relationship between 

scientific communication and academic self-efficacy of students". 

Social Development (Ancient Human Development), 10(2: 2015), 79-

100. [In Persian] . 

Bashir, Hassan. "New Semantics of Communication: Laying groundwork for 

a deeper understanding of the relationship between culture and media". 

Cultural Research, 1(3: 1999), 131-155 . [In Persian] . 

Bloomer, Herbert. "George Herbert Mead". In Zeitlin, Irving, et al. The future 

of the founders of sociology. Translated by Abbas Tavasli. Tehran: 

Qoms, 2010. [In Persian] . 



 177  |پرهام نیا  

 

 

Craib, Jan.(2013). Modern Social Theory: From Parsons to Habermas. 

Translated by Abbas Mokhbar. Tehran: Aghah. [In Persian] . 

Coser, Louis Alfred.(2003). The life and thought of great sociologists. 

Translated by Mohsen Thalasi. Tehran: Elmi. [In Persian] . 

Cohen, Percy. New social theory. Translated by Yusuf Naraghi. Tehran: 

Publication, 1381. [In Persian] . 

Ebrahimi, Ghorban Ali. "Scientific society, its structure and norms". Rihaft 

(5: 1993), 51-70. [In Persian] . 

Fatahi, Rahmatolah, Mansourian, Yazdan.(2013). "Management of 

periodicals: theoretical and practical aspects of selecting, providing 

and providing services of printed and electronic periodicals". Tehran: 

Dabizesh. [In Persian]. 

Gopal, Krishan.(2003). Digital libraries in the age of electronic information. 

Translated by Alireza Rostami Gomeh; Edited by Hossein Mokhtari 

Memar. Tehran: Chapar. [In Persian]. 

Habermas, Jürgen.(2013). The theory of communicative action: reason and 

the rationality of society: the life of the world and the critical system of 

the functionalist concept of reason. Translated from English by Kamal 

Poladi. Tehran: Naşr al-Karzan. [In Persian]. 

Jalalipour, Hamidreza; Mohammadi, Jamal.  (2014). Late theories of 

sociology. Tehran: Ney Publishing. [In Persian]. 

Jamali Mehmoei, Hamidreza; Vakilifard, Hossein; Asadi, Saeed. "Open 

access scientific journals and their publishing financial models". 

(2006). Librarianship and Information, 9(2), 11-34. [In Persian]. 

Kazemi, Seddiqeh, et al. (2012). "Paradigms governing special education from 

the perspective of sociology of science". Research Journal of Basics of 

Education, 3(1), 111-136. [In Persian]. 

Khosrowjerdi, Mahmoud. (2006). "Drawing the network of scientific 

communication between scientists using the citation network 

approach". Librarianship, 40 (45: 1385), 97-112. [In Persian]. 

Mohammadi, Akram. (2007). "Effect of communication on knowledge 

production". Iranian Sociology, 8(1), 52-75. [In Persian]. 

Mousavi, Arash. (2008). "Scientific research and analysis of the concept of 

originality of science". Field and University, 14(54), 141-163. [In 

Persian]. 

Mahdavi, Mohammad Sadeq; Congratulations, Muhammad. (2006). 

"Analysis of Habermas' theory of communicative action". Social 

Sciences, 2(8), 1-28. [In Persian]. 

Miller, Peter. Subject, power and power: in the view of Horkheimer, Marcuse, 

Habermas and Foucault. (2005). Translated by Niko Sarkhosh and 

Afshin Jahandideh. Tehran: Ney Publishing. [In Persian]. 



   1400بهار  | 26شماره  |سال هشتم  |های معنایی دانش و نظام فصلنامه علمی بازیابی  |178

 

 

Neshat, Narges. (2007). From knowledge to idea: epistemological aspects of 

information and information. Tehran: Dama. [In Persian]. 

Outwit, William. Jürgen Habermas. In Stones, Rob. Great sociological 

thinkers. (2013). Translated by Mehrdad Mirdamadi. Tehran: Nashr al-

Karzan, 311-324. [In Persian]. 

Osareh, Farideh, et al. (2018). "From bibliometrics to webmetrics: an analysis 

of basics, perspectives, rules and indicators". Tehran: Kitabdar. [In 

Persian]. 

Plummer, Ken. (2014). "Herbert Bloomer". In Stones, Rob. Great sociological 

thinkers. Translated by Mehrdad Mirdamadi. Tehran: Nashr al-Karzan, 

130-148. [In Persian]. 

Polowei, Arezou; Naqshineh, Nader. (2015). "Scientific communication from 

the perspective of Nicolas Luhmann". National Library and 

Information Organization Studies, 27(2), 20-7. [In Persian]. 

Qane, Mohammadreza. (2004). "Archive of electronic documents: a new 

method in scientific communication". Informatics, 2(2), 77-100. [In 

Persian]. 

Qane’eirad, Mohammad Amin. (2013). "Asynchrony of knowledge: relations 

between science and socio-economic systems in Iran". Tehran: 

Scientific Policy Research Center of Iran. [In Persian]. 

Ritzer, George. Sociological theory.(2013). Translated by Houshang Naibi. 

Tehran: Ney Publishing. [In Persian]. 

Ritzer, George; Goodman, Douglas J. (2011). "Modern Sociological Theory". 

Translated by Jalil Mirzaei and Abbas Lotfizadeh. Tehran: 

Sociologists. [In Persian]. 

Sardarnia, Khalilullah. (2019). "Internet, new social movements and 

mobilizing protests (a theoretical and case study of several social 

movements), Communication Research, 16(4), [151]-176. [In Persian] 

Sohrabi, Iraj; Eskafi, Maryam. "Habermas' synthesis theory".(2014). Cultural 

and Social Knowledge, 6(2), 63-78. [In Persian]. 

Sharehpour, Mahmoud; Fazeli, Mohammad. (2006). "The functions of student 

scientific associations (a case study in the universities of Gilan, 

Mazandaran and Tehran)". Iran Social Studies, 1(2), 62-82. [In 

Persian]. 

Salibi, Jasnet. (2011). "An analysis of the contribution of non-verbal 

communication in social interaction". Cultural Research Society, 2(2), 

101-119. [In Persian]. 

Stipcvic, Aleksandar. (1994). A book based on history. Translated by 

Hamidreza Azhir. Mashhad: Astan Quds Razavi, Islamic Research 

Foundation. [In Persian]. 

Tavakkol, Mohammad. (1991). "Science and social determination". Scientific 

and Research Policy Quarterly, 1(2), 34-39. [In Persian]. 



 179  |پرهام نیا  

 

 

Turner, Jonathan H; Bigley, L. (1992). The emergence of sociological theory. 

Translated by Abdul Ali Lehsaizadeh. Shiraz: Shiraz University. [In 

Persian]. 

Wikipedia, the word "object" [access date 06/06/2019] 

https://fa.wikipedia.org. [In Persian]. 

Windahl, Sven; Signitzer, Benno; Olson, Jean T. (2008)."Application of 

communication theories". Translated by Alireza Dehghan. Tehran: 

Sociologists. [In Persian]. 

Zaki, Mohammad Ali. (2006). "Analysis of the content of research trends in 

specialized scientific journals of management". Management 

Knowledge Quarterly, 19(75), 43-74. [In Persian]. 

Zavaraghi, Rasoul. (2009). "Investigation of the position of the two concepts 

of participation and the university of arrogance in informal scientific 

communication". Book, (77), 51-76. [In Persian]1 . 

 

 

 

  د ی با تأک کاگو یدر مکتب ش  یررسمیغ یمفهوم ارتباطات علم ی واکاو(. 1400. )فرشاد،  نیاپرهام استناد به این مقاله: 

   . 179-157(، ص 26)8، های معناییبازیابی دانش و نظام. نیبر کنش متقابل نماد

 Knowledge Retrieval and Semantic Systems is licensed under a 

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. 

 

https://fa.wikipedia.org/

