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 تلفن همراه مدیر گروه : 
                                   

 

 با نام و یاد خداوند مهربان                                                   

 هشتم ـ جلسه های ارتباط جمعینظریه                                        

 

 نظریه استفاده و رضامندی :(use and gratification) 

های وی در استفاده از نظریه استفاده و رضامندی ضمن فعال انگاشتن مخاطب، بر نیازها و انگیزه -

ها، عالیق و نقش اجتماعی مخاطبان مهم است و مردم کند و بر آن است که ارزشها تأکید میرسانه

 کنند.خواهند ببینند و بشنوند، انتخاب میبر اساس این عوامل آن چه را می

کنند و آنها را ها استفاده میپرسش اساسی نظریه استفاده و رضامندی این است که چرا مردم از رسانه -

شود این است که مردم برای کسب گیرند؟ پاسخی که به اجمال داده میبرای چه منظوری به کار می

 کنند.فاده میها استگیری هویت شخصی از رسانهراهنمایی، آرامش، سازگاری، اطالعات و شکل

ها چه تأثیری بر رسانه»های قبلی در ارتباطات در تالش بودند که به این سؤال پاسخ دهند که پژوهش -

ها استفاده چرا مردم از رسانه»در حالیکه در این نظریه توجه به رویکرد جدیدی است که « افراد دارند؟

 «کنند؟می

فراد مخاطب، کم و بیش به صورت فعال، به فرض اصلی نظریه استفاده و رضامندی این است که ا -

 دنبال محتوایی هستند که بیشترین رضایت را برای آنان فراهم سازد.

 اند:الهیو کاتز و هربرت بلومر الگوی این نظریه را چنین ترسیم کرده

 های اجتماعی و روانشناختی باعث زمینه 

 شود که نتیجه آنها ایجاد نیازهایی می 

 های جمعی است که موجب ات از رسانهانتظارات و توقع 

 شود و به تنوع و گوناگونی الگوی عرضه رسانه می 

 انجامد.برآورده شدن نیازها می 

 توان در چهار مقوله اصلی جای داد:ها را میهای مخاطب در استفاده از رسانهمجموع نیازها و انگیزه
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 آگاهی و نظارت: -1

از دنیای پیرامون و نظارت بر محیط اجتماعی خویش، از مردم به منظور کسب اخبار و اطالعات 

 کنند.ها استفاده میرسانه

 روابط شخصی:  -2

ای برای کنند و از محتوای رسانهها را همراه و همنشین خود تلقی میمردم در فرایند ارتباط، رسانه

 کنند.و گو با دیگران استفاده میارتباط و گفت

 

 

 هویت شخصی: -3

های شخصی استفاده برای کسب خودآگاهی، یافتن الگوهای رفتاری و تقویت ارزش هامردم از رسانه

 کنند.می

 سرگرمی و گریز از واقعیت: -4

-ها برای سرگرم شدن و گریز از مشکالت زندگی روزمره و تخلیه عاطفی استفاده میمردم از رسانه

 کنند.

 است.« فعال بودن مخاطب»یکی از مفاهیم اصلی در این نظریه، 

ها به دنبال رفع نیازها و کسب رضامندی است و باور دارد که این معنا که مخاطب در استفاده از رسانه به

 کند.انتخاب رسانه، رضامندی )خشنودی( مورد نظرش را تأمین می

 

 انتقادها:

در آن  هادر این نظریه به خاطر تاکید بیش از حد بر فرد و نیازهای فردی، ساختار اجتماعی و جایگاه رسانه

 ساختار نادیده گرفته شده است.

عادت "ها همیشه سنجیده و هدفمند نیست و ممکن است از روی انتقاد دیگر آن است که استفاده از رسانه

 باشد."
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 نظریه وابستگی مخاطبان( :Dependency Theory) 

 وضع کردند.  1976بال روکیچ و دی فلور این نظریه را در سال 

دهد و با اشاره به ها، جامعه و مخاطبان را مورد توجه قرار میمخاطبان، روابط بین رسانهنظریه وابستگی 

نیازهای مخاطب از جمله داشتن اطالعات از رویدادهای پیرامون از یک سو و نیز ندانستن و گریز از واقعیات 

 کند.ها فرض میاز سوی دیگر، او را عنصری منفعل و وابسته به رسانه

ها از شخصی به ها دارند و این وابستگیهای متفاوتی به رسانهحاکی از آن است که افراد وابستگیاین نظریه 

 شخص دیگر، از گروهی به گروه دیگر و از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت است. 

 الگوی نظریه وابستگی مخاطبان به شکل زیر ترسیم شده است:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 آثار

 شناختی

 عاطفی

 رفتاری

 

 ایرسانهنظام 
 نظام اجتماعی

 )میزان ثبات ساختاری متفاوت است(

 مخاطبان

 )میزان وابستگی به اطالعات متفاوت است(
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ها و مخاطبان( عواملی باعث افزایش یا کاهش میزان وابستگی مخاطبان در هر یک از سه واحد  )جامعه، رسانه

 شود:ها میبه رسانه

نظمی افزایش یابد، مردم برای رفع ابهام و کسب اطمینان، به تغییر، تضاد و بیهر گاه در جامعه میزان  -1

-که به هنگام وقوع جنگ، انقالب و دیگر بحرانکند. چنانها وابستگی بیشتری پیدا میاطالعات رسانه

 شود.ها بیشتر میشان به رسانههای اجتماعی، نیازهای خبری مردم بیشتر و لذا وابستگی

تر باشد میزان وابستگی ای بیشتر و گستردهداد و محوریت کارکردهای اطالعات رسانههر چقدر تع -2

 یابد.مخاطبان افزایش می

ها شان به رسانهای بیشتر باشد، میزان وابستگیهر چقدر دامنه و میزان نیاز مخاطبان به اطالعات رسانه -3

داران رویدادهای های سیاسی و دوستبیشتر است. چنانکه، فعاالن اقتصادی، افراد عالقمند به رویداد

عالقه به مسائل عمومی و بیگانه با نظام سیاسی، جهت کسب اخبار و ورزشی، در مقایسه با افراد بی

 ها هستند.اطالعات دارای وابستگی بیشتری به رسانه

 

 

 

 توانند آثار زیر را بر مخاطب داشته باشند:ها در شرایط وابستگی میرسانه *

 شناختیآثار 

 آثار عاطفی

 آثار رفتاری

 :انتقاد

مک کوایل و ویندال، ضعف نظریه وابستگی مخاطبان را بزرگ نشان دادن استقالل واقعی عناصر مختلف و 

 دانند.ای از نظام اجتماعی میخصوصاً عنصر نظام رسانه

برای برآوردن هر ای مایل است طوری مطرح شود که گویی یک منبع غیر سیاسی خنثی است که نظام رسانه

ای شدیدا که این احتمال قویاً وجود دارد که یک نظام رسانهآید، در دسترس است. در حالینیازی که پدید می

 .با نهادهای غالب و مسلط اجتماعی مرتبط باشد یا حتی در آنها ادغام شود

 

 

 

 

 

 

 


