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چرخشهای روششناسی در پژوهشهای ارتباطی -رسانهای
محمدرضا رسولی1

چکیده
پژوهش در حوزهی علوم انس انی ،با معرفت نمودهای آثار انس انی س رورار دارد و از آنجا
ره آدمیان در هویت ب شری م شترک ه ستند از اینرو مطالعهی پدیدههای ان سانی -اجتماعی
پیچیده و نیازمند دقت بیش تر و وحوال مزم به لحام متدلو ی و راربس ت رو های مختلف
آن اس ت پژوهش اران به منرور دس تیابی و ش نا ت پدیدههای اجتماعی -انس انی جهان
پیرامون ود ،به رو های پژوهشی مناسب و ابزارهایی رارآمد نیازمندند
از این منرر رو های مختلف رمی و ریفی نریر پیمایش ی ،وحل یل گفتمان ،آزمایش،
گرا ندد وئوری ،وحل یل محتوا و با رویکرد های ووص یفی ،ثبینی ،و ورریبی با مالح رات
جدیدی در رو شناسی روبهرو شدهاند ره به زعم پارهای از اندیشمندان اجتماعی قبل از هر
چیز به وغییرات پارادیمی این حوزه علمی مربوط میشود
پارادایم یا س رمش م به ومامی یک نرام فکری اطالق میش ود ره در برگیرندهی
مجموعهای از بینش ها ،نرر یه ها ،رو های وحقیم و وکن یک هاس ت هر پارادایم مکاوب و
نرریههای متعددی را ش امل میش ود محققان اروباطی -اجتماعی مجموعهای از اص وال
فلس فی و روش ی را در چاونای انجام وحقیم برمیگزیند ره از میان پارادایمهای متعدد
انتخاب شده ا ست این فرآیند باید پا سخاوی نیاز زمان در گ ستردهور رردن جهان شنا ت
ان سانی صورت گیرد در این گفتار به م سأله پیچیدگیهای سو ه و چر شهای رو های
نوین وحقیم متأثر از رو شنا سی در اروباطات پردا ته می شود و به مالحرات مورد ووجه
آن میپردازند

واژگان کلیدی :رو ش ناس ی پژوهش رس انهای ،پارادایم ،ش نا ت الاوواره،
چر ش پارادایمی
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مقدمه
برای پردا تن به چر شهای رو شنا سی در پژوهشهای اروباطی -اجتماعی-
ر سانهای سؤاال پیشرو آن ا ست ره مالحرات رو شنا سی در اینگونه پژوهشها
چی ست؟ و در گ سترهی عمل در وحقیقات ردام مالحرات مطمع نرر ا ست؟ نکتهای
ره قبل از هر چیز با ید به آن پردا ته ش ود آن اس ت ره در وحقیقات اروباطی،
رس انهای ،وولید پژوهش وابس ته به رو هایی اس ت ره در پهنه علوم انس انی و
اجتماعی شکل میگیرد و اروباطات ،امروز به لحام رو شنا سی از ب ستر ا صلی ود
یعنی رو های وحقیم در علوم اجتماعی جدا نیس ت اما این به آن معنا نیس ت ره
مطال عات اروباطی و رس انهای فاقد رو های مختص ود اس ت در مالحرات
رو ش ناس ی دو نکتهی مهم وجود دارد اوال مالحرات مفهومی و دوم مالحرات
سو های وحقیم است ره پژوهشار در اجرا با آن مواجه است
منرور از وحقیم ،رس یدن به حقیقت اس ت بنابراین رو های وحقیم راههای
رس یدن به حقیقت مکتوم نزد پژوهش ار ولقی میش وند یعنی حررت محقم از
مجهومت به سمت معلومات و م سیرهایی ره رمک میرند وا ذهنیت ام یا ذهنیت
یا ذهنیت رم آگاه را با اوکا و بهرهمندی از رو ها و وکن یک های قالب در رو به
آگاهی و حقیقت برس اند رو ها در گذار از فرآیند وحقیم ذهنیت محقم را منطبم
بر وجوهی از حقیقت و یا نزدیک به آن میرنند بنابراین شنا ت زمانی پدید میآید
ره آگاهی بر واقعیت و امر اجتماعی انطباقی ،ن سبی مییابد قبل از پردا تن به رو
وحقیم ص حبت از رو ش ناس ی مطر میش ود پردا تن به رو ش ناس ی نیازمند
وار سی پارادایمی ا ست ،این به آن معنا ست ره رو شنا سی به متن پارادایم حارم
واب سته ا ست با این وأرید ره هر پارادایم رو شنا سی و ا سلوبهای رو شی ود را
وولید میرند
پارادایم2و روششناسی نوین
پارادایم از جدیدورین مفاهیمی ا ست ره وارد حوزهی فل سفه علم جامعه شنا سی
شده است الاووارههایی ره از زمان قدیم موجود بودهاند و از طریم آموز محیط به
2. Paradigm
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افراد ،برای فرد به ص ورت چارچوبهایی «بدیهی» در میآیند در واقع پارادیم الاوی
داوری شایع و موجه و مورد مراجعه برای رد یا قبوال افکار ه ستند و شامل (الاوهای
منطقی ،منطقی -احس اس ی و یا فقط احس اس ی ،الاوهای فکری فردی ،گروهی و
عمومی) میش وند ش رط مزم و رافی برای وش کیل یک پارادیم ،آن اس ت ره یک
الاوی داوری ،مقبوال و مورد مراجعه باشد
بر اس ا ایده ووما روهن3،پارادایم آن چیزی اس ت ره اع ای یک جامعه
علمی با هم و یا هر ردام به ونهایی در آن س هیم هس تند مجموعهای از مفروض ات،
مفاهیم ،ارز ها و وجربیات ره روش ی را برای مش اهده واقعیت جامعهای ره در آن
سهیم هستند ارائه میرند براسا ایده روهن ،پارادایم اصطال فراگیری است ره از
همه پذیرفته های رارگزاران یک رش ته علمی را در برمیگیرد و چارچوبی را فراهم
میس ازد ره دانش مندان برای حل مس ائل علمی در آن محدوده اس تدمال میرنند
روهن معتقد است پارادایم یک علم وا مدتهای مدید وغییر نمیرند و دانشمندان در
چارچوب مفهومی آن سرگرم رار ویش ه ستند اما دیر یا زود بحرانی پیش میآید
ره پارادایم را در هم میش کند و دگرگونی علمی به وجود میآید ره پس از مدوی
پارادایم جدیدی به وجود میآورد و دورهای جدید از علم آغاز میشود و در جهانبینی
علمی دگرگونی به وجود میآید روهن وئوری جاری را پارادایم نمی نامد ،بلکه جهان

3. Thomas Samuel Kuhn
توماس ساموئل کوهن (زاده  18ژوئیه  -1922درگذشت  17ژوئن  )1996فیلسوف و فیزیکدان آمریکایی
بود .او بی شتر به تاریخ علم ،فل سفه علم و جامعه شنا سی علم میپرداخت .شناخته شدهترین کتاب او
ساااختار انبالب های علمی اساات که در آن به ارائه معیارهایی برای تشااایق انبالب علمی میپردازد.
توماس کوهن در هجدهم ژوئیه  1922در ایالت اوهایوی آمریکا به دنیا آمد .زندگی دانشاگاهیاش را در
فیزیک آغاز کرد .سپس به مطالعه در تاریخ علم پرداخت و رفته رفته به فل سفه علم روی آورد گرچه در
این میان عالقهاش را به تاریخ فیزیک حفظ کرد .در  1943از هاروارد فارغالتحصاایل شااد .در  1946در
ر شته فیزیک فوقلی سانس و در  1949دکتر گرفت .کوهن از آن سال تا  1956برای دان شجویان لی سانس
علوم انسانی به تدریس علم پایه اشتغال داشت.
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بینی موجود را ره آن نرریه در قالب آن ش کل گرفته و همه راربردهایی ره از آن
حاصل شده است را پارادایم مینامد (آرام)1۸1 :13۶9 ،
«لیتل» پارادایم را چنین وعریف میرند « :پارادایم عبارت اس ت از ش بکهای
نیرومند از الزامات و وقل یدات مفهومی"وئور یک" ابزاری و رو ش نا تی» پارادایم،
جهانبینیهای جامعی هس تند ره محققان بر حس ب مقومت آنها ،دادههای وجربی
ود را سامان و نرم میبخشند (لیتل)3۶5 :1373 ،
به بیان رو شنور پارادایم ،سرم شم و الاوی م سلط و چارچوب فکری و فرهنای
اس ت از نرر ووما روهن ،پارادایم آن چیزی اس ت ره اع ای یک جامعه علمی با
هم و هر ردام به ونهایی در آن س هیم هس تند مجموعهای از مفروض ات ،مفاهیم،
ارز ها و وجربیات ره روش ی را برای مش اهده واقعیت جامعهای ره در آن س هیم
هستند ارائه میدهد
روهن در ساال  19۶2در رتاب سا تار انقالبهای علمی ،الاوواره علمی را چنین
وعریف میرند :آنچه ره م شاهده شده و مورد مو شکافی قرار میگیرد هم چنین نوع
سؤاموی ره مورد پرسش قرار گرفته و اروباط جوابها با موضوع بررسی میشود برای
مثاال چاونای س ا تارمند رردن این س ؤامت ،چاون وفس یر نتایج وحقیقات علمی،
چاونای اجرا و هدا یت م طال عه وجربی و وجهیزاوی ره برای اجرای م طال عه وجربی
موجود است (محمدپور)27 ،1392 ،
شیفت پارادایم ،چرخش الگوواره4
منرور از شیفت پارادایم با چر ش الاوواره وغییرات آرام در رو شناسی یا وجربه
ا ست ره غالباً وغییر ا سا سی در وفکر و برنامه را در بر گرفته و سرانجام رو اجرای
پرو هها را وغییر میدهد
یک انقالب علمی زمانی شکل میگیرد ره دانشمندان با منتقدانی مواجه میشوند
ره نمیووانند به سؤامت آنها در چارچوب پارادایم مورد پذیر هماان پا سخ دهند
وصویر روهن از شیوه پیشرفت یک علم را میووان به وسیله نمودار زیر الصه ررد:

4. Shift Paradigm
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پیش علم علم ع ادی بحران انقالب علم ع ادی ج دی د  بحران
جدیدانقالب
فعالیتهای پرارنده و گوناگونی ره قبل از وش کیل و پیریزی یک علم ص ورت
میگیرد ،نهایتاً پس از اینکه به یک پارادایم مورد پذیر جامعه علمی وبدیل ش د،
منرم و هدفدار میشود
روش ،روششناسی و پارادایم
در معنایی رلی ،رو هرگونه م سیر منا سب برای ر سیدن به مق صود ا ست رو
ممکن اس ت به مجموعه طرقی ره انس ان را به رش ف مجهومت هدایت میرند،
مجموعه قواعدی ره هناام برر سی و پژوهش به رار میروند و ابزار و فنونی ره آدمی
را از مجهومت به معلومات راهبری میرند اطالق ش ود (س ارو انی )24 :1375 ،و
رو ش ناس ی ،راهی برای رس یدن به معرفت رف راوانه و وکاپوی رو مند برای
نرریهپردازی ا ست به لحام سل سله مراوب ،پارادایم حد فا صل علم و فل سفه ا ست و
وفسیر عملیاوی را در سطح نرر نشان میدهد هر پارادایم لزوماً باید متدولو ی اصی
را ارائه دهد
مفهومی ره در علوم اجتماعی از آن به عنوان رو شناسی (متدلو ی) نام میبریم
بیش از آنره مهارت یا ش یوههای گوناگون برای وحقیم یا پژوهش5باش د مش موال
انواع رویکردها و نررگاهها به پدیدههای اجتماعی میدهد ره بیش تر با فلس فه مدرن
رانتی۶در اروباط اس ت این بدان معناس ت ره متدلو ی در فهم انتخاب رو برای
5. Research Method
6. Immanuel Kant
ایمانوئل کانت (زاده  22آوریل  -1724درگذشت  12فوریة  )1804چهرة محوری در فلسفه جدید است.
وی تجر بهگرایی و ع بل گرایی اب تدایی و مدرن را در هم آمی ات و تا به امروز تأثیر مهم وی در
مابعدالطبیعه ،معرفتشناسی ،اخالق ،فلسفه سیاسی ،زیباییشناسی و دیگر حوزهها ادامه دارد .ایده بنیادین
«فلساافه نبدی» کانت به ویژه در نبدهای سااهگانه وی «نبد عبل محض»« ،نبد عبل عملی» ،و «نبد قوه
حکم»« ،خودآیینی انسان» است .وی استدالل میکند که فاصله انسان ،منشأ قوانین عمومی طبیعت است
که تشکیلدهندهی همه تجربه ماست؛ و عبل انسان است که قانون اخالقی را به ما میدهد که این قانون،
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مو ضوع وحقیم منا سب رمکرننده ا ست و باید به رار گرفته شود پژوه شار قبل از
هر چیز باید با رو شناسی آشنا باشد فرآیند وولید علم در ومامی پارادایمها ،مستلزم
رو شناسی منطبم با آن پارادایم است رو شناسی ،مسیری است ره از جهانبینی
به پارادایم به نرریه ،و از نرریه به مدال و از مدال به واقعیت وجربی ،منتقل میشود:
جهانبینی فلسفی  پارادایم  مکتب نرریه  مدال  واقعیت وجربی
از دوران فرانس یس بیکن 7،به بعد ووجه به رو وحقیم در علوم بیش تر در مررز
ووجه قرار گرفت چنان ره دانش «رو ش ناس ی» ره گاه منطم عملی نیز نامیده
میش ود ،هو یت پ یدا ررد بحث از رو وحقیم ،غالباً بحثی مقدماوی برای هر علم
اس ت ره در مقدمهی آن علم مطر میش ود به دلیل ونوع رو های وحقیم و
ویژگی های رو های مورد ن یاز در علوم مختلف ،گردآوری و مام آن ها در یک علم
چندان عملی نیست
در علوم از رو های م شترک پژوهش ا ستفاده می شود ،ولی در ب سیاری از علوم
رو های اص برای انجام دادن پژوهش ض رورت دارد امروزه در علوم اجتماعی،
بس ته به موض وع پژوهش ،از رو های ولفیقی بهره گرفته میش ود یعنی ورریبی از

مبنای ما برای باور به خدا ،آزادی ،و جاودانگی اساات؛ بنابراین ،شااناخت علمی ،اخالقی و باور دینی
متبابالً سازگار و مورد اطمیناناند زیرا همهی آنها متکی به بنیان یک سان «خودآیینی» ان ساناند ،ان سان
براساااس جهاننگری غایتشااناسااانه ،حکمت تأملی ،غایت نهایی طبیعت اساات .او همچنین یکی از
فیلسوفان کلیدی روشنگری است و فلسفه وی از اندیشههای مسلط بر نیمه ناست سده نوزدهم است.
7. Francis Bacon
فران سیس بیکن (زاده  22ژانویه  -1561درگذ شت  9آوریل  )1926فیل سوف ،سیا ستمدار ،دان شمند،
حبوق دان و نوی سنده انگلی سی بود .ب سیاری وی را محور ا صلی تحول فکری در قرون و سطی میدانند تا
جایی که او را از بانیان انبالب علمی می شمارند و پایان سلطه کلی سا بر تفکر را به اندی شههای او ن سبت
میده ند .او آغازگر زمینهی تجربهگرایی در اروپا می باشااد و دیدگاهد در تاریخ علم ،به سااودگرایی
معروف ا ست .از او به عنوان پیامبر علم جدید و بنیانگذار «فل سفه علم» یاد میکنند وی از پدیدآورندگان
و پیشروان «تجدید حیات فرهنگی» اروپا به شمار میرود .بیکن سعی کرد در برابر منطق متعارف زماند-
یعنی منطق ارسطویی و مشایی -منطق جدیدی را ارائه کند و بدین منظور کتاب ارغنون تو را نگاشت.
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رو های یاد ش ده در هر یک از این رو ها وعیین متغیرها و ش ا صها و ابزارها و
مراحل وحقیم ،اهمیت دارد
امر رو همچنین به وکنیکهای اص جمعآوری اطالعات مربوط میش ود به
عباروی ،رو درگیر این سؤاال است ره مثالً در طوال مسیر وحقیم از چه وکنیکهایی
میووان در جمعآوری اطالعات یا مدارک ا ستفاده ررد ،وا دادههای مزم برای قبوال یا
رد شدن فرضیه جمعآوری شود
به طور رلی زمانی ره از فرض یه و رابطه علی ،متغیرها و همبس تای متغیرهای
اندازهگیری ،نمونهگیری و ا ستناد به منابع متقن علمی صحبت میرنیم درباره رو
وحقیم۸بحث میرنیم باید ووجه داش ت ره رو وحقیم با متدولو ی رامالً متفاوت
است
گونههای پارادایمی در علوم اجتماعی
از پارادایمهای عمده در علوم اجتماعی میووان به اثباتگرایی اولیه آگوست رنت،
الاوی وبیینی و اد ماررس ،و رنش متقابل نمادین (وفس یری) و نام برد جورج
ریتزر9جامعه شنا سی را علمیچند پارادایمی میداند و میگوید این پارادایم ا ست ره
به ما میگوید چه چیزهایی را بدانیم و چه طور بررس ی رنیم (فراس تخواه:1395 ،
 )2۶به اعتقاد او اجتماعات علمی زیر س ایه پارادایمها ش کل میگیرند ( Ritzer:
)1975
ریتزر ادعا میرند ره ما در بررس ی امر اجتماعی  -انس انی به ولفیم پارادایمی
نیازمندیم و باید د ست به یک ولفیم پارادایمی بزنیم چون هر پارادایمی یک سطح را
بررسی میرند او درباره صوصی ات پارادای مها میگوید 1 :پارادایمها متغیرند در
حالی ره باثبات جلوه میرنند  2با وغییر پارادایمها همه به وضعیت صفر باز واهند
8. Research Methods
9. George Ritzer
جورج ریتزر (متولد  ،1940نیویورک) جامعهشااناس آمریکایی اساات .پژوهدهای او عمدتاً در حوزه
الگوهای م صرف ،جهانی شد ن ،فرانظریه و نظریه اجتماعی پ ست مدرن ا ست .او ا ستاد دان شگاه مریلند
است .اصطالح مک دونالدیراسیون از اوست.
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گش ت  3معمومً پارادایمهای جدید را افراد جدید میآورند  4پیشوازی در پذیر
پارادایم جدید به شجاعت ،اعتماد به نفس و آیندهناری نیازمند است
در قرن بیس تم پارادایم مس لط بر پژوهش های علمی پارادایم اث باوی بود لذا
رو های وحلیل رمی الاوی رایج وحقیقات اجتماعی -ان سانی مح سوب می شدند و
پژوهشهای اروباطی از این فرآیند وأثیر میپذیرفتند
از نیمه دوم قرن بیس تم در اجتماعات علمی و دپارومانهای پژوهش ی این گزاره
مطر شد ره همه امور ان سانی و اجتماعی با رو های رمی و عددی قابل برر سی و
وبیین نیست
بحرانی روی ارویی پ ارادایم اثب اتگرایی10مبتنی بر رو ه ای رمی و پ ارادایم
وفس یری11و انت قادی12مبتنی بر رو های ریفی در د ههی هش تاد منجر به وغییر
جهت رو ها شد و در ابتدا یک حالت دو قطبی بین این دو شکل گرفت اما رمرم با
س ا ت یابی رو های آمیخته13در اوایل قرن  21این الاو برای مطالعات اجتماعی-
انسانی شکل گرفت ره در وحقیقات اروباطی هم راربرد فراوانی دارد
از نااه دیار ،رو ش ناس ی مربوط به منطم وحقیم اجتماعی اس ت به عباروی،
رو ش ناس ی درگیر این س ؤاال اس ت ره چاونه ما معرفت و دانش ودمان را
اعتباریابی میرنیم برای مثاال ،اگر به این امر قائل باشیم ره پاسخاویان در مصاحبه،
وص ویری آمیخته از واقعیتی ارائه میرنند ره مورد عالقهش ان اس ت ،در این جا به
لحام رو شنا سی نمیووان از م صاحبه در جمعآوری اطالعات ا ستفاده ررد و یا اگر
قائل با شیم ره م شاهدهگر صرفاً آنچه ره در طوال م شاهده ،آ شکار می شود را ثبت
میرند و مواردی از دید م شاهدهگر مخفی میمانند ،به لحام رو شنا سی نمیووان
از این شیوه در وحقیم استفاده ررد
در حاال حاض ر موجی از انتقادها در اس تفاده از رو های وحلیل محتوای رمی
مطر شده ا ست منتقدان برآنند ره رو رمی ،وف سیر دیاری از واقعیت را نمایش
10
. Positivism
11
. Interpretative
12
. Critical
13
. Mixed Methods
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میدهد و ادعا دارند ره این نوع رو ها ونها س طو متن را میبیند و به عمم وارد
نمی شود بنابراین نقطه ضعفهایی ره در یک د سته از رو ها برای ر شف حقیقت
پیدا می شود موجب قد علم رردن پارادایمهای دیاری میشوند و رو های مربوط به
دس ته اوال پارادایمها را به چالش میرش ند ،چه زمانی این وغییر پارادایمی اوفاق
میاف تد؟ ز مانی این وغییر الاویی او فاق میاف تد ره مجمو عهای از ف عال یت های
دانشمندان در گرایش به سمت استفاده از متدهای وحقیم دیاری گرایش پیدا رنند
بنابراین میووان گفت همی شه هر پارادایمی منتقدانی دارد ره غالباً رنار زده شده
یا نادیده گرفته شدهاند هناامی ره وعداد مخالفان به شکل معناداری افزایش یافت،
ر شتههای علمی با نوعی از بحران رو به رو می شود و در الال دوره بحران ،ایدههای
جدید (و بع اً ایدههایی ره قبالً نادیده گرفته میش دند) مورد ووجه قرار میگیرند و
س رانجام پارادایم جدیدی ش کل میگیرد ره پیروان ود را واهد داش ت و آنااه
جداال بزرگ بین پیروان ا یده جد ید و قدیم روی مید هد در این مواج هه طومنی
انبوهی از اطالعات وجربی و استدممت علمی در ررسیهای نرریهپردازی و اجتماعات
علمی رد و بدال میشود
انقالب علمی زمانی ش کل میگیرد ره دانش مندان با منتقدان و نقدهای وازه و
عجیبی مواجه میشوند زمانی ره پارادایم اثباوی در حاال شکل گرفتن بود نقد اساسی
در مورد پارادایمهای قبل از اثباوی وجود داش ت حتی پارادایمهای انتقادی هم مورد
نقد قرار گرفتهاند پارادایم های انتقادی ره به ویژه وحقیقاوی مبتنی بر فمینیس ت،
جنس یت و قومیت را مورد مطالعه قرار میدهد ،نتیجهای عرض ه میرند از منرر
پارادایم اثباوی مورد انتقاد و سؤاال قرار میگیرد
روهن بر این باور بود ره الاوواره جدیدی ره جایازین قبلی میش ود ،لزوماً بهتر
از قبلی نیست ،زیرا معیارهای مقایسه ،به هر الاوواره بستای دارد
پارادایم و پژوهشهای ارتباطی  -رسانهای
به طور رلی غالب پژوهشهای اروباطی و رسانهای را میووان از منرر سه پارادایم
اص لی (اثباوی ،وفس یری ،انتقادی) در حوزه علوم اجتماعی مورد وارس ی قرار داد هر
یک از پارادایم های مذرور برای ود مکاوب و ش یوه های فکری جداگانهای دارند
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پارادایمها در هر سه حوزهی فکری برای ن شان دادن دامنهی شموال ود باید به پنج
سؤاال اصلی پاسخ دهند ره از قرار زیر اند:
 .1ه ستی شنا سی14:منرور ماهیت وجودی واقعیتی اس ت ره ما در پی رس ب
معرفت از آن هستیم هستیشناسی در واقع به شنا ت از جهان اجتماعی اشاره دارد
 .2معرفتشننناسننی 15:منرور ماهیت یا ص یص هی معرفت و دانش مروبط با
واقعیت اس ت معرفتش ناس ی به آنچه ره ادعا میرنیم درباره جهان اجتماعی
میدانیم و اینکه چاونه میدانیم مربوط میشود
 .3روششننناسننی1۶:منرور از رو ش ناس ی مباحث مربوط به منطم وحقیم
اجتماعی ا ست در واقع چاونای وولید معرفت معتبر ،از واقعیت ا ست رو
فلسفهی رو های جمعآوری اطالعات را نشان میدهد

شنا سی

 .4ماهیت انسننان17:منرور پیشفرض هایی اس ت ره به ماهیت انس ان و به
صوص رابطهی آنها با محیطشان مربوط میشود
 .5ماهیت جامعه1۸:منرور پیشفرض هایی اس ت ره بر نرم و وعادال یا و

اد

درون جامعه میپردازد
حاال این پر سش مطر می شود ره در هر پارادایم چاونه یک دانش معتبر وولید
میش ود؟ در واقع ،اینره چاونه میووان یافته هایی به دس ت آورد ره با اوکای به
مکاوب و نرریهپردازی دقیمور در وحلیل پدیده های اجتماعی و اروباطی ،ثابت قدم
باشند
پارادایم اثباتگرایی :اثباتگرایان اعتقاد دارند ره معرفت و ش نا ت از دنیای
اجتماعی برا سا ا صوال وجربی حا صل می شود زیرا واقعیت ارج از ان سان وجود
دارد ،و همهی امور اموری عینی بیرونی و قابل مش اهده هس تند به همین دلیل
پد یده های اجت ماعی را میووان مان ند ش یط م طال عه ررد لذا با ید به جمعآوری
14
. Anthology
15
. Epistemology
16
. Methodology
17
. Human Nature
18
. Society Nature
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وجربه ح سی صورت

اطالعات ،وجربی و عینی پردا ت ر سب معرفت معتبر برا سا
میگیرد و ومررز بر علم متکی بر گزارههای رقمی است
وأرید بر قابل آزمون ،وأیید و ابطاال بودن گزاره های علمی از طریم مش اهدهی
وجربی و اعتقاد به وجمعی و ورارمی بودن علم و اینکه علمی ،به شخ صیت و موقعیت
محقم وابستای ندارد از اصوال بنیادی و اثباتگرایی است
اثباتگرایان معتقدند وحقیم آنها آزاد از ارز اس ت اومً ،محققان در طی فرآیند
وحقیم ،به ق اوتهای ارز شی د ست میزنند ره از جملهی آنها ،میووان به انتخاب
متغیّرها ،اعماال مورد مش اهده و وفس یر یافتهها اش اره ررد ثانیاً ،وولید دانش امری
عمومی اس ت و در نرر نارفتن عمومی بودن وول ید دانش ود امری رایج اس ت
(سولومون)1۸ :1991 ،
در این نااه هدف از وحقیم ،وبیین و پیشبینی اس ت علم معادال دانش عامه
نیس ت و در رابهی میان نرریه و عمل ،علم باید حتیاممکان الی از ارز باش د
طبیعت نرام یافته اس ت و این نرام یافتای متکی بر روابط علی اس ت ما میووانیم
طبیعت و نرام حارم بر آن را ر شف رنیم برای وبیین ،نیازمند بر ورداری از رو شی
س ازمان یافته هس تیم ره در آن ورریبی از منطم قیا و مش اهدهی وجربی دقیم
انجام گرفته باشد
اثباتگرایان وظیفهی علم را مش خص رردن رابطههای علت و معلولی میدانند،
این به معنی آن اس ت ره از طریم الاوها رابطه بین پد یده ها و علت هایی ره یک
پدیده را ایجاد میرنند مش خص ش ود وکنیکهایی ره در اثباتگرایی وجود دارد
ش امل :پرس ش نامه ،مص احبههای س ا تبندی ش ده ،آزمایش ی و مش اهدهی غیر
مش اررتی اس ت هدف رو های مبتنی بر پارادایم اثباتگرایی وولید دادههای رمّی
است به طوری ره آزمونهای استاندارد شده ،پرسشنامههای بسته ،و ووصیف پدیدهها
از طریم ابزارهای استاندارد برای مشاهده از جمله رو های آن است (پرینگ2000 ،
الف )34 :وحلیل دادهها با ا ستفاده از آمار وو صیفی و ا ستباطی صورت میگیرد آمار
استنباطی ،به منرور وعمیم نتایج به جامعه مورد بررسی به رار میرود
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فرا اثباتگرا یان نیز به دنباال درک روابط علّى هس تند آنان در همین زمی نه ،از
مطالعات مبتنی بر همبس تای و آزمایش ی اس تفاده میرنند هر چند در این نوع
وحقیقات ،به دادههای ح سّ ی بی شتری ،از جمله دیدگاه م شاررترنندگان نیاز ا ست،
اما عالوه بر آن ،از آن رو ره دانش امری مردّد است ،فرضیات به سادگی رد نمی شوند
(ررسوال )7 :2009 ،اثباتگرایی با محدودیتهایی نیز مواجه است چرا ره رو های
موجود برای درک جهان طبیعی را نمیووان برای جهان اجتماعی با این درجه بام از
پیچیدگی روابط انسانی به رار گرفت
هرچند اثباتگرایی از طریم رنترال و ساده سازی متغیّرها به دنباال آن ا ست ره
میزان پیچیدگی را راهش دهد ،اما وفکیک اثر متغیّرها راری ب سیار د شوار ا ست در
بیش تر موارد ،نتایج منجر به محدود ش دن رو وحقیم میش ود با این حاال
اثباتگرایان به درک ش نا ت جهان اجتماعی رمک رردند ،اس تانداردهای دقیقی
برگزیدند و وال رردند وا رو هایی را ودوین رنند ره نتایج قابل قبولی را ره مورد
ووافم عموم است ،ارائه دهند
 19ویلهم دیل تای20
پارادایم وفس یری :این پارادایم ریش ه در وفکرات مارس وبر و
دارد دیلتای با قائل ش دن ومایز بین علوم انس انی از علوم طبیعی ،متکی بر وفهم از

19
. Max Weber
ماکس کارل امیل وبر (زاده  21آوریل  1864میالدی) در ارفورت ایالت تورینگ آلمان ا ست .او به لحاظ
سیاسی مشهور به عضویت در حزب لیبرال ناسیونال آلمان بود .کار عمده وبر دربارة خردگرایی ،عبالنی
شاادن و به اصااطالح افسااونزدایی از علوم اجتماعی و اندیشااههای علمی اساات که او آن را به ظهور
سرمایه داری و مدرنیته مربوط ساخت .وبر معاصر جرج زیمل ،چهره برجسته در بنیاد نهادن روش شناسی
ضداثباتگرایی ،معاصر بود .کسی که جامعهشناسی را نه به عنوان رشتهای غیر تجربی بلکه دانشی معرفی
میکرد که باید کند اجتماعی را از طریق معانی ذهنی دارای ثبات مطالعه کند.
20
. Wilhelm Dilthey
ویلهلم دیلتای (متولد  19نوامبر  -1833درگذشاات  1اکتبر  )1911مورخ ،جامعهشااناس ،روانشااناس و
فیلسوف آلمانی است .او از بنیانگذاران جامعه شناسی تفهمی به شمار میرود .آثار این فیلسوف در سال
 1989به زبان انگلیسای برگردان شادند .دیلتای با پوزیتیویسام ماالفت کرد و معتبد بود نمیتواند علوم
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وجربیات زندگی روزمرهی مردم ،نارشی متفاوت از اثباتگرایی عرضه میرند زندگی
اجتماعی ش امل فرآیند وعامل به جای س ا تهاس ت و دچار وغیر مقاوم اس ت
رنشهای مردم بر ا سا وفا سیر آنها ست " ود" ،پدیدهای مهم ا ست ره از طریم
وعامل اجتماعی میان انسانها سا ته می شود وفسیرگرایان با وکیه بر القیت انسان
به دنباال مطالعه رنشهای اجتماعی هستند
بر الف پارادایم اثباتگرایی ،در دیدگاه وفس یری ،واقعیت ارج از آگاهی انس ان
وجود ندارد واقعیت به لحام ذهنی و درونی وجربه میش ود و به لحام اجتماعی از
طریم وعامالت انسانی سا ته میشود و رنشاران آن را وفسیر میرنند
در این پارادایم به جای ومررز بر مش اهده وجربی دقیم ،به معنای رفتار یا رنش
انسانی ووجه می شود محقم به جای شروع وحقیم از نرریه ،به دنباال نرریه سازی از
معنا بر اسا رویکرد استقرایی است رنش و وصمیم مردم بر اسا فهم ذهنی آنان
از موقعیتی اس ت ره در آن زندگی میرنند در این د یدگاه فهم متعارف از جایااه
ویژهای بر وردار اس ت مردم عادی در ز ندگی روزا نه ود از این دانش به عنوان
راهنمای زندگی روزانه ود بهره گرفته و برای وشخیص و وبیین حوادث و رویدادهای
جهان اجتماعی اس تفاده میرنند لذا وفس یر به مثابه جایازینی برای قوانین اثباوی
محس وب میش ود همچنین ش عور عامه یک منبع حیاوی اطالعات برای فهم روابط
افراد اس ت ش عور عامه از این دیدگاه رابطهی مس تقیمی با علم دارد و در واقع علم
حاصل و برآمده از معرفت عامه با عقل سلیم21است
در حالیره اثباتگرایان معتقد بودند هر چه هس ت به طور عینی در بیرون و به
شکل واقعیت منتزع از فرد وجود دارد پارادایم وفسیری معتقد است فرد و رنشهای
او مهم اس ت و واقعیت به لحام ذهنی و درونی وجربه میش ود معنا در این رو
اهمیت دارد چراره معنا از طریم وعامالت اجتماعی ش کل میگیرد بنابراین در این
پارادایم به هیچ وجه پرس ش نامه و رو های آزمایش ااهی به معنا و درون حقیقت
انسااانی را در قالت تجربه ریات .بحا از بنیادهای فلساافی علوم انسااانی ناسااتین بار در تاریخ علوم
انسانی غرب با انتشار کتاب مبدمه بر علوم انسانی ویلهلم دیلتای و در  1883مطرح شد.
21
. Common Sense
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دس ت پیدا نخواهد ررد بنابراین باید رنش اران فعاال در میدان را مورد مطالعه قرار
داد در این پارادایم وأرید بر جمعآوری اطالعات غیروجربی اس ت رو های اص لی
جمعآوری اطالعات نیز شامل مصاحبههای غیر سا تمند و مشاهده مشاررتی است
در رو وفس یری واقعیت های ما وحت وأثیر حوا ما قرار دارد جهان بدون
ودآگاهی بیمعنا ست واقعیت وو سط افراد سا ته می شود و به وعداد افراد ،واقعیت
وجود دارد زبان وسیلهای برای ناماذاری اشیا نیست ،بلکه به ایجاد واقعیت میپردازد
(فرو )1۸5 :2001 ،رو وفسیر ،به دنباال قوانینی مانند علوم طبیعی نیست ،بلکه به
دنباال ووض یح و وفس یر این امر اس ت ره چاونه مردم زندگی روزانه ود را اداره
میرنند رهیافت وفس یرگرایی اس تقرایی و اندیش هناار اس ت ،یعنی ارائه و نمایش
سمبلیک رنشهای انسانی و ووصیف ظریف آن مورد ووجه است لذا ویژگی وئوری بر
س ا ته از وفس یر آن اس ت ره بتواند چاونای یک نرام معانی گروهی را ره وولید و
وثبیت می شود ووصیف رند و وبیین صحیح آن است ره بتواند در مورد رنش افرادی
ره مورد بررس ی هس تند درک و فهم ص حیحی ارائه دهد به رغم ادعای اثباتگراها،
وبیین ،بهطور منطقی به قوانین مربوط نمیش ود وبیین زمانی دقیم اس ت ره به
بهترین وجه قادر باشد فهم عمیقی از رو های استدمال ،احسا و وفکر مردم درگیر
در زندگی به دست دهد بنابراین در رو های وفسیری به درک و ایجاد بینش نسبت
به رفتار اهمیت داده می شود نمونههایی از این گروه عبارت است از :مصاحبههای باز،
گروههای رانونی ،فهرس ت پرس شهای باز ،مش اهدات باز ،و این رو ها معمومً به
گردآوری دادههای ریفی تم میش ود وحلیلهای ناش ی از دادهها در واقع ،همان
وفسیر محققان است
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پارادایم انتقادی :اص وال حارم بر رویکرد انتقادی ریش ه در دیدگاه های نرری
ماررس22،فرو ید23و هابر ما 24دارد پارادایم انت قادی مان ند وفس یرگرا یان دن یای
اجتماعی را متفاوت از دنیای طبیعی میبیند ولی در بحث مش اهده ،قاعدهمندی از
قبل وعیین ش ده نرام اجتماعی را نفی نمیرند و به جای اص الت نرم اثباتگرایی از
وغییر و وحومت اس تفاده میرند وأرید پارادایم انتقادی بر ووس عهی معرفت نرری
درباره چاونای سا ت و سازهای اجتماعی است
رهیافت انتقادی متش کل از نرریههای و اد ،وحلیلهای فمینیس تی و نرریات
روان درمانی اس ت و با نرر یهی انتقادی ،از طریم مکتب فرانکفورت آلمان در دهه
 1930پیوس تای دارد این د ید گاه با ارا ئه دم یل ،به بینش و نگ نررا نه ،غیر
دمورراویک ،و غیر ان سانی به اثباتگرایی انتقاداوی جدی وارد میرند این انتقادات را
میووان در مقامت «جامعهش ناس ی و وحقیم وجربی» و «منطم علوم اجتماعی»
22
. Karl Marx
کارل مارکس ،کارل هاینرش مارکس (به آلمانی( )Karl Heinrich Marx :زاده  5مه  1818در شااهر
تری یر پروس -در گذ شت  14مارس  1883در لندن انگل ستان) متفکر انبالبی ،فیل سوف ،جامعه شناس،
تاریخدان ،اقتصاااددان آلمانی و از تأثیرگذارترین اندیشاامندان به شاامار میرود .او به همراه فردرید
انگلس ،مانیف ست کمونی ست ( )1848را که م شهورترین ر ساله تاریخ جنبد سو سیالی ستی ا ست منت شر
کرده است .مارکس همچنین مؤلف کتاب سرمایه مهمترین کتاب این جنبد است .این آثار به همراه سایر
تألیفات او و انگلس ،بنیان و جوهرة اصلی تفکّر مارکسیسم را تشکیل میدهد.
23
. Sigmund Freud
زیگموند فروید :زیگموند شاالومو فروید به آلمانی ( Sigmund Schlomo Freudزادة  6مه -1856
درگذشت  23سپتامیبر  )1939عصتشناس اتریشی است که پدر علم روانکاوی شناخته میشود.
24
. Jurgen Habermas
یورگن هابرماس ( )Jürgen Habermasزادة  18ژوئن  1929در دوساالدورف آلمان از فیلسااوفان و
نظریه پردازان اجتماعی معا صر و وارث مکتت فرانکفورت ا ست که در چارچوب سنت نظریه انتبادی و
پراگماتی سم آمرکایی کار میکند .شهرت او بی شتر به ابداع مفهوم گ ستره همگانی یا ف ضای عمومی ا ست
که فضاایی فکری و اجتماعی را مدنظر دارد که در آن ،فعالیتهای آگاهیباد رساانهای به ایجاد زمینه
برای بحاهای اجتماعی و انتبادی و ظهور چیزی که او آن را برای دموکراسی بنیادی میداند ،میانجامد.
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وئودور آدرنو ( )197۶رد یابی ررد یورگن هابرما ( ،)1929علم اجتماعی انتقادی را
در رتاب ود به نام دانش و عالقههای انسانی ووسعه داده است از دیار اندیشمندان
این رویکرد ،پیر بوردیو25فرانس وی اس ت ره رهیافت متفاووی را در زمینهی وحقیم و
وئوری عرضه ررده است اسا این رهیافت ضد اثباوی و ضد وفسیری است بوردیو
موض وع هر دو ره یافت ،یعنی بینش رمی عینیگرایی قانون گونهی اثباتگرایی ،و
بینش ذهنیگرا و ارادهگرای وفس یرگرایانه را طرد میرند و اعتقاد دارد ره وحقیم
اجتماعی باید انعکاس ی2۶باش د به آن معنا ره ض من مطالعه درباره موض وع ،باید به
ود نااهی انتقادی داش ته باش د ،همانگونه ره ماهیت موض وع مورد مطالعهی آن
اینگونه اس ت و ض رورواً س یاس ی باش د او معتقد اس ت ره هدف وحقیم رش ف و
پردهبرداری از حوادث رایج اس ت در س االهای ا یر رهیافتی نوین فلس فی با عنوان
«واقع گرایی» به علم اجتماعی انتقادی پیوسته است

25
. Pierre Bourdieu
پیر بوردیو( :زاده  1اوت  -1930درگذ شت  23ژانویه  ،)2002جامعه شناس و مردم شناس سر شناس
فران سوی ا ست که عمدتاً روی م سائلی نظیر دینامیک قدرت و انواع شیوههای انتبال قدرت در جامعه در
درون و بین نساالهای ماتلف بحا میکند .او برخالف ساانت ایدئالیساات اروپای غربی روی واقعیت
جساامانی زندگی اجتماعی و نبد عمل در دینامیک های جامعه تأکید میکند .او تحت تأثیر هایدگر،
مرل وپونتی ،ویتگن شتاین ،هو سرل ،مارکس ،وبر ،دورکیم ،کلود لویا ستروس و پانو سکی نظریة شکلهای
فرهنگی ،اجتماعی و سمبلیک سرمایهداری را در برابر شکلهای اقتصادی سرمایهداری مطرح کرد .کتاب
معروف بوردیو به نام :تمایز :نبد جامعهشااناختی قضاااوت درباره سااالیق توسااط انجمن بینالمللی
جامعه شناسی به عنوان ششمین کتاب جامعه شناسی تأثیرگذار قرن  20شناخته شد .در این کتاب بوردیو
به بحا در این باره می پردازد که قضاااوت در مورد سااالیق به جایگاه اجتماعی افراد بسااتگی دارد و
خودی عملی سااات برای مشاااق کردن جایگاه اجتماعی افراد .او در این کتاب از ترکیبی از تئوری
جامعه شنا سی ،دادههای آماری ،عکسها و م صاحبهها ا ستفاده میکند تا بر د شواری فهم سوژه از طریق
روشهای ابژکتیو فائق آید.
26
. Reflexive
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محقم انتقادی به دنباال شنا سایی روابط و اد در واقعیت اجتماعی ا ست از این
دیدگاه روابط در بطن ود در بردارنده نوعی س لطه و ظلم اس ت پارادایم انتقادی به
دنباال طر و گستر فهم و آگاهی از سطح ظاهر به عمم واقعیت است و یا مطالعه
علمی ن هاد های اجت ماعی و وحومت آن ،از طریم وفس یر م عانی ز ندگی اجت ماعی،
ص یص ه واریخی ،س لطه ،بیاانای به دنباال هویدا رردن وعارض ات اجتماعی ،نقد
اجتماعی و آگاهی راذب است
رویکرد انتقادی به دنباال ووانمندس ازی انس ان در فائم آمدن بر محدودیتهایی
نا شی از نژاد ،طبقه و جن سیت در جامعه ا ست لذا در وحقیم انتقادی محقم به دنباال
اصالت نتیجه نی ست ،بلکه به اصالت فرآیند وأرید دارد ادبیات حارم بر رو شنا سی
انتقادی ،حکایت از این باور پارادایمی دارد ره دنیا براس ا نوعی نابرابری س ا ته
شده است
سنت وحقیقات انتقادی بر سه وا ه نژاد (قومیت) ،طبقه و جنسیت متمررز ا ست
وحقیم انتقادی با صی صه فرآیندی بودن ،به واریخ به عنوان بستر شکلگیری روابط
قدرت نااه میرند وحقیقات انتقادی وحقیقاوی ارز مدار هس تند و از این زاویه به
پارادایم اثباوی نقدهایی جدی وارد ررده است
انتقادگرایان از یک طرف از رو های اثباتگرایی اس تفاده میرنند و از طرف
دیار از رو های وفس یرگرایان بهره میبرند رو های اص لی آنها عبارت اس ت از
شیوهی مشاهدهی میدانی ،مصاحبههای متمررز و عمیم ،ووسعه مدالهای وئوریکی و
مفهومی مبتنی بر س ا تها و فرآیندهای پنهان در جامعه (برای مثاال :مطالعه فهم
ماهیت ش یوه وولید س رمایهداری ،اهمیت مفاهیمی مانند از ود بیاانای و از این
قسم محسوب میشود)
آنان اعتقاد دارند ش واهد وجربی مناس ب و مطلوب هس تند و به نقش محقم در
فرآیند وحقیم وأرید دارند این دیدگاه وظیفه علم را آش کارس ازی مکانیزمهای غیر
قابل م شاهده میداند هدف ا صلی علم اجتماعی  -انتقادی ،د ستیابی به سه بامور از
ووص یف علت و معلولی اس ت انتقادگرایان نش انااه اص لی وحقیم را س رمایهداری
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میبینند عمده ورین وحقیقاوی هم ره در این حوزه انجام ش ده بر نقد عملکرد نرام
سرمایهداری متمررز است
جامعه شبکهای و مطالعات چند پارادایمی
همانطور ره روهن اعتقاد داش ت هیچیک از پارادایمها به ونهایی نمیوواند ما را
در ر شف حقیقت رمک رند رو شنا سی به مثابه عن صری پارادایمی د ستیابی به
مؤثرورین متدها و واراوی و ش نا ت امور اروباطی  -اجتماعی در جامعه متحوال
امروزی دستخو وحوال و دگرگونی است
پژوهش اران در متن این وحومت با د عاوی چ ند گا نهای در برابر امر اجت ماعی
روبهرو هس تند میووان گفت ره پیرامون این گزاره ره "محققان راش ف حقایم
الصاند" اجماعی وجود ندارد بنابراین هر وحقیم علمی گوشهای از آن حقیقت ناب
را وانمایی میرند
در دو دههی گذش ته بحران رو یارویی پارادایم اثباتگرایی مبتنی بر رو های
رمی و پارادایم وف سیری  -انتقادی مبتنی بر رو های ریفی ،به وغییر جهت رو ها
منتهی ش د ره در ابتدا وض عیتی دو قطبی را ایجاد ررد اما رمرم با وحومت متن
اجتماعی وحت وأثیر پارامترهای اروباطی و ر سانهای و اندی شمندان علوم اجتماعی،
اروباطی و رفتاری را بر آن دا شته وا با ابداعات رو شنا سی و نااهی چند پارادایمی،
الاوهای روشی مطالعات ود را متناسب با پیچیدگیهای امر واقع متحوال سازند
ب نابراین در اوا یل قرن  21با س ا ت یابی رو های آمیخ ته27به م ثا به الاویی
ورریبی در رنار الاوهای چند روشی به رار گرفته شد ره از مهمورین آنان میووان به
مطالعات ودلی و وش کری ( )2003اش اره ررد این الاو برای مطالعات اجتماعی -
انسانی شکل گرفت ره در وحقیقات اروباطی هم راربرد فراوانی دارد
ایدهی ا صلی رو ولفیقی ره از آن به رویکرد چند صلتی ،نیز یاد می شود ،این
ا ست ره پژوه شار با ورریب رویکردهای رمی و ریفی درک منا سبور و جامعوری از
موضوعات وحقیم به دست میدهد در این رویکرد ،محدودیتهای هریک از وحقیقات
رمّی و ریفی جبران می شود همچنین ،این شیوه شواهد و مدارک جامعوری را برای
27
. Mixed Methods
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پژوهش موض وع وحقیم ارائه میدهد و به محقم رمک میرند وا به س ؤاموی پاس خ
دهد ره رویکردهای رمّی یا ریفی به ونهایی نمیووانند پا سخاوی آنها با شند پا سخ
دهد
ش یوه های ولفیقی یک یا چ ندین ج هانبینی را مدنرر قرار میده ند بر ی
نویسندگان شیوههای ولفیقی این مدال وحقیم را نوعی رو شناسی در نرر میگیرند
و بر فرضهای فل سفی ومررز میرنند (و شکری و ودلی )199۸ :امروزه با اوکای چند
روشیها نااهی جدید برای وحلیل پدیدههای چندوجهی پیدا شده است
به طور رلی از نااه معرفت شناسی به رویکردهای رمی ،ریفی و ولفیقی باید گفت
رویکرد رمیگرایی بر برونگرایی و ووجه به جنبه های بیرونی واقعیت و اثباتگرایی
وأرید دارد ،در حالیکه در رویکرد ریفی بر س ا تارگرایی ،ذهنگرایی و وفس یرگرایی
وأرید میش ود در رویکرد ولفیقی ،هم ابعاد بیرونی و اثباوی و هم جنبههای ریفی و
ذهنی واقع یت مورد وأر ید قرار میگیرد همچنین ،از جن بهی رو ش ناس ی،
رویکردهای رمی به بررس ی وجربی واقعیت و نمونهگیری میپردازند در رویکردهای
ریفی با وأرید بر قوم شنا سی ،پدیده شنا سی ،مطالعهی ارت شافی ،پژوهش بر مبنای
عملکرد ،وحلیل گفتمان و با ا ستفاده از رو هایی مانند پر س شنامهی باز ،م شاهده،
م صاحبه ،وحقیم موردی و مانند آن ،به مطالعهی ریفی مو ضوعات پردا ته می شود
در حالیکه در رویکردهای ولفیقی محقم به اس تفادهی ووأمان رویکردهای رمی و
ریفی برحس ب موض وع وحقیم میپردازد و با بهرهگیری از رو های رمی و ریفی،
سعی در مطالعهی جامعور موضوع میرند
گرچه جامعه اطالعاوی حاص ل وغییراوی اس ت ره از دهه  1970ش روع ش د اما
امروزه با اوکای به فناوریهای اجتماعی اوایل قرن بیس ت و یکم طرز رار جوامع را از
بنیاد متحوال ررده و ما را با یک سا تار اجتماعی شبکهای شده مواجه سا ته است
در حاال حا ضر جامعه ایران به سمت شبکهای شدن امور به سرعت در حررت
ا ست جامعه شبکهای مؤلفههای مختلف را در عر صههای صو صی و عمومی چون
انوادهها ،روابط ،آموز  ،علوم ،فرهنگ ،وبلیغات و سایر سا تهای زی ستی متحوال
س ا ته و جهان اجتماعی را با انواع چالشها و مس ائل پیچیده روبهرو میرند با این
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ررانه ،برای ش نا ت هرچه بهتر مس ائل و آس یبهای اجتماعی ،بیش از گذش ته
نیازمندی به نوآوری و القیت و ابداع در رو شنا سی متأثر از وغییرات پارادایمی و
نرری به چشم می ورد

چر شهای رو شناسی در پژوهشهای اروباطی -رسانهای 191 //
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