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چکیده
هدف از این مقاله ،دعوت به بازاندیشی درباره اج رای پژوهش کیفی با موضوع رسانههای

جدید است .نویسنده مدعی است بسیاری از تحقیقات رسانهای کیفی که این سالها انجام
شدهاند و م یشوند ،پی شفرضهای فلسفی تحقیق کیفی را چنانکه باید جدی نگرفتهاند و
در عمل بهکار نبستهاند .مقاله با اشاره به پی شفرضهای هست یشناسی و معرفتشناسی

تحقیق کیفی ،تأکید م یکند که بدون فه ِم درست این مفاهیم پایه ،تحقیق کیفی چیزی

جز چند مصاحبه عمیق و بیان اظهارات شرکتکنندگان در تحقیق نیست .اشاره به بالغت
پژوهشی و اینکه گزارش پژوهش کیفی بایستی از زبان گزارش تحقیقات کمی متمایز

باشد؛ از دیگر موضوعات مهم این مقاله است.بخش پایانی مقاله ،تمایزگذاری میان سرشت

و نحوه عمل رسانههای جدید با رسانههای جمعی را برجسته م یسازد .به اعتقاد نویسنده،
اگر این تمایز به قدر کافی جدی گرفته شود ،پژوهشها از بررسی تأثیر رسانهها ،به سوی
مطالعه تجارب زیسته کارب را ِن رسانههای جدید ،هدایت خ واهند شد.
واژگان کلیدی :پژوهش کیفی ،منطق کاربرد ،هست یشناسی ،معرفتشناسی ،بالغت

پژوهشی ،رسانههای جدید

 .1دکت رای علوم ارتباطات؛ دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات؛ رایانامهkbehzad966@gmail.com :
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مقدمه و بیان مسئله
امروزه رسانههای جدید ،عرصهای ب رای شکوفایی پژوهشهای اجتماعی و ارتباطی شدهاند.
بخش بزرگی از این تحقیقات ،بهطور سنتی ک ّم ی هستند؛ اما خوشبختانه تعدادی هم به
روشهای کیفی انجام م یشوند .چنانچه به پژوهشهای همین دو سال اخیر ( 1398و )1399

نگاهی بیاندازیم ،متوجه م یشویم تق ریب ًا از  41پژوهش م ربوط به رسانههای جدید که به شکل
مقاله در مجلههای معتبر کشور منتشر شدهاند 16 ،پژوهش (حدود یک سوم) کیفی بودهاند .این
عدد ،هرچند تا رسیدن به نصف هنوز فاصله دارد ،اما تا همین جا هم مایه بسی خوشحالی
است 1.چ را که بهنظر م یرسد هر روز عده بیشتری از پژوهشگ ران به این باور م یرسند که
یزند و
تحقیق کیفی با توصی فهای «پرمایهاش» تصاویر ساده از واقعی تهای اجتماعی را کنار م 
ناشناختههای ما را بیشتر ه ویدا م یسازد( .فلیک ،کاردوروف و اشتاینکه)14 :1397 ،

در این مقاله از کمیت این پژوهشها سخن نم یگوییم ،بلکه از کیفیت آنها بحث

خ واهیم کرد .منظورمان از بررسی کیفیت در اینجا ،طرح مباحث «ف راتحلیل» نیست ،بلکه
پرداختن به کاست یهایی است که در خیلی از این تحقیقات رسانهای کیفی مدام بازتولید

و تکثیر م یشوند .ما در این مقاله تالش م یکنیم نشان دهیم دانشج ویی که عالقه دارد
رسانههای جدید را با رویکرد کیفی مطالعه کند ،بایستی در آغاز کار و پیش از هرگونه

ب رنامهریزی ب رای تحقیق ،درباره ماهیت و مفروضهای روش کیفی و همچنین در مورد
«سرشت» رسانههای جدید چه بداند تا پژوهشی که انجام م یدهد به تحقیقات کمی و

«اثباتی» شبیه نباشد.

در واقع هدف این است که به دانشج ویان مشتاق به روشهای کیفی یادآور شویم که

روش کیفی فقط این نیست که چند مصاحبه عمیق با «پرسش باز» انجام دهیم و مطالب

آن را در دفترچهای ثبت کنیم ،بلکه شرط ضروری یک تحقیق کیفی جدی آن است که
پژوهشگر «تفکر کیفی» داشته باشد .از نگاه خ واننده ما ممکن است این مطالب بحثهایی

 .1فصلنامههایی چون :مطالعات رسانههای نوین ،پژوهشهای ارتباطی ،رسانه ،مطالعات رسانهای و فصلنامه رسانه،
فرهنگ و جامعه.
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صرف ًا فلسف ی بهنظر برسند ،اما در واقع چنین نیست .مسئله این است که توجه به مفاهیم
پایه در تحقیق کیفی 1و آگاهی از «سرشت» رسانههای جدید به حدی مهم است که بر
درک ما از تجارب زیسته و از زیست ـ جهان آدمیانی که ق رار است پژوهشمان با مشارکت

آنان انجام شود تأثیری عمیق و تعیی نکننده دارد.

اما مشکل کجاست که با همه تالشی که محققان امروز ما ب رای انجام دادن یک تحقیق

کیفی به خرج م یدهند ،باز هم خیلی از پژوهشهای رسانهای کیفی ،تنها «ظاهری» کیفی
دارند وگ رنه باطنشان ک ّم ی و «اثباتی» است .این پژوهشها ،اگرچه کیفی تنظیم شدهاند ،اما

ب رای دیدن واقعیت رابطه کارب ران با رسانههای جدید از لنزی استفاده کردهاند که عمدت ًا ب رای
دیدن «تأثیر رسانهها» 2استفاده م یشود نه درک تجارب زیسته کارب ران .اگر اینجا ک ّم یبودن

تحقیقات کیفی را یک نقص م یدانیم منظورمان ک مارزش جلوهدادن پژوهشهای ک ّم ی

نیست ،بلکه فقط م یخ واهیم تمایزهای معن یدار دنیای ک ّم ی و کیفی برجسته شود.

پژوهشهای علمی بر روی پژوهشهای بعدی اثر م یگذارند .بناب راین ،نگ رانی از اینکه

ب یتوجهی به خصیصههای رویکرد کیفی از سوی پژوهشگ ران تحقیقات رسانهای ،در
پژوهشهای بعدی هم به نوعی بازتولید و تکثیر خ واهد شد ،نگ رانی به حق است که باید
جدی گرفته شود .بدیهی است ،ب یاعتنایی به آن ،موفقیت پژوهشهای رسانهای کیفی را

که هر روز رو به افزایشاند با خطر م واجه خ واهد ساخت؛ و کمت رین خطر از نظر ما این
است که در آینده با پژوهشهایی م واجه شویم که نه واقع ًا ک ّم ی باشند و نه واقع ًا کیفی.

3

به باور ما ،چیزی که باعث شده تا خیلی از تحقیقات رسانه ِ
ای کیفی امروز ،آنطور

ِ
«منطق در کار» به معنی
که باید «کیفی» نباشند ،بهطور خالصه اینهاست .1 :نادیدهگرفتن

دقی قنشدن در ف رایند تاریخی پژوهش کیفی و تکی هکردن بر «منطق بازسازیشده» و
آنچه امروز بهعنوان تحقیق کیفی پیش روی ماست؛  .2چشمپوشیدن از پی شفرضهای
 .1برچسب تحقیق کیفی واژهای کلی است که به انواع رویکردهای کیفی اشاره م یکند .مسلم است که این رویکردها
در مفروضهای نظری و مباحث روششناختی با یکدیگر متفاوتند (فلیک.)18 :1397،
2. Media effects
 .3موضوع پژوهشهای ترکیبی و آمیخته بحث جداگانهای است.
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ِ
بالغت پژوهشی در ایندست پژوهشها (روششناسی
هست یشناختی ،معرفتشناختی و
کیفی در اینجا موضوع بحث نیست) و  .3همساندیدن «سرشت» رسانههای جدید با
رسانههای جمعی.

نویسنده امیدوار است با توضیحی که ب رای هر کدام از م وارد یادشده ارائه م یدهد،

لزوم «بازاندیشی» در اج رای پژوهشهای کیفی بهطور عام و پژوهشهای کیفی م رتبط با
رسانههای جدید بهطور خاص را در حد توان خود از عمق به سطح بیاورد و دیگ ران را هم

به این بازاندیشی دعوت کند.

م یدانیم که در مقالهای ک وتاه ناگزیر باید همه چیز را روشن ،کلی و در عین حال تا حد

ممکن خالصه بیان کرد؛ ولی در عمل این کار واقع ًا دشوار است؛ چون خیلی از بحثها
پیچیده و مملو از جزئیات هستند .با این حال ،مقاله ما با توضیح فشرده م وارد سهگانه

یادشده آغاز م یشود و سپس ،با اشاره به روش پدیدارشناسی ،از مفاهیم معرفتشناختی این
رویکرد که الزم است در هر پژوهش پدیدارشناختی بهکار گرفته شوند ،سخن خ واهد گفت.
منطق در کاربرد
شیوه انجام دادن تحقیق ،زمانی درست درک م یشود که «منطق در کاربرد» و روندهای

فکری اولیه آن تحقیق ،از «منطق بازسازیشده» در آن ،به دقت از یکدیگر جدا شوند.

به گفته کاپالن )1998( 1منطق در کاربرد 2با منطق بازسازیشده 3تفاوت دارد .به گفته او،
در یک رشته علمی« ،منطقی» که بعد از پایان کار و با دستهبندی موضوعهای ارائه شده

«بازسازی» م یشود ،با روندهای عملی اولیه شناخت یا منطقی که در عمل و در ابتدا بهکار
بسته شده فرق دارد .او اضافه م یکند که آن منطق اولیه و روندهای م ربوط به آن را نباید با

«منطق بازسازیشده» یکسان تلقی کرد و آن را به سطح مذکور تقلیل داد (کاپالن .)8 :اگر

این راهبرد کاپالن را در حیطه پژوهش کیفی بهکار بگی ریم ،م یشود گفت عالقهمند تحقیق
1. Abraham Kaplan
 .2نویسنده در مورد مفهوم انگلیسی  Logic in – useترجیح داد از «منطق در کاربرد» یعنی منطقی که در م راحل
اولیة کار تنظیم شده است استفاده کند؛ هرچند در برخی منابع ،این اصطالح کاپالن به «منطق درونی» ترجمه شده است.
3. Reconstruction logic
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کیفی باید از ظاهر پژوهش کیفی که به سادهت رین شکل ممکن در کتابهای درسی عرضه
شده است؛ یعنی (منطق بازسازیشده) گذر کند و با دقی قشدن در ف رایند تاریخی و طوالنی

پر نشیب و ف رازی که مقدمه کشف پژوهش کیفی بوده است و اغلب در کتابهای روش
تحقیق بازگو نم یشود ،به «منطق در کاربرد» تحقیق کیفی پی ببرد .پژوهشگر کیفی باید از

خود بپرسد با وجود سنت دی رپا و معتبر تحقیق ک ّم ی ،چه شد که پژوهشگ ران به تحقیق
کیفی روی آوردند؟ در مطالعه واقعی تهای اجتماعی ،محققان با چه پرسشهایی روبهرو

شدند (منطق در کاربرد) که پاسخ به آنها نیازمند پژوهش کیفی بود؟ عالقهمند پژوهش

کیفی (در همه رویکردهایش) باید از خود بپرسد در فه ِم «ک ّم یِ» پدیدههای اجتماعی ،چه
نقصانهایی موجود بود و هست که پژوهش کیفی مدع ی است کارآمدتر از پژوهشهای

دیگر است؟ منظور از دقت در «منطق درکاربرد» در اینجا ،در واقع پرسش از ماهیت وجودی

و تاریخی تحقیق کیفی است .غرض این است محقق کیفی بداند پژوهش کیفی تحقیق
لوکس و در اصطالح «مد روز» نیست که ناگهان در خأل پدید آمده باشد .رویکرد کیفی،
حاصل سالها منازعه فکری و کشمکشهای پارادایمی است؛ کشمکشهایی چنان سخت

و پردامنه که تا به امروز همچنان ادامه دارد.

ب رای متقاعدشدن در این زمینه ،بیایید به بسترهای تاریخی و اجتماعی تحقیقات

رسانهای ک ّم ی که همه ما با آن آشنا هستیم ،نگاهی بیاندازیم .م یدانیم که این پژوهشها

در «پارادایم» یا چارچوبهای مشاهده و فهم ،الگوها ،نظرگاهها یا شیوههایی از دیدن
ِ
اقعیت [رسانهها] (  )Babbie, 2007; Hennink, Hutter and Bailey, 2011شکل
و
گرفتهاند و این الگوها با نام رویکرد «اثباتی» شناخته م یشوند .پژوهشهای رسانه ِ
ای ک ّم ی

بهطور جدی از دهه  1930آغاز م یشوند ،و این همان دورهای است که روش و نظ ریه و

[اندیشیدن به واقعیت رسانه و مخاطب] بر بسترمجموعهای از راهبردهای علوم اجتماعی
و «رفتاری» صورت م یگیرد .در این پارادایم ،محققان ارتباطات ،مانند خیلی از پژوهشگ ران
علوم اجتماعی ،بر این باور بودند که راهبردهای تحقیق در علوم مادی و فی زیکی ،در علوم

اجتماعی و انسانی هم اج راشدنی است (الئوری و دفلور .)110 :1390،تأثیر تاریخی این

 10مطالعات رسانههاي جديد //سال ششم ،دوره دوم ،شماره ( ،9پیاپی  ،)24پاییز 1399

رویکرد که «اثباتگ رایی» یا پوزیتی ویسم نامیده م یشود ،در عرصه ارتباطات ،در مجموعه

متنوعی از تحقیقات دیروز و امروز قابل جستجوست .در این رویکرد ،محقق عموم ًا بهدنبال
جستجوی ع وامل بیرونی و روانشناختی «رفتار» ارتباطی با تأکید بر پی شبینی و کنترل
این رفتار و استفاده از روشهای عینی و ک ّم ی ،در محی طهای مصنوعی (نظیر آزمایشگاه یا

پیمایش) است (لیندلف و تیلور .)41 :1388 ،م یدانیم که پژوهش درباره «تأثیر رسانهها» ،از

نمونههای بارز این قبیل پژوهشهاست.

همین مالحظات تاریخی و پارادایمی در مورد پژوهش کیفی نیز صادق است .پژوهش

کیفی و بهطور ویژه تحقیقات رسانهای کیفی ،ارتباطی تنگاتنگ با مطالعه روابط اجتماعی
دارد .این رویکرد تحقیقی ،در واقع وامدار این واقعیت است که زیست -جهان آدمیان متکثر

شده است .فردیشدن شیوههای زیست و الگوهای زندگی ،تنوع محی طهای اجتماعی،

خردهفرهنگها ،سب کهای زندگی ،شیوههای زیست و بسیاری مسائل دیگر ،ابهامهایی تازه
ب رای محققان پدید آوردهاند( .فلیک)13 :1388 ،

این تغیی رات اجتماعی س ریع و روزافزون ،محققان علوم اجتماعی را با زمینههای

اجتماعی و دیدگاههایی جدید م واجه م یسازد .این مسائل به قدری ب رای آنان نوظهور [و

دائم نوشوندهاند] که به تعبیر فلیک ( )1388دیگر روششناس یهای قیاسی سنتی ،استخ راج
سؤالها و فرضیات تحقیق از الگوهای نظری و آزمون آنها در ب رابر شواهد تج ربی ،به واسطه

همان گوناگونی موضوعها پاسخگو نیست (همانجا .)13 :در بستر چنین ف رایندهای فکری
و معرفتشناختی و کشمکشهای پارادایمی 1است که پژوهشکیفی شکوفا م یشود و راه

خود را به مطالعه کیفی رسانهها باز م یکند و طی زمان سودمندیهای خود را بر محققان
ارتباطات آشکار م یسازد.

مفاهیم فلسفی در پژوهش کیفی
پیشتر گفته شد که چهار مفهوم پایه و م رتبط با هر پژوهشی از جمله پژوهش کیفی،
 .1پارادای مها و حتی نظ ریهها ،بازنمای یهایی درست یا غلط از واقعی تهای موجود نیستند ،بلکه فقط روایتها و
دیدگاههایی هستند که جهان از ط ریق آنها مشاهده و ادراک م یشود(فلیک.)111 :1388،
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توجه به پی شفرضهای «هست یشناختی»« ،معرفتشناختی» و «روششناختی» 1است .این

پی شفرضها ،اگرچه ریشه در فلسفه دارند ولی به گفته کرسول ( )1394همین باورها و
جهانبین یهاست که به پروژههای تحقیقاتی تزریق م یشود و نحوه انجام دادن و تح ریر
مطالعه کیفی [یا هر مطالعه دیگر را] تحت تأثیر ق رار م یدهد (همان .)27 :مورد دیگری که

از آن نام بردیم «بالغت پژوهشی» بود که بعدتر به آن باز م یگردیم .این مفاهیم پایه ،چنان
در پژوهش اجتماعی بنیادی و تعیی نکنندهاند که تق ریب ًا تمام کتابهای معتب ِر روش تحقیق،
پیش از پرداختن به آموزش روش ،نخست از این پی شفرضهای فلسفی سخن م یگویند.

موستاکاس ( )1994پیش از آنکه به روشهای پدیدارشناسی بپردازد ،بیش از صد صفحه از

مطالب کتاب خود را به پی شفرضهای فلسفی آن اختصاص داده است( .کرسول)8 :1394 ،
مطلبی که در ادامه عین ًا نقل م یکنیم ،بازگوکننده تجارب نویسندگان کتاب «روشهای

تحقیق کیفی» است .دقت در مطالب آنان ما را متوجه م یسازد که موضوع جدی نگرفتن

پی شفرضهای فلسفیِ تحقیق کیفی از سوی دانشج ویان ،مختص دانشج ویان کشور ما

نیست .چه بسا مسئلهای کمابیش جهانی است .هینینک ( )2011تج ربه خود از ب یاعتنایی
دانشج ویان به مفاهیم پایه در تحقیق کیفی را بدین شرح توصیف م یکند:

«بنا به تج ربه بر ما ثابت شده است که پژوهشگ ران نسبت به پارادایم غالب رشته

دانشگاهی خود و اینکه این پارادای مها چگونه به تحقیق ما [هدفها و پرسشهای ما]

شکل م یدهند ،ناآگاهند .بیشتر اوقات از اینکه چگونه پارادایم رشته خودمان متفاوت از
رشتههای علمی دیگر است آگاه نیستیم .ب رای مثال ،محققان کیفی مبتدی ممکن است

بر این فرض باشند که واقعیت از امور واقع و یکسان تشکیل شده است تا از ادراکها
و معانی گوناگون .اینگونه محققان و تلق یشان از واقعیت ممکن است تحقیق کیفی
را با تردید روبهرو سازند ،چ راکه اینها (برداشتهای آنها) در واقع سازههای اصلی سنت

پوریتی ویست یاند نه کیفی و تفسیری .پس این امر روشن م یشود که کسی نم یتواند
ساختارهای یک پارادایم متفاوت را بر پارادایم دیگر تحمیل کند .بناب راین ،آموزش وی در
 .1پیشتر گفته شد در این مقاله از روششناسی بحث نخ واهد شد.
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پارادایم پوزیتی ویستی ،آزمایشهای کنترلشده و تصادفی را بهعنوان نوعی رویکرد علمی

به تحقیق برجسته م یسازد .پس ،محقق مبتدی زمان م یبرد تا دریابد که پارادایم دیگری
با فرضهای بنیادی متفاوت و ارزش علمی ب رابر وجود دارد»Hennink, Hutter and( .

)Bailey, 2011: 12

مفهوم هست یشناسی
پی شفرض هست یشناسی 1شاخهای از فلسفه است که به ماهیت وجود م یپردازد،

اما هست یشناسی در علوم اجتماعی ،در واقع مطالعه ماهیت وجود انسان است (Little

 .)John,2017: 9در توضیح لیتل جان ( )2017هست یشناسی در ارتباطات ،یعنی بحث

درباره ماهیت تعامل انسان؛ زی را شیوهای که یک نظ ریهپرداز درباره تعامل و ارتباط متقابل
انسان مفهومپردازی م یکند تا حد زیاد به این بستگی دارد که ارتباطگر را چگونه

م یبیند و چه تصوری از آن دارد (همان .)8 :به بیانی جزئ یتر ،داعی ههایی مانند اینکه چه
چیزی وجود دارد ،چگونه بهنظر م یرسد ،از چه عناصری تشکیل م یشود و این عناصر

چگونه با یکدیگر تعامل دارند ،از مسائل هست یشناسی است (بلیکی .)21 :1389 ،انواع

هست یشناسی وجود دارد که هر یک از آنها درباره اینکه واقعیت از چه چیزی ساخته شده
است دیدگاهی متفاوت دارند .ب رای نمونه ،در مورد کنشها و رفتار ،ابژه و سوژه؛ در میان

هست یشناس یهای گوناگون ،نظرگاههای مختلف وجود دارد .برخی هست یشناس یها با
تحقیق کیفی بیشت رتناسب دارند)Hennink, Hutter and Bailey, 2011: 11( .

از نظرگاه هست یشناس یهای تفسیری ،پژوهشگ رانی که به انجام دادن تحقیق کیفی

مشغ ولند به ایدهها و واقعی تهای چندگانه باور دارند و وجود واقعی تهای متفاوت را م یپذی رند
و فرضشان این است واقعیت از معانی ،ادراکها ،باورها و انگیزشهایی متفاوت تشکیل شده

است ،مشارکتکنندگان در مطالعه و خ وانندگان مطالعه کیفی نیز ،همین گونهاند و همین
دیدگاه را دارند( .کرسول29 :1394 ،؛)Hennink, Hutter and Bailey, 2011: 11

پژوهشگ ران کیفی مطالعه اف راد را با هدف گزارشکردن این واقعی تهای چندگانه
1. ontology
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انجام م یدهند .بهخصوص محققان پدیدارشناسی به گزارش نحوه درک متفاوت اف راد

مشارکتکننده از تج ربههایشان م یپردازند( .موستکاس1994 ،؛ نقل از کرسول)29 :1394 ،

لیتل جان ( )2017با پی وندزدن بعد هست یشناسی تحقیق به ماهیت پدیدههای م رتبط با

علوم ارتباطات ،معتقد است در پژوهشهای ارتباطی ،در اساس دو موضوع هست یشناختی
تشخی صدادنی است :موضع «غیرکنشی» رفتار انسان و موضع «کنشی» رفتار انسان .هر دو

موضع بر اساس مفروضها یا پی شپنداشتههایی که درباره انسان دارند از یکدیگر مشخص
م یشوند (همان .)10 :پرداختن به برخی جزئیات مطالب لیتل جان ،اگرچه ممکن است

ما را قدری از بحث اصلی دور کند ،اما در عوض به ما کمک م یکند که بحث تا حدی
انتزاعی و فلسفی هست یشناختی را با مثالهایی عینی بهتر درک کنیم.

به گفته وی ،در ساحت هست یشناختی ،دو موضوع «غیرکنشی» و «کنشی» نسبت به

رفتار انسان را م یتوان از هم بازشناخت .از دیدگاه غیرکنشی ،رفتار در پاسخ به فشارهای
قبلی تعیین م یشود .چنین است که فرد «تفسیر فعال» را ک ماهمیت م یشمرد .در این

رویکرد ،موضوع مورد بررسی [سوژه مطالعه] اغلب تا حد رویدادهای تج ربی (عینی /اثباتی) ِ
قابل مشاهده ،تنزل م ییابد .به این ت رتیب ،تالشهای علمی همه توانشان را بهکار م یگی رند

تا از ط ریق تبیین فرضی هها ،پدیدههای تج ربیِ مشاهدهشده با هم م رتبط شوند .پس ،در

مورد کنش انسان ،آنچه به وضوح دیده م یشود ،واکنشهای رفتاری آشکار است نه چیز
دیگ ر)Little John, 2017( .

در مقابل ،موضع رویکرد «کنشی» این است که اف راد سازنده «معنا» هستند .آنها بنا به

مقاصد و نی تهایی که دارند دست به انتخابهایی م یزنند .نظ ریهپردازان این دیدگاه ،در
پژوهشهای خود در جستجوی ق وانین ف راگیر [قابل تعمیم عددی] نیستند؛ در عوض ،آنان

م یگویند مردم در ش رایط متفاوت ،رفتاری متفاوت بروز م یدهند؛ زی را ق وانین در ش رایط و

بسترهای گوناگون تغییر م یکنند ( .)Little John, 2017: 11خالصه اینکه ،از دیدگاه

هست یشناختیِ کیفی ،جان کالم این است« :عمل اجتماعی فرد بر «معنای ذهنی» 1استوار
1. Subjectivesinngebung
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است .پس ،پژوهشگ ران در پی شناخت این معانی ذهنی و همچنین انگیزههای زمینهساز

و ابزار اجتماع یای هستند که در داخل آنها کنشهای اجتماعی روی م یدهد( .ه ونزیگر،
1988؛ نقل از گونتر)1384 ،

در ابتدای این مقاله به مخاطبمان گوشزد کردیم که هدف از این نوشته «ف راتحلیل»

تکتک پژوهشهای کیفی این سالها نیست .پس بدون واردشدن به این مق وله ،تنها

نکتهای که مایلیم مطرح کنیم این است :خ واننده مطلب ما ،چنانکه تحقیق کیفی انجام
داده است ،م یتواند صادقانه از خود بپرسد که پیش از آغاز پژوهش یا در ج ریان انجام دادن

آن ،آیا از اصل «چندگانهبودن واقعی تهای اجتماعی» در تحقیق کیفی اطالع داشته است و
اگر اطالع داشته ،آیا در عمل هم به آن پایبند بوده است یا خیر؟
مفهوم معرفتشناسی
پی شفرض معرفتشناسی /شناختشناسی نیز شاخهای از فلسفه است که دانش و

معرفت را مطالعه م یکند و عمده توجهش به این است که مردم چگونه آنچه را که ادعای
«دانستن /شناخت» آن را دارند «م یدانند» .در اهمیت این مفهوم همین بس که هر بحثی

درباره نظ ریه ،در نهایت به مسائل معرفتشناسی منجر م یشود (.)Little John, 2017: 8

آن دسته از پرسشهای معرفتشناختی که در میان پژوهشگ ران ارتباطات رایج است این
است که« :چگونه ممکن است شناخت قبل از تج ربه بهدست آید» (همان .)9 :در حوزه
معرفتشناختی نیز پرسشهایی متعدد مطرح است که توضیح آنها در اینجا به صفحات

بیشتر نیاز دارد .آنچه بهطور فشرده م یتوان گفت این است که در حوزه روش تحقیق،

بحثهای معرفتشناختی این مسئله را بررسی م یکند که میان محقق و امر شناخته/
دانسته چه رابطهای وجود دارد ،چه چیزی ممکن است دانش یا گواه واقعیت اجتماعی

مورد تحقی ق باشد و یا اینکه چه چیزی در اساس باید یا م یتواند گواه /شاهد شمردهشود.
(Mason,2002: 16؛ نقل از )Hennink, Hutter and Bailey, 2011:12

در معرفتشناسی کیفی ،پژوهشگر تالش م یکند تا حد ممکن به اف راد تحت مطالعه

نزدیک شود و این درست مخالف نظر محققان ک ّم ی و اثباتی است .آنان (اثبات یها) فرض
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م یکنند که پژوهشگر م یتواند «واقعیت» را به شیوهای عینی [به تعبیر دورکیم شیءگونه]
و بدون تأثی رپذیرفتن از [ارزشها و پندارهای] خود ،مشاهده و اندازهگیری کند (Hennink,

 .)Hutter and Bailey, 2011:14در مقابل ،پژوهشگ ران کیفی معتقدند «عینیت» به

معنایی که محققان ک ّم ی بر آن تأکید م یورزند غی رممکن است و در هر پژوهشی (ک ّم ی یا
کیفی) عنصری از ذهنیت پژوهشگر وجود دارد .رویکرد کیفی ،تأثیر متقابل محقق و تحقیق
را به رسمیت م یشناسد و برخالف روش ک ّم ی که آن را متغیری مزاحم م یداند ،آشکارا
آن را جزیی از دانش به حساب م یآورد و به این ت رتیب ،ذهنیت پژوهشگر و هرآنچه که

مطالعه م یشود به جزئی از ف رایند تحقیق تبدیل م یشوند (فلیک .)18 :1388 ،تنها نکته
این است که پژوهشگر از ذهنیت (باورها و ارزشهای) خود مطلع باشد و در آنها گرفتار

نشود( .است راوس و کوربین)64 :1388 ،

با عنایت به این پی شفرض معرفتشناختی ،محققان کیفی ،مطالعاتشان را تا حد

مقدور در یک «میدان» انجام م یدهند؛ یعنی جایی که مشارکتکنندگان در آن تجارب زیسته
دارند و حتی آنجا کار م یکنند .فضای زندگی و کار ،ب رای فهم گفتههای مشارکتکنندگان،

بسترهایی مهم هستند .خالصه کالم اینکه ،پژوهشگر کیفی تالش م یکند «فاصله» یا
«جدایی عینی» بین خود و نمونه مورد پژوهش را به حداقل برساند( .کرسول)30 :1394 ،
مفهوم بالغت پژوهشی
زبان و کلماتی که پژوهشگر کیفی ب رای گزارش تحقیق خود بهکار م یگیرد تا حد

ممکن باید از زبان پژوهشگ ران کمی متفاوت باشد .جان کرسول )1394(1که خود از
روششناسان مشهور تحقیق کیفی است این موضوع را ذیل عنوان «بالغت پژوهشی»2و

ِ
نگارش مطالعه کیفی توضیح م یدهد .از نظر وی ،در پژوهشهای کیفی نوعی زبان ادبی
خاص وجود دارد [که با زبان گزارشهای ک ّم ی] متفاوت است و محققان کیفی معموالً به
این پی شفرض بالغی اهمیت م یدهند و به آن پایبندند (کرسول .)31 :1394 ،در نگارش
1. John w Creswell
2. Rhetorical
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گزارشهای کیفی ،اعم از گزارش پایاننامهای یا مقاله ،شکلی از زبان ادبی ،شخصی و اگر
اقتضاء کند زبانی روایتگونه وجود دارد .ب رای مثال ،پژوهشگ ران کیفی بسته به اینکه کدام
رویکرد کیفی را ب رای تحقیق خود برگزیدهاند ،از استعارهها استفاده م یکنند ،از خودشان در
متن با ضمیر اول شخص «من» یاد و داستانهای م ربوط به روایتپژوهی را با یک آغاز ،میانه

و پایان و گاه حتی به ت رتیبی تاریخی بیان م یکنند (کرسول .)31 :1394 ،به بیان روشنتر،
پژوهشگ ران کیفی ،به جای استفاده از مفاهیم مرسوم در تحقیقات ک ّم ی چون :روایی درونی،

روایی بیرونی ،تعمی مپذیری ،متغی رها ،عینیت و جز آن ،از مفهومهایی مانند :اطمینانپذیری،

اتکاپذیری و تأیی دپذیری« ،تعمیم نظری» (به جای تعمیم عددی) بهره م یگی رند( .کرسول،
31 :1394؛ فلیک)152 :1388 ،

ِ
نگارش گزارشهای کیفی ،بحثهایی جالب و مهم هست که ایجاب
در باب زبان

م یکند بر روی آن کمی درنگ کنیم .معمولت رین شکل ارائه گزارش تحقیق ،همان شیوه
رسمی است که در گزارشهای ک ّم ی م یشناسیم .وقتی به گزارش تحقیقات کیفی این
سالها نگاه م یکنیم متوجه م یشویم که عمده تفاوت آنها با گزارشهای ک ّم ی ،همانا وجود
نقل قولهایی از شرکتکنندگان و نداشتن جدولهای آماری است ،به جز این خصیصهها،

سایر توصی فها و تحلی لها ،به پیروی از گزارش تحقیقات کمی همچنان بسیار رسمی و
عاری از حس و حال یک تحقیق کیفی پرمایه است.

یکی از راههای نه چندان معمول در ارائه گزارش ،نوشتن آن در قالب روایت یا شب هداستان

است .به گفته بیوک محمدی ( )1387گزارش تحقیق کیفی به ق ولی حد فاصل ژورنالیسم

و کار علمی است .تحلیل کیفی نه کام ً
ال مانند داستان و روایت است که فقط به توصیف

ح وادث بپردازد و نه صرف ًا تحلیلی خشک از نقل قولهاست ،بلکه بهتر است تلفیقی از

هر دوی اینها باشد( .همان)164 :

درباره اهمیت تناسب زبان با گزارش تحقیق کیفی ،الی زابت آدامز )2002(1که خود

مردمشناس است تا آنجا پیش م یرود که نوشتن را به منزله «تحقیق» تلقی م یکند .در این
1. Adams
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نگرش که در جای خود بکر و بدیع است ،متن نوعی میدان تحقیق و نوشتهها نوعی داده
تلقی م یشوند و دادهها در حقیقت عرصههایی ب رای تخیل ،توصیف غنی و فرصتهایی

ب رای جوالن تفک رند (همان57 :؛ نقل از محمدی .)168 :1387 ،خانم آدامز خود از نویسندهای

به نام ریچاردسون 1مطلبی نقل م یکند که ب رای نوشتن گزارش پژوهش کیفی بسیار
الهامبخش و بصیرتآف رین است .سخن ریچاردسون این است:

«من م ینویسم زی را م یخ واهم چیزی را بدانم و م ینویسم زی را م یخ واهم چیزی را که قب ً
ال

نم یدانستم بیاموزم .زی را نوشتن فقط توصیف نیست ،کشفکردن هم هست .نوعی تحقیق

بدوی است که ما را قادر م یسازد تمام فضاهایی را که فکرکردن و نوشتن اجازه جوالن در
آنها را م یدهد درنوردیم .در حالی که م ینویسم ،فکر م یکنم ،یاد م یگیرم و نگرشام را درباره

چیزهای زیادی تغییر م یدهم»Richardson,2003 ( .؛ نقل از محمدی)168 :1387 ،

لیندلف و تیلور ( )1388نویسندگان «روشهای تحقیق کیفی در علوم ارتباطات» پایان

کتاب بسیار خ واندنی خود را به نحوه نگارش پژوهشهای کیفی اختصاص دادهاند که

خود این کار ،نشان م یدهد توجه به زبانی که پژوهشگر ب رای گزارش کیفی خود بهکار
م یگیرد ،چقدر اهمیت دارد .مباحثی که آنها در این زمینه مطرح کردهاند ،بسیار مفصل
است و جای طرح آنها اینجا نیست .امیدواریم مشتاقان تحقیق کیفی که خوشبختانه هر

روز بر شمارشان افزوده م یشود ،این کتاب مرجع و فصل م ربوط به نگارش تحقیق کیفی

را خودشان مطالعه کنند.

آنچه در پایان ،به این بخش از مقاله (مبحث بالغت پژوهشی) م یتوان افزود ،خالصهای

از مطالب و توصی ههای هینینگها )2011( 2است .آنان نیز در کتاب معتبر خود ،ضمن

توضیح شیوههای تحلیل دادههای متنی ،از ف رایند« دوری» تحلیل کیفی سخن م یگویند.

به زعم آنان ،تحلی لهای کیفی ،دامنهای از وظایف تحلیلی اصلی است که این وظایف
شاملِ ساختن کدها ،توصیف ،مقایسه ،مق ولهبندی ،مفهومپردازی و پرورش نظ ریه [البته در

رویکردهایی مثل دادهمبنا] م یشود (همان .)238 :آنها اضافه م یکنند «توصیف ف ربه /غلیظ
1. Richardson
2. Heinings
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و غنی» نخستین وظیفه در چرخه تحلیل است؛ چ راکه بنیان تحلیل دادههای کیفی را
توصیف شکل م یدهد .منظور این نویسندگان از «توصیف غلیظ /ف ربه» همان اصطالحی
است که گویا نخستی نبار از سوی انسانشناس فرهنگی گیلفورد گی رتز )1973( 1مطرح

شده است .به هر روی ،هینینگها بر این باورند« :پروراندن یک توصیف ف ربه در پژوهش

کیفی ،به نوعی فعالیت استق رایی است که مستلزم خ وانش دادهها و عمی قترشدن در هر

مسئله ،از ط ریق کندوکاو زمینه آن ،معنا و تفاوتهای ظ ریفی است که آن را احاطه کرده
است .خالصه ،توصیف به شما محقق کیفی اجازه م یدهد که تا روابط و نسب تهای

میان مسائل را ثبت کنید که این کار بعدها هنگام پروراندن تبیی نها سودمند خ واهد بود».
(.)Hennink, Hutter and Bailey, 2011: 238-9

درباره نحوه نگارش گزارش یک تحقیق کیفی ،این را هم از یاد نباید برد که هر یک از

رویکردهای تحقیق کیفی ،در زمینه استفاده از زبانی خاص ب رای گزارش تحقیق ،دیدگاهی
ویژه دارند .چنانکه روش قومنگاری ،عمل نوشتن درباره موضوع پژوهش را حداقل به اندازه

گردآوری و تحلیل دادهها مهم م یداند ،در حال یکه سایر رویکردها ممکن است بر نحوه
گزارش چندان تأکید نکنند( .فلیک)29 :1388 ،
ماهیت متفاوت رسانههای جدید
سومین مورد از کاست یهای پژوهشهای رسانهای کیفی که در صفحات نخست این

مقاله به آن اشاره کردیم ،همساندیدن سرشت و شیوه عمل رسانههای جدید با رسانههای
جمعی است .بسیاری م یپندارند چون رسانههای جدید در مقام «رسانه» یا میانج یبودن،

2

شبیه رسانههای جمعی هستند ،پس «سنت» پژوهشهای پیشین نظیر مطالعه «تأثی رات

رسانهها» که درباره آثار رسانههای جمعی بود ،درباره رسانههای جدید هم کارگشاست .این

برداشت خطا و نادرست است؛ زی را در سنت رسانهای دیروز ،مفهوم رسانه و تأثیر رسانهها

ب راساس الگوی خطی شانون و ویور درک م یشد .این الگوی ریاضیِ ارتباط ،رسانه را
1. Clifford Geertz
2. medium
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بر مبنای ویژگ یهای فناورانه بررسی م یکند ،کانال یا به معنایی رسانه ،در ف رایند ارتباط،

همچون یک «متغیر» توصیف و مطالعه م یشود.

تأثیرهای این مدل ارتباطی (فرستنده ،پیام ،کانال و گی رنده) چنان عمیق بود و هست که

پژوهشگ رانی چون لیورو و لی وینگستون )2002( 1اذعان دارند حتی مطالعات اخیر رسانهای
[که با موضوع رسانههای جدید انجام م یشوند] نیز به این مدل گ رایش دارند و با نظر

به «جبر فناورانه»ای2که در این مدل نهفته است ،انجام م یشوند .پیروان چنین الگوهایی
(چیزی شبیه به پارادایم) همواره در کار بررسی «تأثیر»3یا «نفوذ و آثار»4رسانهها بر کارب ران،
سازمانها و ج وامع هستند؛ چ راکه به اعتبار همان جبر فناورانه ،آنها باور دارند که رسانهها

[اعم از جمعی و جدید] بهگونهای اغ واکننده قدرت دارند تا بر کنشهای آدمیان تأثیر

بگذارند و باعث تغیی رات اجتماعی در راستای پیشرفت ج وامع شوند( .همان)6 :

م یدانیم که سرشت و شیوه عمل رسانههای جدید شبیه به رسانههای جمعی نیست.

الگوی رسانههای جمعی به تعبیر فیسک ( )1388عبارت از چیزی است که وی آن را

مکتب «ف رایند انتقال پیامها» م ینامد (همان .)10 :در این الگو ،فرستنده (در مقام تولی دکننده،
توزیعکننده پیام و حتی مالک رسانه) ،مجاری /رسانه را به خدمت م یگیرد تا بنا به هدفهای
از پیش تعیی نشدهاش ،بر رفتار یا ذهنیت دیگری (مخاطب انبوه) «اثر» بگذارد.

صرف نظر از اینکه جزئیات این مدل چیست ،در این الگو دو نکتة در خور تأمل وجود

دارد :یکی اینکه کار تولید و توزیع محتوا ،هر دو در دست مالک رسانه است و دیگری،
رابطه فرستنده با مخاطب ،رابطهای بیشتر یکسویه و «یکی به بسیاری» است.

حال اجازه دهید این الگو را با الگوی رسانههای جدید مقایسه کنیم .در اینجا فرصت

واردشدن به انواع تع ریفهای ک وتاه و مفصلی که از رسانههای جدید در دست است و همه

با آن آشنا هستند ،نیست .بناب راین ،آنچه در اینجا بحث م یشود بیشتر کلیات رسانههای
1. Lievrouw and Livingston
2. Technological determinism
3. effect
4. impacts
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جدید را در نظر دارد .هدف آن است که با ترسیم یک سیمای کلی از سرشت رسانههای

جدید ،بتوان آنها را با رسانههای جمعی مقایسه کرد .با این مالحظه ،رسانههای جدید بهجز
اینت رنتی ،دیجیتال ،تعاملی و همهجایی بودن ،وسیله انتقال بستههای اطالعاتی ،همزمانی

ارتباط ،ف رامتنی و چندرسانهایبودن ،همگ رایی و چندمنظورهبودن و غیره؛ ترکیبی از« :عناصر

فناورانه ،شیوه عمل و سازمان اجتماعی هستند .آنها در بافت و زمینهای اجتماعی ،یکپارچه
شدهاند با:

ـ ساختهها و دستگاههایی که امتداددهنده توانای یهای ارتباطی ما هستند؛

ـ درگی رکننده و بس طدهنده فعالی تهای ارتباطی یا پ راکتیس (شیوه عمل) ما در استفاده

از این وسایل ارتباط یاند؛

ـ شکلدهنده ،تنظی مکننده و سازماندهنده ف رایندهایی هستند که پی رامون این وسایل

و شیوه عمل ارتباطی ما شکل م یگی رند»)Lievrouw and Livingston, 2002 :9( .

در نگاهی انضمام یتر ،رسانههای جدید که شبکههای اجتماعی نمونه بارز این فناوریها

هستند ،در یک معنای عام ،اشاره به مردم و پی وندهای آنهاست (.)Golbeck, 2015

شبکههای اجتماعی نرمافزارهایی هستند که کارب ران را قادر م یسازند تا با اتصال و ایجاد
پروفایلهایی ،از اطالعات شخصی و دعوت از دوستان ب رای دسترسی به این پروفایلها،

پیامها را با یکدیگر مبادله و به اشت راک بگذارند .این فایلهای شخصی و [غی رشخصی]

م یت واند شامل ان واع اطالعات ،تصاویر و صوت باشد)Kaplan & Haenlein, 2010( .

بر اساس تع ریفهای ذکرشده و آنچه از رسانههای جدید م یدانیم ،رابطهای به نام

فرستنده و گی رنده که در رسانههای جمعی متداول است ،در رسانههای جدید دگرگون
شده و به این اعتبار ،مفهوم «مخاطب» 1به «کاربر» 2تغییر نام و «تغییر ماهیت» داده است.
در رسانههای جدید ،مالک رسانه ،برخالف رسانههای جمعی که تولی دکننده و توزیعکننده

محتوا بود ،دیگر تولی دکننده محتوا نیست؛ بلکه فقط مج رای انتقال محتوا را در دست
دارد .خوب م یدانیم که تفاوتها و تمایزهای «سرشت» و «شیوه عمل» رسانههای جدید
1. audience
2. user
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با رسانههای جمعی به م راتب بیش از اینهاست؛ اما اگر مخاطب ما حتی به همین چند
مورد محدود هم دقیق شود ،متوجه م یشود که تحقیق درباره رسانههای جدید ،به مطالعاتی

عمی قتر و ف راتر از بررسی «تأثیر رسانه» بر مخاطب که امروز دیگر نامش «کاربر» است ،نیاز
دارد .ماهیت رسانههای جدید ایجاب م یکند که دستکم تحقیقات کیفی م ربوط به این

رسانهها ،از مطالعه تأثیر این رسانهها فاصله بگی رند و بیش از هر چیز به س راغ «تجارب

زیسته»1کارب ران این فناوریها بروند .فناورهایی که هر روز در حال «نوشدن» هستند و چیزی
که امروز «جدید» خ وانده م یشود چه بسا فردا واقع ًا جدید نباشد!

برداشت و موضع ما نسبت به ماهیت رسانههای جدید ،فقط یک امر انتزاعی و فلسفی

نیست ،بلکه متناسب با رویکردی که در تحقیق کیفی اتخاذ کردهایم ،بر کل کار پژوهش
ما تأثیر م یگذارد و نقش تعیی نکننده دارد .ب یتوجهی به این امر ،یکی دیگر از کاست یهای

پژوهشهای رسانهای کیفی با موضوع رسانههای جدید است .معنای این حرف این است
که پژوهشگری که ب رای مثال درباره کارب ران شبکههای اجتماعی تحقیق م یکند ،درخصوص

فناوری بهطورکلی و فناوری رسانههای جدید بهطور خاص ،چه «موضعی» دارد؛ زی را «رابطه

میان فناوری و جامعه» از جمله بحثهای بسیار پرمناقشه است و پژوهشگر نم یتواند به
آن ب یاعتنا باشد .محققی که ب رای مثال ،پدیدارشناسی را ب رای مطالعه خود انتخاب کرده
است ،نم یتواند به «جبر فناورانه» یا حتی «ساخت اجتماعی فناوری» رسانه معتقد باشد،

چون اینها نسبت به فناوری م واضعی متفاوت دارند.

ب رای روشنشدن موضوع ،اجازه دهید به اختصار هم که شده سه دیدگاه مهم که در مورد

«ارتباطات رایانهای» و رابطه بین فناوری و جامعه مطرح است ،بهطور فشرده مرور کنیم.
مرور این م واضع نظری ،از آنرو در بحث ما اهمیت دارد که رسانههای جدید هم بر مبنای

همین دیدگاهها بررسی م یشوند.

یکی از دیدگاههای مشهور درباره رابطه میان فناوری و جامعه «جبر تکنولوژیک» 2است.

در این دیدگاه ،فضای مجازی نیروی مستقلی است که محرک تغیی رات اجتماعی است.
1. Lived experience
2. Technological determinism
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بهعبارت دیگر ،فناوری به «خودی خود» بر فعالی تهای اجتماعی اثر م یگذارد و تغیی رات
فناورانه موجب تغیی راتی در سازمانهای اجتماعی و فرهنگی م یشوند (مش و تالمود،

 .)17 :1393در مقابل ،رویکرد «شکلگیری اجتماعی فناوریها» 1بر این امر تکیه م یکند

که فناوری باید بهمثابه «سازهای اجتماعی» 2دیده شود .به این اعتبار ،فناوری بخشی ذاتی از
جامعه تصور م یشود که بهدست کارگزاران اجتماعی خلق م یشود .با این تلقی ،اینت رنت [و
فناوریهای ارتباطی مبتنی بر آن] همچون عنصری تلقی م یشوند که ویژگ یهای فرهنگی

جدیدی را در زندگی اجتماعی ج وانان بهوجود م یآورد( .مش و تالمود)18-19 :1393 ،

حال نظر پدیدارشناسان چیست؟ از نظر پدیدارشناسان ،دو دیدگاه پیشین ،اگرچه

در جای خود معتب رند اما ناکاف یاند؛ زی را در ادعای آنها ،جامعه و فناوری در وضعی ق رار

م یگی رند که گویی سخنگفتن از یکی به معنی سخنگفتن از دیگری نیست و آن

دو (فناوری و جامعه) دو مق ولۀ مستقل از یکدیگ رند ،درحالی که در واقع چنین نیست

(اینترونا .)21 :1395،از دیدگاه پدیدارشناسی ،جامعه و فناوری از همان ابتدا «ق وامبخش»3یا

برسازنده یکدیگ رند؛ یعنی معنا و داللت جاری خود را از یکدیگر م یگی رند و ه ریک به
دیگری معنا م یبخشد .بناب راین از نگاه پدیدارشناسی ،فناوری از جمله فناوریهای جدید

ارتباطی ،تنها دستساختههایی نیستند که آن «بیرون» باشند و رابطه ما با آنها فقط رابطه

«استفادهکننده» یا «مصرفکننده» باشد ،بلکه برعکس ،این دستساختهها در اساس از
نگرش «فناوران ِه» مقدم نسبت به جهان پدیدار م یشوند که در انسان وجود دارد (همان:
 .)22بناب راین ،رسانههای جدید ،پیشاپیش حاصل شیوه فناورانه نگ ریستن ما به جهان و

برق رارکردن نسبت با آن هستند؛ یعنی فناوری پس از استق رار ،به جهان مجال م یدهد خود
را به انحاء خاص «آشکار کند»( .اینترونا و الراکو ،2003 ،نقل از اینترونا)22 :1395 ،

با عنایت به مطالبی که گفته شد ،اکنون م یتوان پرسید ،از تحقیقات رسانهای کیفی این

سالها که با موضوع رسانههای جدید انجام شدهاند ،کدامیک از آنها در پژوهششان به این
1. Social shaping of Technologies
2. Social construction
3. constitutional
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دیدگاهها اشاره کردهاند و موضع مشخص خود را با مخاطب در میان گذاشتهاند؟ ب یآنکه

از این گفته خود خرسند باشیم ،باید گفت پژوهش کیفی فقط انجام دادن چند مصاحبه
عمیق با کارب ران شبکههای اجتماعی و نقل اظهارات آنان نیست .تحقیقات رسانهای (چه

کیفی و چه ک ّم ی) مبتنی بر پی شفرضهای هست یشناختی ،معرفتشناختی ،روششناختی
و حتی بالغت پژوهشی (استفاده از زبان کیفی ب رای ارائه گزارش تحقیق کیفی) است؛ و
این چیزی است که از سوی خیلی از محققان کیفی چندان جدی گرفته نم یشود.
نتیج هگیری
پژوهش بدون تردید کاری پر چالش است و پژوهش کیفی پر چالشت ر؛ زی را دنیای

پژوهش کیفی در مقایسه با دنیای تحقیقات ک ّم ی که در همه رشتهها ازجمله در علوم
ارتباطات ،سابقهای بهنسبت طوالنی دارد ،جدید است .به همان نسبت ،پیش فرضهای

فلسفی آن نیز در مقایسه با مفروضهای فلسفی پژوهشهای ک ّم ی ،جدید و در نوع خود
پیچیده و ناآشناست .با وجود این ،توجه و عالقه به پژوهش کیفی در رشته ارتباطات،

بهخصوص مطالعه کیفی رسانههای جدید در سالهای اخیر ،بهطور مستمر رو به افزایش

بوده و این مایه بسی خوشحالی است.

انجام دادن هر پژوهش علمی چه ک ّم ی و چه کیفی (ب ویژه کیفی) مستلزم مطالعه در

مفاهیم پایه و پی شفرضهای فلسفی هر رویکرد تحقیق است .دوستدار پژوهش کیفی نباید

تصور کند که مطالعه مفاهیم پایه در هر کدام از رویکردها و روشهای تحقیق کیفی ،کاری
فقط فلسفی و انتزاعی است و تنها کارِ محققان و دانشج ویان حوزه فلسفه علم است .این

برداشت نادرست است؛ چون «رویّههای انجام دادن تحقیق» ریشه در م واضع فلسفی و نظری
پژوهشگر و رویکردی که ب رای تحقیق خ ویش برگزیده دارد( .کرسول)10 :1394 ،

عالقه شخصی نویسنده به مطالعه کتابهای معتبر روش تحقیق کیفی ،در کنار

تجاربی که طی چند سال اج رای پژوهش کیفی اندوخته است ،وی را به بررسی پژوهشهای
رسانهای کیفی که در این سالهای اخیر با موضوع رسانههای جدید انجام شدهاند ،عالقهمند

ساخت .نتیجه این بررسی عمومی (نه ف راتحلیل) نشان داد که این پژوهشها بدون توجه

 24مطالعات رسانههاي جديد //سال ششم ،دوره دوم ،شماره ( ،9پیاپی  ،)24پاییز 1399

به مبانی هست یشناختی ،معرفتشناختی و روششناختی پژوهش کیفی ،اج را شدهاند و
همچنان اج را م یشوند.

نویسنده ب یآنکه از گفتن این جمله خرسند باشد ،شایسته است بگوید که در پژوهشهای

کیفی حوزه ارتباطات ،ب ویژه در تحقیقات کیفی م ربوط به رسانههای جدید ،با پژوهشهای

کیفی «سادهسازی» شده روبهرو هستیم .دیدن این سادهسازی ،موجب شد که نویسنده موضوع
ضرورت «بازاندیشی» در تحقیقات رسانهای کیفی را در این مقاله مطرح کند.

در این مقاله ،با توضیح کلی چند مفهوم پایه از پی شفرضهای فلسفی تحقیق کیفی

مانند مبانی هست یشناختی ،معرفتشناختی و بالغت پژوهشی ،نشان دادیم که آگاهی از
این مفاهیم ،مقدم بر ب رنامهریزی ،طرح و اج رای تحقیق کیفی است و به این اعتبار ،به هیچ

وجه نباید از سوی پژوهشگر سرسری گرفته شود.

نکته دیگری که در این مقاله بررسی شد و بهنظر م یرسد در کمتر محفلی از آن صحبت

به میان آمده ،این است که بیشتر پژوهشگ ران کیفی فعال در رشته ارتباطات به «بالغت
پژوهشی» یا زبانی که باید ب رای بیان گزارش کیفی خود بهکار بگی رند ،اغلب ب یتوجه

هستند؛ یعنی بیشتر گزارشهای کیفی ،با زبانی بسیار رسمی و خالی از توصی فهای
«غنی و ف ربه» و عموم ًا غیرروایتی ارائه م یشوند .البته این مشکل ،فقط محصول ک متوجهی
دانشج ویان نیست .بهنظر م یرسد علت این کاستی دو چیز باشد :یکی به نوع آموزش

و نحوه ارائه نتیجه گزارشهای کیفی در دانشگاههای ما برم یگردد و دیگری ،ریشه در
مقررات و اصول پذیرش مقاله از سوی مجلههای علمی دارد .گویا این مجلهها به زبانی
روایتی و کمی داستانگونه که در گزارشهای کیفی مرسوم است ،چندان عالقه نشان

نم یدهند .باری ،همه امید نویسنده آن است که دعوت او به بازاندیشی در نحوه اج رای
پژوهشهای رسانهای کیفی ،با استقبال اهل نظر و استادان محترم دانشگاه و دانشج ویان

دورههای تحصیالت تکمیلی روبهرو شود .بکوشیم و امیدوار باشیم.
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