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چکیده
در یک دهه گذشته ،بهکارگیری عبارات «علوم انسانی دیجیتال» و «تغییر رویکرد
محاسباتی »4در مجامع علمی توجه زیادی را به خود جلب کرده است .فرضیه مطرح ،ایجاد
تغیی رات اساسی در چگونگی پژوهش در حوزه گستردهتر علوم انسانی و اجتماعی ،از
جمله حوزه میانرشتهای مطالعات رسانه و ارتباطات است .با ظهور ذهنیت پژوهشی داده
مبنا ،که فناوریهای دیجیتال را نهتنها بهعنوان موضوعی ب رای پژوهش ،بلکه بهطور فزاینده
بهعنوان ابزار پژوهش در نظر م یگیرد ،شاهد تحقق ترکیب س ریع علوم انسانی و اجتماعی
«نرم» با علوم داده مبنای دادههای «سخت» خ واهیم بود .همچنین بهمدد دستگاههای
محاسباتی قدرتمندتر ،که قادرند مقادیر زیادی از دادههای به ظاهر گسترده موجود را ب رای
مثال ،در قالب تحلیل فرهنگی و علوم اجتماعی محاسباتی پردازش کنند (مانوویچ،)2018 ،5
دانشمندان م یتوانند بر سوگیری و محدودیتهای نمونههای کوچک فایق آیند و قدم را از
نظ ریهپردازی ف راتر گذارند .در این مقاله پی شبینی شده است که علوم انسانی م یتواند در
آینده نزدیک ،واقعیت اجتماعی را تق ریب ًا به همان شیوهای تش ریح و پردازش کند که علوم
طبیعی از آن ب رای بیان واقعیت فی زیکی استفاده کرده است.
واژگان کلیدی :علوم انسانی دیجیتال ،دادهپردازی ،دیجیتال یسازی ،روش تحقیق تلفیقی
?1. Media and Communication Studies in the Age of Digitalization and Datafication
2. Dennis Nguyen
 .3کارشناس ارشد مدی ریت رسانه (دانشگاه صداوسیما)؛ رایانامهnhamid2010@gmail.com :
 .4واژه  computational turnدر علوم انسانی ب رای اشاره به ف رایندی به کار گرفته شده است که طی آن از
روشها و فنون وابسته به علوم رایانه و حوزههای م ربوطه چون ف رایند شکلگیری اطالعات تعاملی و تصویرسازی و
غیره استفاده م یشود /م.
5. Manovich
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مقدمه
مقاله حاضر به مرور مباحث م ربوط به رایانهسازی و دیجیتال یسازی مطالعات رسانهای

و ارتباطات م یپردازد .همچنین مروری کلی بر تحوالت م ربوط و معنای این تحوالت
ب رای رویههای پژوهشی در یک فضای علمی دانشگاهی در حال تغییر و پیامدهای

کاربردی ناشی از آن دارد .اهداف اصلی نویسنده این است که (الف) بهطور خالصه ،ظهور

رویکردهای دادهمبنا را بهعنوان پایهای از علوم انسانی دیجیتال و علوم اجتماعی محاسباتی

ترسیم کند( .ب) به شناسایی چالشهای اصلی م ربوط به بهکارگیری روشهای محاسباتی

در زمینه مطالعات رسانه و ارتباطات بپردازد (که شامل مرور مختصر معضل ک ّم ی ـ کیفی،

ب ویژه در حوزه میانرشتهای مطالعات رسانه و ارتباطات م یشود) و (ج) معنای این چالشها
را ب رای بهکارگیری مطالعات رسانهای و ارتباطی در حوزه تج ربیات ذهنی انسان در عصر

دیجیتالی شدن بررسی کند .پرسشهای اصلی عبارتاند از :پژوهشگ ران در مطالعات رسانه
و ارتباطات چگونه باید گزینههای روششناختی خود را توجیه کنند و روشهای سنتی و
جدید چگونه با هم همزیستی می کنند؟ کدام کنشهای کاربردی را م یتوانند اتخاذ کنند

تا تناسب و اعتبار رویكردهای خود را مورد تأکید ق رار دهند؟

در اینجا ،مطالعات رسانه و ارتباطات بهعنوان مجموعهای از رشتهها با تمرکز بر فناوری

رسانه ،قالبهای رسانه ،مصرف رسانه ،محتوای رسانه ،تأثی رات رسانه ،اقتصاد رسانه ،فرهنگ

رسانه ،محیط رسانه ،شناخت رسانه ،سیاست رسانهای و ارتباطات سیاسی و روانشناسی

رسانه تع ریف شده است .همه آنها ریشه در مطالعات فرهنگی ،از جمله مطالعات فیلم و
تئاتر ،علوم اجتماعی ،روانشناسی شناختی و زبانشناسی دارند (هانسن و ماچین.)2013 ،1

مطالعات رسانه و ارتباطات به ریشهها و عالیق پژوهشی و همچنین اولویتهای مختلف

درخصوص آنچه اغلب بهعنوان روش پژوهش ک ّم ی و کیفی تعیین م یشود ،م یپردازند .در

حالی که مطالعات رسانهای به دلیل پی وندهای قوی با علوم انسانی سنتی ،بهطور معمول

جنبه «کیفی» دارند ،اما مطالعات ارتباطی به دلیل پی وند با علوم اجتماعی تج ربی ،بیشتر از
1. Hansen and Machin
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روش «ک ّم ی» استقبال م یکند .با این حال ،هر دو زمینه از جنب ههای مختلف بر موضوعات

پژوهشی مشابه متمرکز هستند و دستکم به دلیل مرزهای مبهم بین مطالعات رسانهای و

ارتباطی ،به کار در طرحهای پژوهشی با روشهای ترکیبی تمایل دارند.

مقاله حاضر که با بحث و بررسی در خصوص راهبردهای پژوهش دیجیتالمحور آغاز

شده است ،به چالشهای اصلی در این زمینه م یپردازد و در نهایت ،با ارائه توصی ههایی
کلی ب رای دستورالعملهای پژوهش عملی در مطالعات رسانه و ارتباطات به پایان م یرسد.
ظهور رویکردهای داده مبنا
«دیجیتال» همواره موضوع مهمی در مطالعات رسانه و ارتباطات بوده است .پژوهشهای

اولیه انتقادی در اواخر دهه  1980و  1990نشان دادهاند که ظهور ارتباطات شبکهای رایانهمحور

ب رای ماهیت دموک راسی و سازمان اجتماعی م یتواند به چه معنا باشد .پژوهشگ ران حوزه

مطالعات رسانهای ضمن ارائه دیدگاههای خود ،به بررسی این موضوع پرداختهاند که فناوری

ارتباطات دیجیتال چگونه م یتواند عملکرد ه ویت و شکلگیری ج وامع را دگرگون کند،

بازی قدرت را در سیاست تغییر دهد و به بازآف رینی عملکرد فرهنگ در جامعه بپردازد .از
آنجا که فرهنگ دیجیتال به رسانههای دیجیتال تکیه دارد ،بسیار منطقی به نظر م یرسد

که هر پدیده م رتبط با اینت رنت و وب از دیدگاه مطالعات رسانه و ارتباطات به یک موضوع
پژوهشی تبدیل شود .پژوهشگ ران در مطالعات خود بهطور معمول ،آنچه را با آن آشنایی

دارند ،به کار م یب رند و بسیاری از آنان همچنان این شیوه را ادامه م یدهند :ب رای مثال،

روشهای ک ّم ی و کیفی در مطالعات رسانهای؛ مانند مطالعه دقیق ،مردمنگاری یا تحلیل گفتمان

انتقادی ،در مقابل مطالعات ارتباطی علوم اجتماع یمحور ،مانند نظرسنج یها ،تجزیه و تحلیل
سیاستها یا تحلیل محتوای ک ّم ی (ک ریپندرف2019 ،1؛ هاسن و ماچین )2013 ،و روشهای

م رتبط با روانشناسی رسانه (گیلز 2009 ،2و دیل )2013 ،3و همچنین آزمایشهای م ربوط به
1. Krippendorff
2. Giles
3. Dill
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آن .همه آنها بینش ارزشمندی درخصوص نقش فناوری در شکلدهی به ف رایندهای ارتباطی

و در نتیجه اشکال جامعهپذیری ،مصرف رسانه ،مذاکره و بهکارگیری فرهنگ ،بازنمایی و

مشارکت ارائه م یدهند.

آنچه در طول دهه گذشته تغییر کرده است ،به این نکته م ربوط نم یشود که مسائل و

تحوالت دیجیتالی ناگهان به عنوان موضوعات پژوهشی جالب ظاهر شدهاند .با این حال،
بحث و جدلی مداوم در مورد روشها و روششناسی ج ریان دارد ـ بر سر اینکه چه دادههایی

را ب رای تجزیه و تحلیل م ربوط باید در نظر گرفت و چنین تحلی لهایی چگونه باید در

مطالعات رسانه و ارتباطات به کار گرفته شوند .هرچند که چنین بحثی ،موضوع جدیدی

نیست و به شکاف و ارتباط دشوار میان روشهای پژوهش ک ّم ی و کیفی م رتبط است ،با

افزایش دادهپردازی جامعه و فرهنگ در جهان پس از وب  ،2بار دیگر موضوعیت یافته است.
با وجود گ رایش به دیجیتال یسازی ،ک ّم یسازی و به دنبال آن ،علم یسازی مجامع علمی

سنتی ،م وانع سیاسی و عملی مختلفی در کارند که محدودیتهای واضح و قدرتمندی

ب رای رایانهسازی و دیجیتال یسازی علوم انسانی و اجتماعی ایجاد م یکنند .با توجه به منافع

اقتصادی عظیمی که به دادهها وابسته است ،دسترسی از همان ابتدا غالب ًا محدود است،

بسیاری از فعالی تهای فرهنگی و اجتماعی در پلتفرمهای خصوصی صورت م یگیرد که

عالقه محدودی به اشت راکگذاری آشکار دادههایی دارند که در چارچوب جاری اقتصاد جهانی
داده،گردآوری کردهاند .شرکتهای فناوری مانند فی سبوک ،آمازون و اَپل ،دادهها را در درجه

اول ،با هدف توسعه محصول و خدمات و سپس ب رای ارائه به شرکتهای بخش بازاریابی
و تبلیغات به عنوان کاال ،جمعآوری م یکنند (زبوف .)2019،1عالوه بر این ،رسوای یهای مکرر

م ربوط به نقض ح ریم خصوصی و سوءاستفاده از دادهها ب رای اهداف تجاری و سیاسی،

همانند آنچه در فی سبوک کمب ریج آنالیتیکا روی داد ،2محدودیتهای بیشتری در دسترسی

1. Zuboff
 .2کمب ریج آنالیتیکا ( ،)Cambridge Analyticaیا به اختصار  CAیک شرکت سهامی خاص است که با
ترکیب دادهکاوی و تحلیل دادهها در ف رایندهای انتخاباتی و سیاسی ،خدماتی م ربوط به ارتباطات راهبردی ارائه م یدهد.
در مارس  ،۲۰۱۸نیویورک تایمز و آبزرور گزارش دادند که این شرکت بدون اجازه از اطالعات شخصی آنالینی که ب رای
اهداف آکادمیک جمعآوری شده بوده در کارزارهای سیاس یاش استفاده کردهاست .این موضوع ،نخستین بار توسط
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به دادهها ایجاد م یکند .ابزارهایی که تا چند سال پیش ،اجازه جمعآوری و تجزیه و تحلیل

دادهها از رسانههای شبکههای اجتماعی را داشتند ،یا دسترسی به دادههای بسیار غنی
گذشته را از دست دادهاند و یا اساس ًا امروزه از کار افتادهاند( .مانند )NetVizz

حتی نکته اساسی ،این سؤال بحثب رانگیز است که دادههای م ربوط به بسیاری از

پلتفرمهای آنالین غالب ،تا چه اندازه دقیق و نمایانگر هستند؟ یعنی واقع ًا از چه کیفیتی

برخوردارند؟ ناگفته نماند که همه پژوهشگ ران حوزه مطالعات رسانه و ارتباطات ،توجه

زیادی به روشهای پژوهش دیجیتالی نشان نم یدهند؛ این امر ممکن است م رتبط با دالیل
مختلف شخصی ،عملی و یا عالیق پژوهشی باشد.

چالشهای اصلی رایانهسازی و دیجیتال یسازی مطالعات رسانه و ارتباطات
چالشهای عمده م ربوط به رایانهسازی و دیجیتال یسازی پژوهشها در مطالعات رسانه

و ارتباطات ،بهطور عمده از مسائل عملی ،هست یشناختی ،معرفتشناختی و اخالقی

ناشی م یشود .در مجموع ،این ع وامل تأثیر بس زایی در شکلدهی به کاربرد واقعی روشهای

پژوهش در مطالعه روی موضوعات رسانهای وارتباطات دارند.
محدودی تهای عملی در مهارتها و منابع

با یکی از رایجت رین و بارزت رین م وانع آغاز م یکنیم :کسب مهارت در زمینه توسعه

و بهکارگیری ابزارهایی الزم ب رای جمعآوری و تجزیه و تحلیل دادههای دیجیتالی ،روندی

زمانبر است .همه پژوهشگ ران علوم انسانی و اجتماعی قادر نیستند به سادگی ،مهارتهای

ک ریستوفر وایلی ( ،)Christopher Wylieیکی از کارکنان پیشین این شرکت مطرح شد .بر این اساس اطالعات
شخصی بیش از  ۸۷میلیون کاربر فی سبوک به شیوهای نامناسب در اختیار شرکت مشاوره سیاسی کمب ریج آنالیتیکا
ق رارگرفته است۹۷ .درصد کارب ران ق ربانی مقیم آم ریکا و  ۱۶میلیون نفر ساکن دیگر کشورها شامل  ۱/۱میلیون
ب ریتانیایی هستند .کمب ریج آنالیتیکا از این اطالعات ب رای تأثیرگذاری بر مبارزات انتخابات ریاستجمهوری ایاالت
متحده آم ریکا ( )۲۰۱۶به نفع دونالد ت رامپ استفاده کرده و این اطالعات را پاک نکرده است .این اطالعات از ط ریق
نصب تست اینت رنتی «این زندگی دیجیتال شماست» بر روی رایانه  ۳۰۵هزار کاربر فی سبوک بدست آمدهاند .این
نرمافزار م یتواند به غیر از اطالعات کارب ران فی سبوکی که آگاهانه این نرمافزار را نصب کردهاند به اطالعات دیگر
کارب رانی که با این کاربر در ارتباط هستند نیز دست یابد .جنجالهای رسانهای ایجاد شده بر ضد این شرکت در سال
 ،۲۰۱۸عم ً
ال همه مشتریها و منابع شرکت را ف راری داده و در مه  ۲۰۱۸مدی ران آن اعالم کردهاند که ادامه کار ب رایشان
ممکن نیست و چارهای جز اعالم ورشکستگی ندارند /م.
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خود را در این زمینه گسترش دهند .یادگیری نحوه کدنویسی یا حتی بهکارگیری یک
ابزار به نسبت ساده مبتنی بر  APIب رای جمعآوری و تجسم دادهها ،چیزی نیست که به

راحتی تحقق یابد .در حالی که زبانهای ب رنامهنویسی در دسترس مانند  Rیا  Pythonدر

سالهای اخیر ،محب وبیت بیشتری پیدا کردهاند ،طی کردن یک دوره مقدماتی ضروری است
تا مجموعه ابزارها و چشماندازهای روششناختی تک تک پژوهشگ ران و گروهها تکمیل
و تق ویت شود .این ف رایند نیازمند صرف زمان ،پول و منابع انسانی است که ممکن است

همیشه به مقدار کافی در دسترس نباشد .تأكید ب یجا بر روشهای محاسباتی ،ممكن

است تخصص موجود را تضعیف کند و به شکلی کاذب ،مهارتهای كدگذاری را به عنوان

یك راهحل جامع و نهایی ب رای كلیه مشکالت پژوهشی مطرح سازد .تالشها ب رای افزایش

سواد دادهها در میان همه پژوهشگ ران از این نظر باید تشدید شود و زمینه را ب رای دستیابی
و آزمایش روشهای جدید بهمنظور توسعه روشهای جدید ف راهم آورد .همچنین الزم است

بر ارزش روشهای پژوهش غیردیجیتال در صورت مناسب بودن آنها ،تأکید شود.

با این حال ،همه این م وارد با توجه به فشارهای دانشگاه نئ ولیب رال ،به موضوعی بهنسبت

دشوار تبدیل م یشوند .بهطور کلی ،چالش مهم دیگر این حوزه ،همان چیزی است که

م یتوان آن را نبود تعادل بالقوه و فزاینده بین زیرمجموعهها و بخشهای م رتبط توصیف

کرد :برخی ممکن است س ریعتر و کارآمدتر از دیگ ران از روشهای دیجیتالی استقبال کنند
و برخی دپارتمانها از نظر کارکنان ،چشماندازها و منابع ،از موقعیت بهتری ب رای آموزش

پژوهشگ ران یا استخدام کارشناسان برخوردار باشند .این امر م یتواند منجر به آن شود که

مؤسسات آموزشی و پژوهشی از نظر نتایج پژوهش ،نوآوری و در نتیجه تأثیر و قدرت از

یکدیگر دور شوند .در م وارد شدیدتر ،همچنین م یتواند منجر به رقابت رشتههای بهظاهر

نام رتبط با حوزههای سنتی تخصص دیگ ران شود ،ب رای مثال ،دانشمندان علوم رایانه،
پژوهشگ ران حوزه ادبیات را به چالش م یکشند (مانند کانگ جینگ 1و همکاران  .)2017آیا

به معنای آن است که فعالی تهای تحقیقاتی غیردیجیتالی از سطح پایی نتری برخوردارند؟
1. Congjing
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پژوهشگ ران اغلب به دالیل عملی م رتبط با منابع و دسترسی ،چارهای جز استفاده از

روشهای سنتی ندارند .به آنان توصیه م یشود که م راقب خروجی رشتههای م رتبط با علوم

رایانه باشند چون ممکن است در حوزههای خود مطالعاتی انجام دهند و شبکههایی را ب رای

همکاری در فرهنگهای پژوهشی جعل کنند .سرمایهگذاری زمانی ب رای یادگیری کدگذاری،

نه فقط ب رای ساختن ابزار بلکه ب رای بررسی دقیق پدیدههای دیجیتال و پژوهشهای

انجامشده از یک زاویه محاسباتی قوی ،توصیه م یشود .در سطح نهادی ،هماهنگكنندگان
پژوهش باید بر تالش خود ب رای توسعه همکاری میانسازمانی از منظر راهبردیتر و محدود

کردن انزوا و انحصار فکری بیفزایند.

چالشهای ناشی از تقسیم ک ّم ی ـ کیفی
عالوه بر این ،عالیق و مشکالت پژوهشی برخی از پژوهشگ ران ممکن است با رویکرد

کام ً
ال مبتنی بر داده متناسب نباشد .سؤاالتی مطرحاند که ف راتر از تحلیل توصیفی و

همبستگی با مجموعه دادههای بزرگ ق رار دارند .تنش موجود میان روشهای پژوهش

کیفی و ک ّم ی ،که هنوز حلنشده مانده است ،بیشتر بر چگونگی انجام مطالعات رسانه و
ارتباطات تأثیر م یگذارد .انگیزهها و مشکالت م ربوط به تالش ب رای تج رب یتر کردن علوم
انسانی ،جدید نیستند اما در بحثهای م ربوط به علوم انسانی دیجیتال دوباره فوریت پیدا

م یکنند؛ پژوهشگ ران و مهندسان رایانه م یتوانند در مورد نظ ریهها ،روشها و بینشهای
تج ربی م ربوط به حوزه مورد نظ راطالعاتی کسب کنند.
محدودی ت عملی در دسترسی
این محدودیت ،یکی از آشکارت رین محدودیتها و یکی از تناقضات اساسی عصر

دیجیتالسازی و دادهپردازی است :در حالی که دادهها در مقیاس ب یسابقهای ایجاد م یشوند،

دسترسی به همان م وارد به دالیل مختلف تجاری و حقوقی ،بهطور فزایندهای محدود م یشود.

در حالی که ایجاد شبکههای روابط اجتماعی از ط ریق دادههای فی سبوک تا چند سال

پیش امکانپذیر بود ،رقابت فزاینده بین شرکتهای دادهپرداز و مقررات الزم ،سبب ایجاد
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محدودیتهای قابل توجهی در می زان دادههای قابل بازیابی از ط ریق پلتفرمهای اصلی

شبکههای اجتماعی م یشد .در نتیجه ،شرکتهای خصوصی و برخی از دانشگاههای

ثروتمند ،هم قادرند در مقیاس وسیعتری اقدام به پژوهش کنند و هم در اغلب م وارد
دسترسی انحصاری به دادههای غنی دارند به این دلیل که یا خدمات و دستگاههایی

را ف راهم م یآورند که دادههای م ربوط به رفتار انسان ،از جمله فعالی تهای اجتماعی و
فرهنگی او را جمعآوری میکنند و یا این امکان را دارند که مجموعه دادههای بزرگ را از
شرکتهای تولیدکننده داده خ ریداری کنند.

در عوض ،آنها از زوایای تفسیری و انتقادی به اهداف مطالعه خود نزدیک میشوند و با
این فرض عمل م یکنند که لزوم ًا آنها را از قبل نیز تشکیل م یدهند .با این حال ،به نظر

م یرسد که با ارائه ابزارهای پژوهش دیجیتالی و ابزارهای ویژه پژوهش پی رامون دادهها ،دانش

انسانی بیشتر مدیون سنتهای اثباتگ را باشد .از طرف دیگر ،این به دلیل آن است که این

ابزارها ،اغلب از رشتههایی با محوریت تجزیه و تحلیل دادههای تج ربی و بهطور معمول،

ی به عاریت گرفته م یشوند .بناب راین ،به شکلی گ ریزناپذیر ،سنتهای معرفتی را که از
ک ّم 
آنها ناشی شدهاند ،در بر میگی رند( .م یسون)25 :2017 ،1

اعتبار این موضوع که ک ّم یسازی و اندازهگیری دادهها ب رای دستیابی به درک و دانش
واقعی کام ً
ال ضروری است ،به یک جزم جدید در جامعه دیجیتال جهانی تبدیل شده
است .ف رایندهای ایجاد دانش ،همیشه در مطالعات رسانه و ارتباطات ،مورد بحث و تبادل

نظر بوده است .بیشتر اوقات ،این بحث ،شامل تنشها و ابهامات م ربوط به سازگاری بین

ی و کیفی شناخته م یشود ،بوده است.
آنچه بهطور معمول ،به عنوان روش پژوهش ک ّم 
ی و سنتهای پژوهش کیفی سابقه طوالنی دارد و این
بحث بین سنتهای پژوهش ک ّم 

در حالی است که شدیدت رین درگیری بین دانشمندان اثباتگ را و دانشمندان پس تمدرن در

گفتمانهای رسانههای عموم ی در دهه  1990در گرفته است .همانطور که در س ریال گمنام

«جنگهای علمی» شاهد هستیم .جامعه علم ی آلمان ،با احت رام ی ب رابر ،اما کمتر دیدنی ،در
دهه  1960اختالف بر سر روشها را تج ربه کرد( .ریدر و رول)2017،2

1. Masson
2. Rieder and Röhle
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اگرچه در هر طرف منازعه ،بحثهای هست یشناختی و معرفتشناختی مختلفی ب رای

ب یاعتبار کردن طرف دیگر ج ریان دارد ،ساده انگاشتن ع وامل سیاسی و شخصی نیز

سادهلوحانه است .دیدگاه پژوهشگ رانی که قاطعانه عقیده دارند تنها درک آنها از دادهها،
ی تواند از انگیزههای شخصی ،از
روششناسی و در نهایت ،تولید دانش درست است ،م 

جمله نبود تمایل یا ناتوانی از درک واقعی دیگر دیدگاههای هست یشناختی و معرفتشناختی

یا استفاده از روشهای اردوگاههای دیگر ناشی شود.

بهطور خالصه ،پژوهشگ ران ک ّم یگ رایی وجود دارند که از غ واصی عمی قتر در نمونههای

کوچکت ر؛ همچون نظ ریهپردازی اساسی و خ وانش انتقادی متنهای رسانهای ،گ ریزانند و

پژوهشگ ران کیف یگ رایی نیز هستند که ،به عبارت ص ریح ،به سادگی از اعداد در هر قالبی

ی در این مورد در دست نیست ،در اغلب
م یه راسند .اگرچه هیچ مطالعه گسترده و منظم 

م وارد شواهدی وجود دارد که اکثر پژوهشگ ران میتوانند با آنها ارتباط برق رار کنند ه ریک را
تشخیص دهند .تفکر انحصاری و گوشهنشینی راحت از ع وامل مهم ی هستند که باعث
جدایی بین سنتهای پژوهش و در نتیجه تداوم آن م یشوند .این به معنای آن نیست که

هیچ استدالل واقعی ب رای پی وند هر دو دیدگاه و جداسازی آنها از نظر هست یشناختی و
معرفتشناختی وجود ندارد (سیل 1و همکاران .)2002 ،در حقیقت ،پژوهشهای کیفی یک

جهانبینی ساختگ رایانه را در نظر م یگی رند در حالی که پژوهشهای ک ّم ی ،اغلب مبتنی

بر ایده واقعیت قابل دسترسی عینی هستند که قابلیت اندازهگیری دارد.

از مشکالت اجتنابناپذیری که پژوهشگ ران کیف یگ را با آن روبهرو م یشوند ،این است

که گاه یافتههایشان به شدت محدود به م وارد معدودی است که بررسی کردهاند و به این

ت رتیب ،سوگیری در ف رایند پژوهش ،از ط ریق روشهایی که به کار م یب رند افزایش م ییابد.

پژوهشگ ران ک ّم یگ را در همان حال که م یتوانند ب رای مشاهدهها و ادعاهای بعدی خود،

مبنای تج ربی محکمتری ایجاد کنند ،با مجموعه چالشهای خاص خود روبهرو هستند:
نمونهبرداری ،همیشه مسئله باقی میماند ،حتی اگر  Nب رابر با هزاران ،اگر نه صدها هزار،

مورد باشد .این تصور غلط که دادههای عددی عاری از سوگیری هستند ،پیوسته رد م یشود.
1. sale
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تبدیل چیزها به دادهها ،ف رایندی ذهنی است ،که عینیت ادعایی دادهها را تضعیف میکند
ـ آنچه اهمیت دارد این نکته است که صرفنظر از حجم داده ،چه زمانی ،چگونه و به
چه شکلی ،موردی را محاسبه کنیم (کیچین2014،1؛ لوکیساس .)2019 ،2پژوهشهای ک ّم ی

نیز نم یتوانند در خال اتفاق بیفتند :باید بر اساس نظ ریه قدرتمندی شکل بگی رند ،یافتهها

را منعکس و ب رای آنها زمینهسازی کند و در نهایت ،به نظ ریهپردازی روی آورند یا اینکه
نظ ریههای موجود را گسترش دهند.

به مدد مکتب روششناختی روشهای ترکیبی ،دیدگاه سوم ی مطرح است که به شکاف

موجود بین پژوهشهای ک ّم ی و کیفی قبل از رواج روشهای دیجیتالی م یپردازد .تدلی 3و

تشکری روشهای ترکیبی را به عنوان سومین جامعه پژوهشی تع ریف م یكنند كه «در درجه

اول در الگوی عملگ را فعالیت م یكند و به دادههای روایی و عددی و تجزیه و تحلیل

آنها گ رایش دارد» ( .)4 :2009با این حال ،با چالشهای خاص خود نیز م واجه است و تنها

با گنجاندن روشهای مختلف در یک طرح پژوهش بزرگتر ،بدون اشاره به ارتباط روشن

و معن یدار ،به راحتی حاصل نم یشود .پژوهشهای ک ّم ی و کیفی همواره با دیدگاههای
مختلف هست یشناختی و معرفتشناختی در جهان م واجه بودهاند که تلفیق این دو را

دشوار م یکند (سیل و همکاران )2002 ،انسجام و یکپارچگی معناداری که به الگوها و
فرضیات اساسی آنها ،ساختارگ رایی در ب رابر اثباتگ رایی ،احت رام بگذارد ،تنها م یتواند در

قالب طرحهای پژوهشی مکمل و افزودنی ارائه شود که طی آن ،هر روش ممکن است به

صورت م وازی یا متوالی انجام گیرد (سیل و همکاران .)2002 ،ادغام روشهای مختلف باید

در چارچوبهایی دقیق ط راحی شود و به کمک پرسشهای پژوهشی دقیق ،ترغیب گردد
(پلورایت .)2011،4این همچنین به معنای آن است که روشهای دیجیتالی و پژوهشهای

محاسباتی باید خود را میان دو اردوگاه ق رار دهند و توجیه کنند که چگونه م یتوانند بین
آنها پل بزنند.

1. kitchin
2. loukissas
3. Teddlie
4. plowright
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نکته مشترک میان همه سنتهای پژوهش این است که استداللها و در نهایت ،نظ ریهها

را بر اساس نوع دادههای خاص ،بدون توجه به تمرکز بر روش کیفی یا ک ّم ی ،ارائه م یدهند.
دادهها را م یتوان چنین تع ریف کرد« :ماده اولی های که از ط ریق خالصهسازی جهان در دستهها،
معیارها و سایر اشکال بازنمایی از جمله اعداد ،نوشتهها ،نمادها ،تصاوی ر ،اصوات ،ام واج

الکترومغناطیسی و بی تها ،به عنوان عناصر سازنده اطالعات و دانش ،تولید شده است

(کیچین )1 ،2014 ،به این ت رتیب ،دقی قتر این است که در مورد فرضی هسازی ،که شیوهای

ی است ،صحبت کنیم چون بهطور ایدهآل یکدیگر را
کیفی و آزمون فرضیه ،که شیوهای کم 
تکمیل م یکنند (نگوین  ،136 ،2017به نقل از ترفروچت .)2011 ،1این تغییر شکل ممکن است

به کاهش شکاف ایدئولوژیک بین این دو مکتب کمک کند و زمینه ظهور روشهای دیجیتالی

م یتواند مکان مناسبی ب رای نشان دادن بهرهوری این مفهومسازی باشد.

پژوهشگ رانی که از روشهای پژوهش کیفی طرفداری م یکنند ،باید به روشنی توضیح

دهند که چگونه تمامی بینشهایی که به دست آوردهاند ،م یتوانند سبب آگاهی دیگر

پژوهشگ ران ب رای آزمایش فرضی هها و نظ ریههای پیشنهادی آنان شوند ،پژوهشگ ران ک ّم یگ را،

از جمله کسانی که در مورد مجموعه دادههای دیجیتال بزرگتر پژوهش م یکنند ،باید به

زمینهای بپردازند که دادههای مورد تجزیه و تحلی لشان در آنجا تولید شده است ،همچنین

باید آنها را بهعنوان چکیدهای از تعامالت انسانی در زمینههای خاص بدانند که تابع

ح وادث غیرمترقبه تاریخی است ،نه تجلی عینی واقعیت پژوهشگ ران رسانه و ارتباطات
باید آگاه باشند كه رسانهها در مقیاس گستردهای مورد استفاده ق رار میگی رند ،و این ،نیاز

ی را نشان م یدهد ،هرچند س رانجام تبدیل به یك تج ربه ذهنی بسیار
به پژوهشهای ک ّم 
فردی م یشود ،كه نیازمند پژوهشهای كیفی است (بومان و شرر .)2012،2نادیده گرفتن یک

طرف در مقابل طرف دیگر ،درک موضوعات پژوهشی م ربوط به این حوزه را محدود م یکند.
چالشهای عملی در پی وند نظ ریه و تج رب هگ رایی دیجیتالی
این مسئله ،که چطور م یتوان رویکردهای پژوهشی دادهمبنای جدید را با چارچوبهای
1. Terfruchte
2. Baumann and Scherer
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نظری موجود و بینشهای بهدست آمده از روشهای پژوهش «غیردیجیتالی» که از لحاظ

ی یا آمیزهای از هر دو باشد) ،ترکیب کرد ،با بحث درباره
ماهیت ممکن است کیفی یا ک ّم 
ی و ترکیبی ،کام ً
ال م رتبط است .یکی از نکات م ربوط به ظهور
روشهای پژوهش کیفی ،ک ّم 

روشهای دیجیتالی و چشماندازهای پژوهشی متمرکز بر دادهها ،همان غفلت احتمالی از
ایجاد چارچوبهای نظری قوی یا حتی تاسی به چارچوبهای موجود است( .چندلر)2015 ،1

درخصوص تالش در راه ایجاد ابزارهای جدید ب رای استفاده از مجموعه دادههای جدید

همسو با درک جامعه و فرهنگ دیجیتال ،میتوان گفت که نظ ریههای م ربوط به زمینههای
ِ
خاص تعامل اجتماعی و فعالی تهای فرهنگی م یتوانند به نفع یافتههای تج ربی ،تنها یک

جایگاه عقب باشند .ب رای مثال ،مطالعاتی که از ابزارهای جمعآوری داده ب رای بحث در

مورد اخبار جعلی یا الگوهای رفتاری استفاده م یکنند ،قدرت اعدادی دارند اما ممکن است
همیشه آنها را به نظ ریهها و بینشهای مفید حاصل از م واردی مانند مطالعات روزنامهنگاری
و پژوهش قالبی ،پی وند ندهند در حالی که مکاتب فکری دادهمبنا ،هنگام ی که ادعا م یکنند
دانش آنها ب راساس حجم قابل توجهی از دادهها استوار است و تحلی لشان م یتواند

همبستگ یهای معناداری را نشان دهد ،که ب رای استخ راج تعمی مهای مبتنی بر تجارب
کام ً
ال ضروری است ،به نظ ریه قوی موجود توجه ندارند و به دادهها اجازه م یدهند «خودشان

صحبت کنند» .ك ولدری و مجیاس )2019( 2استدالل م یكنند كه ش رایط فعلی به نظ ریهای

قوی و اجتماعی نیازمند است ،اول و مه متر از همه ب رای تش ریح این موضوع که دادهپردازی

با ایجاد تأثی رات مخرب بر دموك راسی و آزادی فرد ،چگونه جامعه را تغییر م یدهد .با این

حال ،میتوان ب رای بازگرداندن نظ ریه به بحث م ربوط به علوم انسانی دیجیتال و محاسبات

اجتماعی در زمینه مطالعات رسانه و ارتباطات ،استداللی ارائه داد .این یک وضعیت نادر
است :بسیاری از پژوهشها نشان م یدهند که چگونه روشهای جدید جمعآوری و تجزیه و

تحلیل دادهها م یتوانند افق دید ما را در مطالعه فرهنگ و جامعه تغییر دهند ،که خوب است،

زی را آزمایش فرضی هها و نظ ریههای قبلی قادر است به فیلتر کردن م وارد غیرمفید از مفید
1. chandler
2. Couldry and Mejias
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کمک کند و بر بازنگری و بررسی انتقادی فرضیات قبلی مؤثر باشد .با این حال ،منطقی

نیست که بهطور کلی ،از دانشهای علوم انسانی پیش از دیجیتال ،به سود پژوهشهای

متمرکز بر دادههای دیجیتال صرف نظر کنید .در حقیقت ،از روشهای سنتی م یتوان ب رای
تکمیل و موشکافی یافتههای روشهای دیجیتال یا برعکس استفاده کرد.
چالشهای م ربوط به کیفیت دادهها

دادهها ،ساختاری هستند که قابلیت تفسیر دارند و منافع سیاسی و تجاری در تعیین

آنها ایفای نقش م یکنند .این واقعیت همیشگی دادهها بوده است ،اما ب ویژه در زمینه اقتصاد

داده نیاز به تأکید مجدد دارد (کیچین )2014 ،مانند همه پژوهشهای آماری ،همبستگی،
علیت نیست و وقتی صحبت از مسائل اخالقی دشوار مانند بازنمایی و مشارکت رسانهها

م یشود ،اینکه چ را چیزی بنا به دالیل تاریخی و فرهنگی اتفاق م یافتد ،ب رای نتیجهگیری
معنادار از اهمیت زیادی برخوردار است .پژوهشگ رانی که با موضوعاتی مانند بازنمایی

رسانه ،عملکرد ه ویت و فعالیت دیجیتالی روبهرو هستند باید سعی کنند تا نقاط قوت

روشهای محاسباتی و دیجیتالی را با بینش نظری م ربوط به حوزه مورد پژوهش خود
ترکیب کنند .دادههای بیشتر لزوم ًا بهتر نیستند و جدا از مباحث اخالقی که در زیر درباره
آن بحث میشود ،از نظر هست یشناختی و معرفتشناختی نیز ،بررسی دقیق آنچه یک

مجموعه داده بزرگ قبل از نتیجهگیری حاصل از تحلیل ارائه م یدهد ،اهمیت زیادی دارد.

دادهها را ب ویژه در مورد انسان ،هرگز نم یتوان بدون توجه به زمینه آنها ،یعنی پیامدهای

سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی در نظر گرفت .نقش دادههای بزرگ در ایجاد تغییر در

روند پژوهش ،در مرکز بحثهای مهم علمی دانشگاهی بوده است ،م وافقان و منتقدان

بر سر استفاده از دادهها و پیامدهای پژوهش اتفاق نظر دارند ،اما در مورد می زان واقعی
ارزش دانش اکتسابی ب یطرفانه ،دچار اختالفاند .برخی ادعا م یکنند؛ دادهها ،منعک سکننده

دیدگاه اثباتگ رایان اف راطی هستند (مایر-شنبرگر و کوکیه )2013 ،1در حالی که دیگ ران به

محدودیتها و مسائل اخالقی روشن اشاره دارند (بود و ک راوفورد )2012 ،2الزم است که

1. Mayer-Schönberger and Cukier
2. boyd and Crawford
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تمامی پرسشهای اساسی درباره آنچه دادهها در واقع نشان م یدهند و یا م واردی که در

بر نم یگی رند و بناب راین ،محدودیتهای دانش حاصل از آنها ،مطرح شوند .این امر به یک
اندازه در روشهای پژوهش سنتی و جدید اعمال میشود.
مسائل اخالقی
مباحث اخالقی یا به عبارت دقی قتر ،فقدان عمدی یا غیرعمدی و نقض مالحظات

اخالقی ،مسئله مهم ی در گفتمان علمی دانشگاهی پی رامون روشهای محاسباتی و

دیجیتالی در پژوهشها و بخش خصوصی بهشمار م یآید :در صورت استفاده دقیق از
آن ،علم داده ،م یتواند در واقع تعصب را تداوم ببخشد و تق ویت کند (کلر و تای رنی

1

 .)193 :2018از نظر پژوهشگ ران ،مسائل اخالقی در اغلب م وارد به بهرهبرداری تجاری از

دادهها م ربوط نم یشوند بلکه بهطور کلی ،با مسئله رضایت ،دسترسی ،قابلیت بازپرداخت

و شفافیت در ارتباطاند .موضعگیریهای اخالقی قوی ،خرد م ربوط به ،ب رای مثال ،سادگی

تجزیه و تحلیل محتوای رسانههای شبکههای اجتماعی را با تردید روبهرو م یکنند که

بهطور عمده ،شامل پیامها و تعامالت کارب ران م یشود؛ دلیل این امر نیز دسترسی به ظاهر
ی آنها بدون اطالع از حساب پشت هر پست یا معیاری است که دادههایش تابع
عموم 

تجزیه و تحلیل ب رای کسب نتایج پژوهش ق رار دارد.

همه این م وارد را م یتوان به عنوان موقعی تهای اف راطی تلقی کرد ،اما این حقیقت

دارد که پنهانسازی اطالعات کافی نیست که تضمین کند نم یتوان اف راد را از ط ریق

محتوای پیامهایی که تابع شکلی از تحلیل محتوا ق رار گرفتهاند ،جستجو کرد .چگونگی

جمعآوری ،تجمیع و فاقد شخصی تسازی دادهها باید به روشنی در هر بخش از گزارش

پژوهش توضیح داده شود .هر بخش از رسانه و ارتباطات باید رهنمودهای اخالقی خاص

خود را داشته باشد و نیاز آنها ب رای بروزرسانی را بررسی کند .روشهای پژوهش ک ّم ی و

کیفی سنتی دارای چارچوبهایی اخالقی هستند که میتواند به شکلی الهامبخش ،ب رای
پوشش مرزهای جدید پژوهش؛ شامل فناوری رسانههای دیجیتال که دادهها را از زوایای جدید

1. Kelleher and Tierney
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به کمک فناوریهای جدید جمعآوری م یکند و ب ویژه پدیده نوظهور اینت رنت اشیا و افزایش
دادهپردازی زندگی روزمره ،بهکار گرفته شود( .ب ونز و م یکل2018 ، 1؛ ک ولدری و مجیانس)2019
چش مانداز و نتیج هگیری :چگونه م یتوان مطالعات رسانه و ارتباطات را ب هکار گرفت؟
این یک وضعیت دشوار است :از یک طرف ،انکار اینکه محدودیتهای روشنی ب رای

بینش کس بشده از ط ریق پژوهشهای سنتی در مطالعات رسانه و ارتباطات وجود دارد،
آسان نیست؛ آن هم جایی که هدف آن ،غلبه بر موضوعیت ،قابلیت تعمیم و همچنین

توسعه سیاست اطالعرسانی است و از طرف دیگر ،رویکردهای دادهمبنا لزوم ًا از ذهنیت
کمتری برخوردار نیستند و سوگیریهای خاص خود را دارند .عالوه بر این ،همه پژوهشگ ران

این حوزه ،مهارتها و ابزار الزم را در اختیار ندارند و فاقد توانایی دسترسی به منابع مورد
نیاز ب رای انجام پژوهشهای واقعی دیجیتالی ،محاسباتی درخصوص رسانهها و ارتباطات

هستند .حتی پیشگامان بسیار تأثیرگذار نیز چنین عقیدهای دارند.

نتیجه دیگری که م یتوان گرفت این است که تحلیل توصیفی به تنهایی ب رای افزودن

دانش ارزشمند به گفتمان علم ی کافی نیست ،صرفنظر از اینکه جمعآوری دادهها تا چه

اندازه جدید یا حتی گسترده است .نادیده گرفتن تشکلهای تاریخی ،سیاسی ،اجتماعی و

فرهنگی ،ظهور و تعامل با یک فناوری ارتباطی ،محتوای هم راه آن و روابطی که امکانپذیر

م یسازد ،میتواند نقطه کور بالقوه مهلکی در روش انعطافناپذیر دادهمبنا به شمار آید

که دانش خود را تنها از ط ریق آن دسته از مشاهدات فوری القا م یکند که از منبع دادههای

دیجیتال کسب کرده است .این نکته بارها و بارها در مباحث م ربوط به علوم انسانی

دیجیتال مطرح شده است (شفر و وان ای اس ،2017 ،2رایدر و رول  ،)2017اما در عصری که
ادعا م یشود یافتن همبستگی به معنای ِ
درک علت علیت است ،نمیتوان بر آن تأکید کرد.

حال ،پژوهشگ ران حوزه مطالعات رسانه و ارتباطات چگونه باید روش پژوهش منتخب

ی کنند؟ اگر
خود را توجیه کنند و روشهای سنتی و جدید چگونه با یکدیگر ه مزیستی م 
1. Bunz and Meikle
2. Schäfer and van Es
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پژوهشگ ران به صورت تخصصی ،هم ب راساس روش فرضی هسازی (کیفی) و هم طبق روش

آزمایش فرضیه (کم ی) عمل کنند ،بهطور کلی ،مشکلی ایجاد نم یشود .مسئله این نیست

که ترجیح روششناختی وجود داشته باشد ،به عبارتی ،خ وانش انتقادی نمونههای کوچک

بهتر است یا تجزیه و تحلیل آماری مجموعه دادههای بزرگت ر.

اما پژوهشگ ران هر دو حوزه باید در پژوهشهای میانرشتهای به یکدیگر نزدیک شوند و از

نقاط قوت هر دو جهان بهره بب رند .ب رای مثال ،هنگام پژوهش در مورد قالبها و قالببندیها

در گفتمانهای عموم ی ،رویکردهای رایانهای مبتنی بر دادههای بزرگ میتواند به دستهبندی

مجموعه بزرگی از دادهها به منظور تهیه محتوا قبل از خوشهبندی متن اخبار و یا رسانههای

شبکههای اجتماعی در قالب مدلسازی موضوعی (حکمان )2018 ،1ب رای بازنگری انتقادی و

نهای یسازی از ط ریق ب رنامهنویسی انسانی ،کمک کند .در ف رایند پژوهش ،فعالی تهایی انجام

م یگیرد که م یتواند به راحتی و به نحوی مفید خودکار شود .م یتوان مشاهدات حاصل

از مصاحبه و آزمایش پاسخدهندگان را در مورد تأثی رات قالببندی اضافه کرد تا درک ما از

چگونگی تأثیرگذاری قالببندی محتوا بر دیدگاههای فردی ،توسعه یابد .فرضیه هر روش
در مورد آنچه واقعیت و ارزش داده را تشکیل م یدهد ،باید بهطور واضح ،ترسیم و با منطق

همتایان خود ،طی ط راحی روشهای ترکیبی سازگار شود .این مشکل بهطور مکرر ،در بحث

م ربوط به روشهای ترکیبی مطرح شده است و اکنون الزم است که پیشرفتهای حاصل در
حوزه رایانهسازی و دیجیتالسازی پژوهشهای رسانه و ارتباطات را نیز در بر گیرد.

پژوهشگ ران کدام اقدامات عملی را م یتوانند انجام دهند تا بر ارتباط رویكردهای خود

تأكید كنند؟ حوزه مطالعات رسانه و ارتباطات باید بپذیرد که روشهای سنتی ،در آیندهای

قابل پی شبینی باقی م یمانند .دالیل این امر متنوع است :بسیاری از پرسشهای پژوهش
را نم یتوان بهتنهایی با طرحهای پژوهشهای محاسباتی و یا دیجیتالی پاسخ داد .ب رای

مثال ،مصاحب هها و نظرسنج یها ،به دلیل محدودیتها و نواقص خود به پژوهشگ ران اجازه
م یدهند که دادههای خاص را به شیوه ف ریب ،از پاسخدهندگان جمعآوری کنند ،زی را در غیر

این صورت ،غیرقابل دسترس خ واهند بود.

1. Hekman
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پیشرفت در پردازش زبان طبیعی ممکن است امکان تجزیه و تحلیل مجموعه

دادههای عظیمی از متون را ف راهم کند ،اما ساختارهای پیچیده گفتاری م ربوط به قالببندی

موضوعات و اف راد م یتوانند در حال حاضر به تفسیر انسان در ف رایند جمعآوری و تجزیه

و تحلیل دادهها اعتماد کنند .در حالت ایدهآل ،دانشگاهها صرف ًا در کالسهای کدگذاری
آموزش نمیدهند تا بتوانند دستکم به پژوهشگ ران انگیزه دهند که مسیرهای خود را در

زمینه روشهای محاسباتی در علوم انسانی دیجیتال کشف کنند ،بلکه بستری را ف راهم

م یآورند که در آن همکاری معقول و ثم ربخش بین علوم رایانه ،علوم اجتماعی و مطالعات
فرهنگی بتواند رشد کند .در سطح فردی ،پژوهشگ ران باید یاد بگی رند که یکدیگر را درک

کنند و در عین حال از مهارت کافی در نظ ریهها و روشهای خاص برخوردار باشند .درک

مبانی کدنویسی از سوی مردم ،نهتنها مفید بلکه بهنحوی فزاینده ،مهم است زی را کد،

پدیدههای مورد عالقه بسیاری از پژوهشگ ران را شکل م یدهد .م راحل پژوهشهایی که در
حال حاضر به عنوان رویکرد محاسباتی و علوم انسانی دیجیتال در نظر گرفته شدهاند،

بهطور ایدهآل ممکن است به سادگی ،بخشی از منطق روشهای تثبی تشده به شمار
آیند و به جای آنکه جایگزین آنها شوند ،تق ویت و تکمی لشان کنند .با این حال ،چنین

ف رایندی م یتواند سبب شکلگیری چالش های عملی در ارتباط با می زان توانایی و اراده

پژوهشگ ران ب رای یادگیری روشهای نوین شود .تفاوت در مهارتها و عالئق ممکن است

رویکردهای قدیم ی را ب رای مدت زمانی طوالن یتر از آنچه برخی انتظار دارند ،حفظ کند.
البته این بدان معنا نیست که از همان ابتدا ،خروجی پژوهش م ربوط ،از ارزش محدودی

برخوردار است اما پژوهشگ ران را مجبور م یکند که انتخابهای خود را به روشنی توضیح
دهند ،نقاط قوت و ضعف را مشخص کنند و بگویند که چ را سایر روشها ب رای حل

مسئله پژوهش مورد نظرمناسب نبودهاند .به عبارت دیگر ،دست کم باید بررسی کنند که
آیا روشهای جدید و رایانهای م یتوانند جایگزین تالشهای پژوهش یشان شوند یا آنها

را تکمیل کنند ،و اگر نه ،علت آن چیست؟ این نکته در جاهای دیگر به ص راحت بیان
شده اما تک رار آن ارزشمند است (راجرز2019 ،1؛ مانوویچ2018 ،؛ شفر و وان ای اس.)2017 ،

1. Rogers
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روشهای م رتبط با علوم انسانی دیجیتالی و رویکرد محاسباتی در علوم انسانی و اجتماعی

از قابلیت بیشتری ب رای تجزیه و تحلیل جامعه و فرهنگ در مقیاس متفاوت و با مداخله

مستقیم و اندک از سوی پژوهشگر برخوردارند اما محدودیتها و مسائل اخالقی خاص
خود را دارند که باید برطرف شود .ب رای مثال ،بهکارگیری راهحلهای الگوریتم ی ب رای یافتن

الگوها در محصوالت فرهنگی یا مجموعه دادههای بزرگ اجتماعی ـ فرهنگی در واقع

بسیار اندیشمندانه است ،اما پرسشهایی که م یتوان به آنها پاسخ داد ،م ربوط به نحوه کار

الگوریت مها و اف رادی هستند که ابتدا در فعالی تهای آنالین مشارکت دارند .مانند هر روش
دیگر ،ارزیابی هوشیارانه نقاط قوت و ضعف ،بسیار حیاتی است.

ادعای ب رتری جهان بینی که دیدگاه تج ربی ـ اثباتگ رایانه سازشناپذیر را در بر م یگیرد

ی را با هدف کلی دستیابی به مدلهای قابل پی شبینی در اولویت ق رار
و پژوهشهای ک ّم 

ی و حتی تجارت و صنعت خارج شده است،
م یدهد ،دیرزمانی است که از حوزه مجامع علم 

اما با ابزار شخصی و نرمافزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی که تق ریب ًا بهصورت شبانهروزی

و هفت روز در هفته در اختیار میلیاردها نفر ق رار دارند ،زندگی اجتماعی و فرهنگی را مورد
تهاجم ق رار میدهد .گیرت لووینک )2019( 1به ما یادآوری م یکند که تمرکز صرف بر روی

دادههایی که از پلتفرمهای خصوصی ناشی م یشوند ،ب رای جلب سود از کارب ران ،و نه ب رای
ارتقا رفاه آنها ،ط راحی شده است و ممکن است ما را از پرسیدن سؤاالت اساسی منحرف کند:

فناوری رسانه واقع ًا چه جایگاهی در جامعه دارد ،چه ارزشی به آن میافزاید و چه زمانی کاربرد

آن در منطق اقتصادی حاکم ،بیش از آنکه مفید باشد ،مضر است.

این سؤاالت مهم همیشه در مرکز مطالعات رسانه و ارتباطات مطرح بودهاند ،صرفنظر

از اینکه دقیق ًا خودشان را در کجای طیف میان پژوهش کیفی و ک ّم ی ق رار م یدهند.

در حالی که هر پژوهشگر باید تصمیم بگیرد و توجیه کند که چ را یک مسیر خاص

را انتخاب کرده است ،ظهور روشهای دیجیتالی هنوز به پایان یافتن پژوهشهای سنتی در

ی کمک نم یکند .بیشتر ،به دالیل کاربردی و پژوهشی ،روشهای مختلف
طیف کیفی ـ ک ّم 

همچنان به همزیستی ادامه م یدهند و باید زمان و چگونگی تکمیل یکدیگر را کشف

1. Geert Lovink

179 مطالعات رسانه و ارتباطات در عصر دیجیتالیسازی و دادهپردازی

، این موقعیت همچنین به معنای آن است که سؤاالت م ربوط به قابلیت اطمینان.کنند
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