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چکیده

اتوپیا مویود مدرنیسم ،محقق نشد و انسان ناکام از تحقق آرمانها یصر مدرنیساام ،دساات بااه خ ااق
جهانی به موازات جهان طبیعی زد .ماحصل زندگی انسان در امن جهااان مااواز م،اااز  ،تولیااد مسااتمر
می یاردها ردپا دم،یتالی در کسر از ثانیه و ظهور کالندادهها است .در پی تحول پدمدآمااده در زناادگی
اجتمایی انسان و تحوالتی که در نتی،ه ظهور کالنداده در سطح دسترسی پووهشاااران بااه واقعیااتهااا
پیچیده و رابطها اجتمایی به وجود آمده است ،دان و مهارتها پووه اجتمایی نیز نیازمند تحااول
و بازنار است .مکی از دشوارترمن پرس ها مطرحشده در جامعه ی می کنونی امن است که کالنداده
تا چه حد مبانی روششناسی پووه ی می و فراتر از آن ،ی م بشر را متحول ماایسااازدآ آمااا در آسااتانه
وقوع مک گذار پاراداممی در ی وم اجتمایی قرار دارممآ آما نظرمه به ینوان سنگ بنا نظام ی م ماادرن ،بااه
پامان راه خود رسیده استآ ناارندگان در پی پاسخاومی به دو پرس بنیادمن مطرحشده ،ابتدا با بررساای
یمیق و مرور سیستماتیک مدارک ی می ،که در بازه زمانی  2009تا  2021منتشر شدهانااد ،بااا رومکاارد
فرارشتها  ،دماادگاهها و اسااتداللها گاااه متعااارد اندمشاامندان حااوزههااا ف سااله ی اام ،ی ااوم داده و
شاخهها مخت ف ی وم اجتمایی را مورد مطالعه و کنکاش قرار دادهاند و پس از آن با خااوان انتقاااد و
تح یل متون منتخب ،ضمن رد ادیا بینیاز ی م مبتنی بر کالنداده از نظرمه ،نتی،ه میگیرند کااالنداده
آغازگر مک گذار پاراداممی در ی م و پووه اجتمایی است.
کلیدواژهها :کالنداده ،گذار پاراداممی ،پووه اجتمایی داده محور ،پامان نظرمه

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1دانشیار مدمرمت گردشار  ،گروه مدمرمت گردشاار  ،دانشاکده مادمرمت و حساابدار  ،دانشاااه یالماه طباطباایی،
تهران ،امران
 .2دانش،و دکتر مدمرمت گردشار  ،گاروه مادمرمت گردشاار  ،دانشاکده مادمرمت و حساابدار  ،دانشاااه یالماه
طباطبایی ،تهران ،امران (نو مسنده مسئول)


 .1مقدمه

برا نخستین بار در تارمخ حیات انسان ،تالش او برا پدمد آوردن جهانی به موازات جهان طبیعی
به ثمر نشسته است .در امن جهان م،از مواز  ،دهها می یون انسان و می یاردها دستااه دم،یتالی
ساخته دست انسان ،هر ثانیه ،درحال تولید و تبادل ح،می فراتر از حد تصور انسانی از دادههااا
دم،یتال هستند .تنها در سال  ،2020هر انسان ،در هر ثانیه 1/7 ،ماابامت داده آنالمن تولید کاارده
است ،روزانه 95 ،می یون یکس و فی م ،تنها در شبکه اجتمایی امنستاگرام به اشتراک گذاشته شااده
و  306/4می یارد اممیل و  500می یون توییت از چهارسااو جهااان مبادلااه شااده اساات (شااورا
جهانی اقتصاااد2019 ،1؛ وبسااامت تااکژور  ;2021 ،2وبسااامت ساااساسااکات.)2020 ،3
امروزه ،بخ یمدها از تعامالت اجتمایی ما ،از طرمق بسترها واسط تکنولوژ محااور ان،ااام
میپذمرد و پ تلرمها شبکها اجتمایی امکان ام،اد ت،معات م،از انسانی را با شرکت هزاران
شرکتکننده از سراسر جهان فراهم میکنند؛ گو می جبر جغرافیامی و مرزها سیاسی رنگ باخته و
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انسانها ،در جغرافیا جدمد م،از خ ق شده ،گرد هم آمدهاند.
ماحصل زندگی در امن جهان م،از و تولید مداوم می یاردها ردپا دم،یتالی در مااک چشاام

برهمزدن(آلمانیاولیور ،و واماار ،)2 ،2015 ،4ظهااور «کااالنداده5هااا» اساات؛ ح،اام یظیماای از
دادهها دم،یتالی پوما و متنوع که بهراحتی در شبکهها اطالیاااتی و ارتباااطی بااههمپیوسااته ،بااه
اشتراک گذاشته شده و توزمع میشوند (کیتچین .)2 ،a2014 ،6هنااوز بحا هااا ناتمااام زماااد
پیرامون چیستی کالنداده وجود دارد ،اما اغ

ب ،به صورت دادههامی با ح،م ،7سااریت 8و تنااوع9

زماد تعرمف میشوند(مامرشوبرنبرگر ،و کوکیر)199 ،2013 ،10؛ با امنحال ،بسیار معتقدند کااه
امن سه وموگی برا توصیف کالنداده کافی نیست .بنااابرامن ،در تعااارمف مخت ااف ارایااه شااده از
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

.
.
.
.

.

.

کالنداده ،با ""Vها جدمد  ،افزون بر امن سه مورد اولیه ،مواجااه ماایشااومم؛ بااه ینااوان م ااال،
ارزش ،1تغییرپذمر  ،2قاب یت مصورساز  3و درستی( 4استیونز ،ورنز ،و دبونت.)2 ،2018 ،5
در نتی،ه ظهور کالنداده هااا و در شارامط تسااهیل دسترساای بااه ح،اام گسااترده داده ،توانااامی
طیکردن سیر تولید دان ی می از دادهها موجود ،ساایر داده-اطالیااات-دانا -خاارد (آدلاار،6
ً
 ،)1986و نه صرفا دسترسی به داده است که به مزمت ک یااد و یاماال تمرکااز قاادرت در جوامااع
امروز تبدمل میگردد .بسیار معتقدند انقالب کالنداده درحال به وقوع پیوستن است(کیتچین،
)184 ،b2014؛ انقالبی که درحال تغییر نحوه تولید ی م ،ان،ام ت،ارت و تولید ثروت و در افقاای
گستردهتر ،تغییر قواید حاکم بر حیات انسان اجتمایی است.
در یصر مدرنیسم ،تلکر غالب با رومکرد تق یلگرامانه خود تالش زماد بارا تق یاال و ساااده
نماماندن جهان هستی به روشها خطی و یاالّ و جهانشاامول ،ماارز کشاایدن میااان انسااان و
غیرانسان ،میان ذهنیت و یینیت و نماماندن انسااان بااهینوان موجااودمتی م،ازا و منلااک از جهااان
صورت داد؛ موجود که به دنبال مسااخر کااردن جهااان از طرمااق کشااف اسارار ی یاات بااود .امااا
کالنداده ملروضات هستیشناختی و معرفتی اندمشه انسانمحور یصاار روشاانار را بااه چااال
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پارادایمی در ...

میکشد و متاارثر از هسااتیشناساای یصاار پساانسااانگراماای 7و هاامافزاماای خودمولااد حااوزههااا
تکنولوژمکی و اجتمایی ،از پساانسانی سخن میگومد که در پی درک و آشکارساز واقعیتهااا
رابطه ا حاکم بر جهان است تا بااه واسااطه مااافتن الاوهااا غالااب و پرتکارار ،احتمااال پیشااامد
پیامدها نامط وب را محدود ساخته و به تبع آن ،با نارشی آمیخته با خودخواهی و انسانمحور
کمتر ،بر جهان حکمروامی کند (چندلر.)848 ،2015 ،8
دوران فع ی ،برا دانشمندان ی ااوم اجتمااایی ،دوران هی،ااانانایز اساات .ی اام اجتمااایی
همواره در پاسخ به پرس ها اساسی از ی وم طبیعی یقب مانااده اساات و دانشاامندان اجتمااایی
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

.
.
.
.
.
.

تاکنون با فقر داده مواجه بودهاند؛ چراکه مشاااهده ی ماای تعااامالت اجتمااایی بساایار دشااوارتر از
مشاهده پدمدهها طبیعی است و تعداد فعل و انلعاالت اجتمایی دوطرفه ،با افزام اناادازه گااروه
انسانی بهطور تصاید افزام میمابد(میسی ،)2 ،2016 ،1در شرامط کنترل شده ،مطالعه تعامل
ً
اجتمایی ،دشوارتر نیز میشود .اک ر انسانها ترجیح میدهند صرفا در ح قااه افاراد مااورد ایتماااد
خود ،تعامل واقعی برقرار کنند و وقتی متوجه میشوند ،توسط فرد دمار مشاهده میشوند ،رفتااار
خود را تغییر میدهند .غالب انسانها ،آگاهانه ما ناآگاهانه ،واقعیت را نادرست ج ااوه ماایدهنااد و
حرفهامی در پاسخ محققان اجتمایی بر زبان میآورند که بعدتر ،برخالف آن یمل میکننااد .بااا
توجه به ماهیت سیال و متغیر واقعیت اجتمایی ،مشاهده تعاماال اجتمااایی بامااد مااداوم و جااار
ً
باشد و یکسبردار از مک لحظه از جرمان جار تعامالت اجتمایی ،ناکافی و غالبا گمراهکننااده
است (میسی.)1 ،2016 ،
پی از امن ،دادهها مورد نیاز محققان اجتمایی در مقیاس مک جمعیت انسااانی ،بااه دادههااا
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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حاصل از پیمام  ،محدود میشد ،زمرا پرس از مک فرد در مورد چندوچون تعامالت بااا دمااران،
بسیار سادهتر از مشاهده تعامالت مداوم او با آنها و ثبت لحظهبهلحظه آن اساات .نظرساان،یهااا ،بااه
شرط صداقت پرس شونده ،گزارشات گذشتهنار و ملص ی از وموگیها فرد و تعامالت اجتمااایی
او ارایه میدهد ،اما قادر به ارزمابی مداوم رفتارها و تعامالت اجتمایی و تغییرات آنی در ساااختارها
پیچیده و شبکها انسااانی نیستند(میساای .)2 ،2016 ،پااووه اجتمااایی در تمااامی قساامتهااا
پیوستار امیک – اتیک ،2همواره ،دچار چنین اشکاالت ذاتی بوده است.
اما در یصر حاضر ،امکان رصد کردن رفتارها فرد و تعااامالت بااین فاارد  ،حااین و مااا بااا
فاص ه اندکی پس از وقوع (به واسطه توسعه وسامل ارتباطی و ظهور کالنداده) ،در به دست آوردن
دادهها ت،ربی در مقیاس کالن ،فرصتها بیسابقها برا دانشمندان اجتمااایی ام،اااد کاارده
است .کالنداده را میتوان به م ابه انبااوهی از ردپاهااا دم،یتااالی در نظاار گرفاات؛ در وه ااه اول،
ً
ردمابی دم،یتالی صرفا قادر است سرنخهامی در مورد رفتارها باللعل افراد اجتماع به دست دهد،
اما با کسب اطالیات زمینها در مورد امن رفتارها م،از  ،پووهشار اجتمایی میتواند دالماال
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

.

شناختی و یاطلی منتج به هر ک یک و کامنت را نیز درک نمامد (آلمانیاولیور و واماار.)3 ،2015 ،
اهمیت امن فرصت بیسابقه ،زمانی دوچندان میشود که مد نظر داشته باشیم در جامعه پسااامدرن
کنونی ،مرز واقعیت و م،اااز و یینیاات و ذهنیاات ،بارمااکتاار و شااکنندهتاار از هاار زمااان دمااار
است(روپولی )42 ،2016 ،1و ت،ربه آنالمن ،فرصتی برا ابراز خااود جمعاای ،نشااان دادن خااود
امدیال ،خود که آرزو دارمم باشیم ،خود که وانمود میکناایم هسااتیم ... ،و همچنااین ،فرصااتی
برا شکستن تابوها و هن،ارها بازدارنده از آشکار کردن همه جنبااههااا خااود در براباار یمااوم،
ً
فراهم نموده است .انسان در پوش هو مت م،از خود اصوال صرمحتر و صادقتر است ،کمتر به
واسطه شرم ،ترس و ما مص حت ،سکوت میکنااد و ناراناای کمتاار در مااورد حلا حاارممهااا
خصوصی خود نشان میدهد.
از بعد دمار ،به نظر میرسد جذابیت کالنداده در پووه اجتمایی از امن امر منتج شود کااه
ویده یبور از محدودمتها نظرمهپرداز و مدلساز و کاه فاص ه بین نظرمااهها انتزایاای و
واقعیت م موس جهان اجتمایی را به اندمشمندان و پووهشاران حوزه ی اام اجتمااایی داده اساات.
کالنداده ما ی م دادهمحور به وضوح ،بیشتر بر جنبه یینی واقعیت جهان تمرکز دارد تا ساااختارها
ذهنی برآمده از امن واقعیت منعکسشده در نظرمهها و مدلها انتزایی که ساانگبنا نظااام ی اام
اجتمایی مدرن را تشکیل میدهند .طی دهه گذشته ،پووه اجتمااایی مبتناای باار کااالنداده ،بااا
ویده فراهم کردن امکان دسترسی بهتاار بااه واقعیاات اجتمااایی ،پرسا هااا بنیااادمن بساایار را
درخصوص ماهیت ی م و روشها پووه ی می ،در ذهن اندمشاامندان حااوزه ی اام اجتمااایی
ام،اد نموده است(چندلر.)848 ،2015 ،
پرواضح است که متعاقب امن تحوالت در واقعیت زناادگی اجتمااایی ،دانا و مهااارتهااا
تحقیق در حوزه زندگی اجتمایی نیز نیازمند تحول و بازنار است .دسترساای پووهشاااران ی ااوم
اجتمایی به دادهها رابطها  ،به دلیل پامان دادن به الزام تکیه بر روشها ساانتی تحقیااق ی ماای
(از جم ه نظرسن،ی از نمونها محدود از جامعه) تحقیااق در ی ااوم اجتمااایی را متحااول ساااخته
است(میسی .)1 ،2016 ،مکی از دشوارترمن پرس ها مطرحشااده در جامعااه ی ماای کنااونی در
مورد کالندادهها امن است که آمااا روش ی ماای ساانتی ،بااا ظهااور کااالندادههااا همچنااان معتباار و

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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قابلاستلاده باقی خواهد ماندآ دانشمندان و فالسله ی م در تالش هستند تا بلهمنااد کااالنداده تااا
چه حد مبانی روش ی می ،و فراتر از آن ،ی م بشر را متحول میسازد؛ آما اشکال تااازها از ی اام
بشر از دل کالندادهها ظهور خواهد کردآ(سوان.)4 ،2015 ،1
انسان در مواجهه با تغییر ،گروهی از محققان ی ااوم اجتمااایی
در امن میان ،به سنت همیشای ِ

در مواجهه با کالنداده ،سرسختانه از برتر شیوهها متعارف تحقیق اجتمایی-که خود در آنهااا
مهارت دارند -دفاع میکنند ،به تحقیق مبتنی بر کالنداده ،انااگ غیری ماای بااودن زده و در مقاباال
فرصتها شارفی که برا توسعه ی م اجتمایی ام،اد میکند ،مقاومت کرده ،سعی میکننااد تااا
حد امکان باز با همان قواید مر لوف و مورد قبول جامعه ی می سنتی ادامه پیدا کند .در سر دمار
طیف ،گروهی از محققان ی وم اجتمایی(به تعبیر کرافورد ،)2013(2مبتال به بنیادگرامی مبتناای باار
داده 3شده اند) ،سوار بر مااوجی کااه از جامعااه ت،ااار و متخصصااان حااوزه فناااور اطالیااات و

ارتباطات آغاز شده است ،از پامان یصر تحقیق سنتی اجتمایی سخن میگومند و قاطعانااه ایااالم
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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میکنند با ورود به یصر کالن داده ،نظرمه(به ینوان سنگ بنا نظام ی م) دمااار بااه پامااان راه خااود
رسیده است(اندرسون !)2008 ،4شرامطی کمابی

مشابه شرامطی کااه بااه زیاام کااوهن« ،ممکاان

است» مک تغییر پارادامم ی می را به دنبال داشته باشد(اکاشا!)110 ،1393 ،

ً
اما آما واقعا در آستانه وقوع چنین تحول بزرگی در ی وم اجتمایی هستیمآ آما نظرمه حقیقتااا بااه

پامان راه خود رسیده استآ امن مقاله ،در جستوجو پاسخ به امن دو پرس ک ید است.
 .2روش

مقاله حاضر در پی پاسخاومی به دو پرس بنیادمن مطرح شده ،ابتاادا بااا بررساای یمیااق و ماارور
سیستماتیک مدارک ی می 5که در بازه زمانی ( 2009مک سااال پااس از انتشااار مقالااه ترثیرگااذار و
بح برانایز اندرسون )2008(6در م ،ه ومرد )1تا  2021منتشر شدهاند ،با رومکرد فرارشتها ،
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

.
.
.

دمدگاهها و استداللها گاه متعارد اندمشمندان حوزهها ف سله ی اام ،ی ااوم داده و شاااخهها
مخت ف ی وم اجتمایی را مورد مطالعه و مداقه قرار داده است .امن جستوجو به مقاالتی محاادود
شده است که داور تخصصی شده و در م،الت معتبر ی می 2و کتابهااا تاارلیف شااده توسااط
متخصصان حوزهها ذکر شده منتشر شده است .پس از جستوجو اولیه و مطالعااه تعااداد از
مدارک پراستناد مرتبط ،م،مویه ک مات ک ید social science ،paradigm shift ،big data
 computational social science methodology ،end of theory ،researchگاازمن
شدند و جستوجو سیستماتیک از طرمق پرکاااربردترمن موتااور جسااتوجو ماادارک ی ماای و
دانشااهی موجود ،گوگل اسکوالر( 3نورمس ،اوپنهیم و رولند )711 ،2008 ،4ان،ام گرفت.
مرور سیستماتیک شامل سه مرح ه اص ی است :برنامهرمااز  ،اجاارا و گاازارش .در مرح ااه
برنامه رمز  ،محققان پس از شناسامی نیاز به ان،ام مک مرور سیستماتیک ،سؤاالت را مشخص
کرده و بر مبنا آن ،مک پروتکل جستوجو تعرمف می کنند .در مرح ه اجاارا ،ماادارک اولیااها
شناسامی و گزمن

و دادهها اسااتخرا  ،ت،زمااهوتح یل و سا س ترکیااب ماایشااوند .در مرح ااه

گزارش نیز محققان مافته ها حاصل از مرور مدارک ی ماای را منتشاار ماایکننااد .بااه رغم وجااود
تلاوت هامی در انااواع مخت ااف ماارور سیسااتماتیک ،فرامنااد اصا ی مشااتمل باار هشاات مرح ااه
است(شایو و واتسون )1 :)102 ،2019 ،5فرمولبند مسئ ه تحقیق؛  )2توسعه و ترمید پروتکل
مرور؛  )3جساات وجو در ماادارک ی ماای موجااود؛  )4غربااالار باارا گاازمن ؛  )5ارزمااابی
کیلیت؛  )6استخرا دادهها؛  )7ت،زمهو تح یل و ترکیب دادهها و  )8گزارش مافتهها .با تبعیاات
ازمن هشت مرح ه ،فرامند و گام ها مرور سیسااتماتیک ماادارک ی ماای در تحقیااق حاضاار ،در
شکل شماره ( )1نمام

داده شده است.

جستوجو جامع اولیه به شناسامی  165ماادرک ی ماای ان،امیااد .در مرح ااه دوم و پااس از
بررسی یناومن ،چکیده و ک مات ک ید در مااورد مقاااالت و مقدمااه در مااورد کتااب ی ماای85 ،
مدرک مرتبط احصا شد .در مرح ه بعد و پس از مطالعه مرور متن ماادارک ی ماای 24 ،ماادرک،
.
.
.
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مشتمل بر  7کتاب و  17مقاله ،متناسب با موضوع پووه تشخیص داده شد و محتااوا آنهااا در
خوان

م،دد ،به صورت دقیق ،در جستوجو مافتن پاسخ مؤلااف(ان) بااه دو پرسا بنیااادمن

پووه  ،مورد بررسی و تح یل قرار گرفت.

فرمول بند

سوال اول تحقیق :آبا با ظهور کالن داده ،در آستانه وقوع مک گذار پاراداممی در ی م اجتمایی قرار دارممآ

مسئ ه تحقیق

سوال دوم تحقیق :آما با ظهور کالن داده ،تئور به ینوان سنگ بنا نظام ی م مدرن ،به پامان راه خود رسیده استآ

توسعه و ترمید

روبکرد :فرارشته ا  ،بازه زمانی ،2009-2021 :زبان :انا یسی و فارسی ،نوع مدرک  :مقاله داور تخصصی شده و کتب

پروتکل مرور
جست،و در مدارک
ی می موجود
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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غربالار برا
گزمن
ارزمابی کیلیت

استخرا داده ها

ت،زمه و تح یل و
ترک یب داده ها
گزارش مافته ها

ی می تالیلی متخصصان حوزه ها ف سله ی م ،ی وم داده و ی وم اجتمایی ،قابل دسترس بودن متن کامل مقاله و کتاب
برا محققان
کانال جست،و :گوگل اسکوالر ،استراتو نمونه گیر  :جامع و دربرگ یرنده ،پاالم نتامج :بواسطه پاالم ک مات ک ید
ک مات ک ید computational ،end of theory ،social science research ،paradigm shift ،big data :
social science methodology
قانون توقف :بررسی نتامج جست،و هر ک مه تا صلحه 20ام نتامج جست،و ،رسیدن به نتامج تکرار از جست،وها
جدمد
بررسی یناومن ،چکیده و ک مات ک ید در مورد مقاالت و مقدمه در مورد کتب ی می توسط محققان
بررسی همزمان و مستقل توسط هرمک از محققان و جمع بند مشترک

بررسی متن کامل مقاله و کتب غربال شده از حی

نحوه پوش

سواالت تحقیق(استدالل ما ارجاع به نظر دمار

نو مسندگان) و ایتبار متن و نو مسنده

استخرا داده از ک یه بخ ها متن مقاالت و کتب منتخب برمبنا درمافت مضمون موافقت و ما مخاللت نو مسندگان با
سواالت تحقیق و استدالل آنها

دسته بند دادهها بر حسب درمافت مضمون موافقت و ما مخاللت با سواالت تحقیق و مبنا قیاس و تح یل

تشرمح گام ها فرآمند مرور سیستماتیک در قالب روند نما ،جدول و متن

شکل  .1فرایند مرور سیستماتیک مدارک علمی
منبع( :شایو و واتسون)102 ،2019 ،

 .3یافتهها

پس از جستوجو سیستماتیک ،مشخص شد اختالفنظرها بساایار درخصااوص (یاادم)وقوع
انقالب و گذار پاراداممی در حوزه ی وم اجتمایی پس از ظهور کالنداده ،و همینطور (یدم)الزام بااه
حضور نظرمه در ی م مترثر از ظهور کالنداده وجااود دارد .گروهاای از پووهشاااران معتقدنااد ظهااور
کالنداده ،من،ر به ظهور پارادامم جدمد در ی م اجتمایی شده اساات کااه از آن میااان ماایتااوان بااه
کایو ،)2018(1هی ،تنس ی ،و تل ،)2009(2سوسانتو ،لئااو ،و چاان ،)2019(3چاان و مااو،)2018(4
چانگ ،کافمن ،و وون ،)2014(5مااک فارلنااد ،لااومس ،و گ اادبر  ،)2016(6جااین ،وا ،چانااگ ،و
وانااگ ،)2015(7وانااگ ،سااو ،فوجیتااا ،و لااو ،)2016(8بومااد و کرافااورد ،)2016(9سوساای و
کااااونی ،)2019(10چااان و ژاناااگ ،)2014(11چنااادلر( ،)2015الگااازه ،)2014(12تاااورنبر و
تاااورنبر  )2018(13اشااااره نماااود و در سااار دماااار طیاااف ،پووهشاااارانی چاااون اسااا ون و
کااوانهاوسااه،)2017(14کیتچااین( ،)b2014،2014aهاااللورد و سااو  ،)2017(15باالزکااا و
رودمایرو ،)2020(16اشاره کرد .امن پووهشاران تحول حاصل از کااالنداده را منااتج بااه مااک گااذار
پاراداممی در ی اام اجتمااایی ندانسااته و اغ ااب بااه نقااد اسااتدالل و مواضااع گااروه اول پرداختااهانااد.
درخصوص نظرمه ،اجماع نظر بیشتر در میان پووهشاران وجااود دارد و بااه اساات نا پووهشااارانی
نظیر هی و همکاران( )2009و چندلر( ،)2015که ی م مبتنی بر کالنداده را بینیاز از نظرمهپاارداز
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

.
.

.
.
.
.
.
.
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و مدلساز دانستهاند ،یمده پووهشاران از جم ه اس ون و کوان هاوسه( ،)2017کیتچین(،2014a
 ،) b2014چانگ و همکاران( ،)2014مکفارلند و همکاران( ،)2016ماااهرت و شااارکو،)2013(1
میسی( ،)2016تانگ ،)2017(2هاااللورد و سااو ( ،)2017باالزکااا و رودمایاارو ( ،)2020کااولز و
شرودر ،)2015(3بومااد و کراوفااورد( ،)2012سوساایوکاااونی ( ،)2019گااونزالسبااام ون)2013(4
بهصراحت ایالم کردهاند که در ی م دادهمحور نیز حضور نظرمه ناگزمر است.
جدول  .1مدارک علمی منتخب مرور سیستماتیک و پاسخ مؤلف(ان) به دو پرسش بنیادین تحقیق
ظهور
کالنداده
عنوان مقاله/کتاب

ویراستار/

سال

منجر به گذار

مؤلف(ان)

انتشار

پارادایمی در
علم اجتماعی
است
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کالنداده و مهبانگ کوچک :مک تکامل/انقالب معرفت شناختی
کالنداده :پامان راه روش ی میآ

راهنما سیج برا روشها تحقیق رسانهها اجتمایی
ترسف ما انتظار :پس از بازبینی نظرمه
صحبت جامعهشناختی با استلاده از کالنداده :ی م اجتمایی
سملونیک و آمنده تحقیقات کالنداده
مک روند در حال ظهور :آما کالنداده پامان نظرمه استآ
به سو تصمیمگیر موفق :مرور بر چال ها و روندها کالنداده

در علم
اجتماعی
است

باالزکا و رودمایرو

2020

سوسی و کاونی

2019

به

2019

به

-

کایو

2018

به

-

چن

2018

به

-

اطالیات و ارتباطات

کالنداده

نیازی به نظریه

خیر

همکاران

کالنداده در ی وم اجتمایی و انسانی رامانشی

منجر به بی

خیر

تکنولوژ نوظهور کالنداده :ترثیر آن به ینوان ابزار توسعه فناور

محدودمتها رومکرد رامانشی :نقد ف سلی تحقیقات معاصر

کالنداده

خیر

سوسانتو و

تلکر مبتنی بر ی م داده :انقالب ی می ،تکنولوژمکی و اقتصاد بعد

ظهور

تورنبر و تورنبر
اس ون و کوان

2018

به

-

2017

خیر

خیر

تانگ

2017

-

خیر

هاللورد و سو

2017

خیر

خیر

میسی

2016

-

خیر

وانگ و همکاران

2016

به

-

هاوسه

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

.
.
.
.

ظهور
کالنداده
عنوان مقاله/کتاب

ویراستار/

سال

منجر به گذار

مؤلف(ان)

انتشار

پارادایمی در
علم اجتماعی
است

ظهور
کالنداده
منجر به بی
نیازی به نظریه
در علم
اجتماعی
است

جامعهشناسی در یصر کالنداده :تعالی ی وم اجتمایی جنامی

مک فارلند و همکاران

2016

به

خیر

جهانی بدون ی یت :کالنداده و فرا رسیدن یصر پساانسانگرامی

چندلر

2015

به

به

اهمیت و چال ها تحقیقات مبتنی بر کالنداده

جین و همکاران

2015

به

-

ی یت ،همبستای و کالنداده در تحقیقات ی وم اجتمایی

کولز و شرودر

2015

-

خیر

کالنداده ،معرفتشناسیها جدمد و تحوالت پاراداممی

کیتچین

a2014

خیر

خیر

کالنداده ،انس،ام دادهها و از هم گسیختای منطقه کنترل

الگزه

2014

به

-

کیتچین

b2014

خیر

خیر

چن و ژانگ

2014

به

-

گونزالسبام ون

2013

-

خیر

درک تغییر پارادامم به ی وم اجتمایی رامانشی در محضر کالنداده

چانگ و همکاران

2013

به

خیر

اهمیت کالندادهها در تحقیقات رسانهها دم،یتال

ماهرت و شارکو

2013

-

خیر

پرس ها حیاتی در مورد کالندادهها

بومد و کرافورد

2012

به

خیر

پارادامم چهارم :اکتشاف ی می مبتنی بر داده

هی و همکاران

2009

به

به

انقالب دادهها :کالندادهها ،دادهها باز ،زمرساختها داده و
پیامدها آنها
برنامهها کاربرد  ،چال ها ،تکنیکها و فناور ها دادهمبنا:
تحقیقی در مورد کالندادهها
ی وم اجتمایی در یصر کالنداده
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گلتنی است پس از مطالعه منابع مخت ف و دمدگاهها گاه متعارد ،بر ناارندگان آشکار شااد
که بخشی از اختالفنظر فالسله ی م و محققان ی ااوم اجتمااایی ،بااه برداشاات متلاااوت آنهااا از
ملهوم پارادامم و همینطور نظرمه باز میگردد ،همانگونه که بال و مارکس-مااک دونالااد،2002(1
ً
 )28در کتاب مفاهیم سیار در علوم انسانی 2بیان نمودهاند ،ملاهیم هرگز صاارفا توصاایلی نیسااتند،
ب که هن،ار نیز هستند؛ از امن رو ،استلاده از آنها تبعات خاصی نیز در مباح ی ماای خواهااد
داشت.
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

.
.

 .4بحث

با وجود آنکه در تعداد محدود از مدارک ی می مورد بررسی به صورت یمقی ،مستدل و نظاااممنااد
ً
به پرس ها مدنظر مقاله حاضر پرداخته شده بود و یمدتا مؤلف(ان) ما مبانی استداللی قو بارا
اظهار موافقت ما مخاللت خود با هرمک از امن دو مسئ ه ،ارایه نداده بودنااد و مااا در موجااهکردن نظاار
ً
خود ،صرفا به ارجاع دهی به نظرات اندمشمندان شاخص پیشااین ،1بساانده کاارده بودنااد ،در ادامااه بااا
کمک گرفتن از امن مطالعات ،پیرامون دو پرس ک ید مطرح شده بح میشود.
آما ظهور کالنداده ،پامان راه نظرمه به ینوان سنگبنا نظام ی اام اجتمااایی) خواهااد بااودآ نظااام
ی م مدرن را میتوان نظامی متشکل از م،مویها از نظرمهها دانساات کااه بااا اسااتلاده از روشهااا
ی می به دست آمدهاند .نظرمه ،سنگبنا نظام ی اام متعااارف اساات .مااک نظرمااه ی ماای نظااامی از
سازهها(ملاهیم) و گزارهها(روابط موجود بین سازهها) است که در کنار مکدمار ،مک توضیح منطقاای،
سیستماتیک و منس،م از مک رفتار ،پیشامد و ما مااک پدمااده طبیعاای مااا اجتمااایی ،تحاات شارامطی
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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مشخص ارایه میدهد .پیشرفت ی م طاای رونااد مسااتمر بااا حرکاات مااا از نظرمااههااا فقیرتاار بااه
نظرمهها غنیتر ان،ام میشود(باتاچرجی .)3 ،2012 ،2اما با ظهور کالنداده برخی از اندمشمندان
نظیر بروکز )2013(3از نظرمه تازها – بینیاز به نظرمه – سخن به میان آوردهاند« ،نظرمااه کااالنداده،
یدم نیاز به نظرمه است ...تنها کافی است مقادمر زماد داده گردآور کنید ،الاوها را مشاااهده کنیااد
و احتماالت آمنده را تخمین بزنید .»...اندرسون( ،)2008از «پامااان نظرمااه» بااا ظهااور کااالندادههااا
سخن میگومد .اندرسون در مک مقاله بح برانایز مدیی میشود« :طغیااان دادههااا ،روش ی ماای
ً
سنتی را منسوخ میکند» و الاوها و روابط موجود در کااالندادههااا ،ذاتااا دانشاای معنااادار و بصاایرتی
راجع به فرامندها اجتمایی ،سیاسی و اقتصاد و پدمدهها پیچیده تولید میکنند.
اندرسون( )2008معتقد بود« :اکنون راه بهتر وجود دارد .پتابامت به ما امکااان ماایدهااد تااا
باومیم :وجود همبستای کلامت میکند ،ما میتوانیم دست از تالش برا مافتن مدلها بااردارمم.
ما میتوانیم دادهها را بدون پی فردهامی در مورد آنکه ،چهچیز ممکاان اساات از خااود نشااان
دهند ،ت،زمهوتح یل کنیم .میتوان ایداد را به درون بزرگترمن خوشهها محاسباتی که دنیا تااا بااه

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

.

امروز به خود دمده است ،رمخت و اجازه داد الاورمتمها آمار  ،الاوهامی را پیدا کنند کااه ی اام
متعارف هرگز قادر به مافتن آنها نبوده است ...همبستای جامازمن ی یت میشود و ی م میتوانااد
حتی بدون مدلها منس،م ،نظرمهها مک ارچه و جهانشمول و  ...به پیشرفت خود ادامه دهااد.
دمار هیچ دلی ی برا تکیه بر روشها قدممی وجود ندارد ،وقت آن اساات کااه از خااود ب رساایم،
امنبار ی م چه میتواند از گوگل بیاموزدآ».
در ادامه ،استدالل خواهیم کرد که امن ادیا نمیتواند صحیح باشد .از سااازوکار ادراک انسااان
آغاز میکنیم .آنچه ما از محیط ،ادراک میکنیم ساخته و پرداخته مغز ماست .از قرن ه،اادهم بااه
امن سو ،برخی از فالسله غربی نظیر کانت ،برگسون و جیمز ،بر امن مسئ ه ترکید داشتهاند که آنچه
تصور میکنیم «آن بیرون »1در «دنیا واقعاای» وجااود دارد ،کااامال هاام «آن بیاارون» نیساات و در
ح قیقت ،ذهن انسان تا حدود مسئول ساخت ادراکات ما از جهان پیرامونی است .حواس مااا بااا
ً
جهانی آشلته و دایما درحال تغییر روبرو است و مغز بامد امن هر ومر مداوم و فزامنده را بهنحو
درک و مدمرمت کند .امن درک و گزمن همبستایها از میان اطالیااات پراکنااده حساای درمااافتی،
توسط مغز است که دان ما از محیط پیرامونی را شکل میدهد(لی ر  .)2015 ،2بر اماان اساااس،
آنچه میبینیم و میدانیم تنها نمامی گزمن شده از واقعیت پیچیده جهااان خااار اساات(هافمن،3
 )2010که از فی تر چارچوبها ذهنی ما یبور کرده است.
در مورد واقعیت اجتمایی که فرمی انتزاییتر و توافقیتر از واقعیت مربوط به جهان طبیعاای دارد،
شرامط پیچیدهتر نیز هست .پارسونز 4در مورد نحوه ادراک ذهن انسان از واقعیت جهان ،معتقد اساات
که توسط دمارانی که تابع مک واقعیت مورد اجماع هستند ،به ما آموزش داده میشود چاونه هماننااد
آنان جهان را درک کنیم .نظرمه ساخت اجتمایی واقعیت ،تصور و درک مخاطب از دنیااا پیرامااون را
حاصل ترکیب ساخت اجتمایی معنا و معنا حاصل از ت،ربه شخصی ما بهیبارتی ،مذاکره و توافااق
ی ت و یام یت ،تحت ینوان برساختگرامی اجتمایی میداند .در امن دمدگاه ،تنها واقعیاات ییناای و
بیرونی نیست که شناخت ما را میسازد ،ب که ذهن ما نیز در ساختن جهان خااار  ،نقا سااازندها
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

.
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دارد .به نظر برساختگرامان ،آنچه واقعیت نامیده میشود حاصل مشاهده یینی جهان نیست ،ب کااه
زامیده فراگردها اجتمایی مستمر بین افراد است(مهد زاده.)1396 ،
برامن اساس ،ما تنها قادرمم جهان(چه طبیعی و چه اجتمایی) را از منظر انسانی خود(فرد و
بعد ،جمعی) ببینیم و آن را با زبان نظرمهها انسانی خود توصیف کنیم .مااا بارا همیشااه ،در دام
زبان و نظرمه گرفتار هستیم و قادر نیستیم از آن خار شومم بهنحو که بتوانیم واقعیت را بیواسطه
و مستقل از گونها نظرمه توصیف کنیم .مخ ص کالم آنکه ،انسااان قااادر نیساات جهااان را باادون
استلاده از گونها چارچوب ملهومی و نظر  ،ادراک و توصیف کنااد .از نظاار چااالمرز ،باارخالف
تصور استقراگرامان سطحی ،ی م با گزارهها مشاهدتی آغاز نمیشود زمرا نویی نظرمااه مقادم باار
تمامی گزارهها مشاهداتی است؛ در نتی،ه استقراگرامان محض ،در مدیا خااود در مااورد آغاااز
ی م از مشاهده ،به خطا رفتهانااد(چالمرز .)15 ،2013 ،کااوهن نیااز معتقااد بااود آرمااان رهااامی از
نظرمه ،توهمی بی نیست .محققان هیچگاه ،در خأل ،دست به تحقیق نمیزنند .فردها آشکار
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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و پنهان ،دانسته و نادانسته مس ط بر ذهن پووهشار ،بر دیاو دانشی او سامه میافکننااد ،هرچنااد
ً
که بهصراحت و رسما ایالم نشوند(فراستخواه.)47 ،1399 ،
بررسی ساختار ادراک انسان به ما نشان داد که دادهها در پامینترمن سطح هرم دان  ،باادون اساات نا،
آغشته به ملروضات نظر اند(تصومر ،)2برامناساس ،محال است بتوان م،مویااها از دادههااا ناااب
مافت و دادهها از هر نویی که باشند کوچک و ما کالن ،نظرمهمندند(اکاشا.)118 ،1393 ،
خرد
(دان کاربرد )
دان
(اطالیات ساماندهیشده)
اطالیات (یناصرمرتبط)
دادهها (یناصر پراکنده)

نظرمه
جهان واقعیت

شکل  .2هرم دانش و جهان واقعیت

منبع :برگرفته از هرم دان آدلر()1986

با امن حال ،ت،ربهگرامان معاصر که ظهور کالنداده را آغازگر یصر جدمد از ت،ربهگرامی 1در
ی ااوم ماایداننااد ،معتقدنااد دادههااا اگاار کااافی باشااند ماایتواننااد فااار از چااارچوبهااا ذهناای
انسانی(نظرمه) به سخن درآمند .کالندادهها قادرند به تنهامی بدون ارجاع به بستر زمینه مااا نیاااز بااه
ً
توضیحات مک ملسر انسانی(که قایدتا به زبان نظرمه تلسیر میکند) صحبت کنند .آنها معتقدند
نه تنها ،دادهها فار از نظرمه هستند ،ب که تلسیر و معنا آنها نیز میتواند به طور مشابه ،در مااک
خأل ی می صورت گیرد .در مورد کالندادهها ،ح،م زماد دادهها در دسترس ،ایتقاد امن گااروه را
استوارتر نیز کرده است(کیتچین3 ،2014a ،؛ هیگ.)23 ،2020 ،2
از منظر مخاللان بازگشت پارادامم ت،ربهگرامی ،چنین دماادگاهی غیرقاباال دفاااع اساات .آنهااا
معتقدند داده ها قبل از تولید ،به خود خود ،وجااود ندارنااد و از خااأل پدماادار نماایشااوند ،ب کااه
برمبنا چارچوبها نظر و از طرمق تکنیکها اندازهگیر (که برا ان،ام مک کار مشخص،
تعرمف شدهاند) تولید میشوند .فرامند درک ملهوم از دادهها نیز ،همیشه متاارثر از مااک چااارچوب
نظر است .حتی در جرمان مادگیر ماشینی نیز ،حضور مک تح یلگاار انسااانی بارا قضاااوت و
هدامت فرامند و تلسیر و ارزمابی نتامج ،همچنان ضرور است .مااادگیر ماشااینی نیااز مااک ی اام
خودکار و حاصل فشردن مک دکمه نیست ،ب که نیاز به احاطه بر دان تخصصی حوزه و تاارمالت
دقیق دارد؛ مهااارتهااامی کااه ذهاان نظرمااهمنااد بشاار ،هنااوز هاام بهتاار از کام یوترهااا از یهااده آن
برمیآمد(کیتچین.)103 ،2014b ،
حتی اگر فرامند به نویی خودکار باشد ،الاورمتمها مورد استلاده برا پردازش دادهها نیااز بااا
ارزشها خاص آغشته شده و از مک رومکرد خاص ی می تبعیت ماایکننااد .گااواه نظرمااهمنااد
الاورمتمها نیز امن نقل قول هالز ،2013( 3به نقل از کیتچین )2014b ،است« :هر آزمون آمااار
ما الاورمتم مادگیر ماشینی ،نمامشی خاص از الاو ما قایدهمند را بیان میکند  ...مک الاورمتم
از مک م،مویه داده ،مک نوع الاو را پیدا میکند و دمااار مااک الاااو دمااار» .الاااورمتمهااا
زمربنا کالنداده ،براساس نظرمهها سااازنده ی اام متعااارف و ت،ربااه دانشاامندان حااوزه و طبااق
استدالل ی می ام،اد شدهاند و به واسطه آزمام ها ی می ،اصالح و تعدمل شاادهانااد(کیتچین،
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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5 ،2014b؛ سوسی و کاااونی .)11 ،2019 ،بااا اماان وصااف ،ادراک انسااان ،دادههااا ،اطالیااات،
الاورمتمها و دان ی می و خرد ،همای بهنحو از انحاء ،نظرمااهمنااد هسااتند و هاارم دانا  ،از
قایده تا رأس ،مترثر از چارچوبها ذهنی انسان است.
به ینوان جمعبند بامد گلت ،یصر کالندادهها برخالف تصور اسااتقراگرامان معاصاار ،پامااان
نظرمه نیست ،ب که آغاز تازها برا آن است و فرصتی فوقالعاده برا غنیتر ساختن دان بشر
است(هیو همکاران2009 ،؛ آلمانیاولیور ،و وامر .)4 ،2015 ،در هر صورت ،روند جااامازمنی
نظرمهها قدممی با نظرمههااا بهتاار ،همچنااان در ی اام ادامااه میمابااد حتاای در شارامط طغیااان
کالندادهها(میسی .)2016 ،با توجه به امن مباح میتوان گلاات :نظااام ی اام حتاای در صااورت
گذار پاراداممی ،همواره بر پامه شک ی از اشکال نظرمه استوار خواهد بود.
در مورد دومین پرس که آما در آستانه وقوع گذار پارادممی در ی وم اجتمایی قرار دارممآ بامد
گلت که پارادامم ،حد فاصل ف سله و ی م است(اممان و کالتهساداتی .)1391 ،کوهن به پیشاارفت
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پیوستار پامان باز ،پی ی م ،ی م متعارف ،بحران ،انقالب ،ی م متعارف جدمااد ،بحاران
ی م طبق
ِ
جدمد معتقد بود .تارمخ ی م نشان میدهد که یمده یمر ی م و دانشمندان در دوران ی م متعااارف

س ر میشود و انقالبها به ندرت اتلاق میافتنااد .در طااول دوران ی اام متعااارف ،مااک پااارادامم
ی می غالب بر جامعه ی می مس ط است(1اکاشا .)110 ،1393 ،پارادامم ،مک جهانبیناای ی ماای
خاص ،معنی م،مویها از ملروضات ،باورهااا و ارزشهااا مشااترک اساات کااه یاماال وحاادت
ایضا مک جامعه ی می هستند و ظهور و شکلگیر ی م متعارف منوط بااه آنهاساات(چالمرز،
 .)2013در مورد امنکه چه اتلاقاتی من،ر به بروز گذار پارادممی میشود ،نظرات متلاااوتی وجااود
دارد ،از نظر کوهن ،در اواخر دوران ی م متعارف ،به مرور ،ناهن،ار هامی پیدا ماایشااوند کااه بااه
رغم کوش بسیار ،دانشمندان متعارف موفق نمیشوند بین آن پدمدهها و ملروضات نظر پارادمم
غالب ،سازگار ام،اد کنند .همچنان که بر شمار ناهن،ار ها افزوده میشود ،جامعه ی ماای نیااز
رفتهرفته احساس بحران میکند ،از پااارادامم موجااود سا ب ایتماااد ماایشااود و ی اام متعااارف بااا
چال ها جد مواجه میشود .امنها نشانه آغاز دوره ی م انقالبی(به تعبیاار کااوهن) اساات کااه
من،ر به تغییر پارادامم مس ط میگردد(اکاشا.)111 ،1393 ،

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1البته در مورد ی وم اجتمایی ،امن جم ه مصداق نخواهد داشت.

اما به زیم میسی( ،)4 ،2016پیشرفت در فناور هااا اناادازهگیاار  ،اغ ااب مقاادم باار گااذار
پاراداممی است .جیم گاار  1نیااز گااذار پاااراداممی را ناشاای از ناااتوانی ی اام متعااارف در توصاایف
پدمدهها خاص و ما پاسخ بااه پرسا هااا اساساای مطرحشااده نماایدانااد ،ب کااه معتقااد اساات
انقالبها در ی م ،متعاقب انقالب در اندازهگیاار  ،پیشاارفت در فاارم دادههااا و توسااعه روشهااا
تح یل جدمد اتلاق میافتد .به زیم گر  ،ی م تاکنون چهار پارادامم مخت ف را ت،ربه کرده است و
چهارمین پارادامم که هنوز در مراحل نوزاد خود است ،نتی،ه انقالب کالنداده اساات و در دوران
حیات ما اتلاق افتاده است (هی و همکاران.)165 ،2009 ،
جدول  .2چهار پارادایم علمی گری

پارادایم

ماهیت

شکل

اول

ی م ت،ربی

ت،ربهگرامی ،توصیف پدمدهها طبیعی

زمان ظهور
پی از رنسانس

دوم

ی م نظر

مدلساز و تعمیم

پی از کام یوتر

سوم

ی م کام یوتر

شبیهساز پدمدهها پیچیده

پی از کالنداده

چهارم

ی م اکتشافی

داده فشرده ،اکتشافات آمار و دادهکاو

کالنداده
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منبع( :کیتچین)129 ،2014b ،

گر مدیی بود ی وم کام یوتر و پس از آن ،ظهور کالندادهها ،ما را در آسااتانه مااک پااارادامم
ی می جدمد ،به معنا مک شیوه مشترک پذمرفته شااده بارا پرسشااار در مااورد جهااان و تولیااد
دان

در میان بخ قابلتوجهی از محققان در هر رشته ی می قارار ماایدهااد(کیتچین،2014a ،

 .)3ت،ربهگرامان معاصر نیز یقیده داشتند ظهور کالندادهها ،آغازگر یصر جدمد از ت،ربهگرامی
در تحقیق ی می است که در آن ح،م زماد دادهها همراه با فنونی که میتواند واقعیت ذاتی آنهااا را
آشکار کند ،دادهها را قادر می سازد تا فار از نظرمه ،خود به سخن درآمند .ایتقاااد بااه بازگشاات بااه
پارادامم ت،ربهگرامی در خار از محافل دانشااهی ،به وموه در محافل ت،ار  ،رونق بساایار مافتااه
است؛ اما به تدرمج در محافل آکادمیک نیز رسوخ کرد و از سو گروهی از محققان مورد پذمرش
قارار گرفاات .در محافاال ی ماای ،یاادها  ،ظهااور پااارادامم چهااارم را ادیااامی غیری ماای و نتی،ااه
پروپاگاندا محافل ت،ار میدانند ،گروهی به ظهااور پااارادامم ی اام «داده محااور »2معتقدنااد و
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

.
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یدها نیز «داده-امسم »1را به ینوان پارادامم استقرامی جدمد پذمرفتهاند .بامد توجه داشاات کااه هاار
دو رومکرد معتقد به ظهور پاراداممها جدمد ،روش ی می سنتی را به چااال ماایکشااند (سااوان،
3 ،2015؛ هیگ17 ،2020 ،؛ کیتچین.)130 ،2014b ،
از میان امن دو رومکرد ،پارادامم ی م دادهمحااور نساابت بااه بازگشاات بااه اسااتقراگرامی ،مبااانی
استداللی قو تر دارد .مدافعان رومکرد ی م دادهمحور ،تمامز اص ی آن را با شیوه ی اام متعااارف
مبتنی بر استدالل قیاسی ،در امن ماایداننااد کااه ی اام دادهمحااور در پاای تولیااد فرضاایه و بصاایرت
«برخاسته از دادهها» و نه «برخاسته از نظرمه» است.چنین فرامند با توجه بااه روشهااا تولیااد و
ت،زمهوتح یل خاص مورد استلاده در کالندادهها ،مبتنی بر استنتا به قصد بهترمن تبیین 2اساات.
استدالل قیاسی و استقرا در ی م شناخته شدهاند .اما ی م از نوع سومی از اسااتداللهااا منطقاای،
معروف به استنتا  ،به قصد بهترمن تبیین نیز استلاده قابل توجهی میکنااد .هیااگ( )2020معتقااد
است استنتا به قصد بهترمن تبیین ،دارا صالحیت روششناختی الزم برا کمک به مااا در درک
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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و ارزمابی بخ قابلتوجهی از تحقیقات ی می در حوزه کالنداده است .طبق امن نااوع اسااتدالل،
برخالف ایتقاد استقراگرامان مبتال به بنیادگرامی دادهمحور ،قرار بر امن نیست که هاار قایاادهمنااد
مشاهده شده در کالنداده معنادار فرد شود .فرامند استقرا و استخرا بصاایرت از دل دادههااا و در
مک بستر مشخص ان،ام میشود ،اما نقطه پامان کار نیست؛ ب که امن بصیرتها مبنا شکلگیر
فرضیات و بااه آزمااون گذاشااتن ایتبااار آنهااا بااه شاایوه قیاساای قارار ماایگیرد(هیااگ،18 ،2020 ،
22؛کیتچین.)6 ،2014a ،
به زیم آلمانیالیور و وامر( ،)4 ،2015تحقیق کالنداده فرامند است کااه در آن اسااتدالل بااه
قصد بهترمن تبیین ،استقرامی و قیاسی برا ام،اد مک ح قه رفتوبرگشت ضرور دخیل هسااتند.
همانطور که در شکل شماره ( ) 3نشان داده شده است ،اسااتدالل بااه قصااد بهتاارمن تبیااین ،شااامل
کاوش در دادهها ،کشف مک الاو و س س شناسامی بهترمن فرضیه بارا توضاایح آن الاااو اساات.
کالنداده به ینوان ابزار ملید برا ظهور فرضیهها جدمد اکتشافی طبق منطق استدالل به قصااد
بهترمن تبیین است.
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

.
.

فرضیه ها،
مدل ها و ...

گردآور
داده

استدالل به
قصد بهترمن
تبیین

نظرمه

تعمیم دهی
نظر

شکل  .3منطق استدالل به قصد بهتر ین تبیین در فرایند تحقیق علمی
منبع( :آلمانیاولیور ،و وامر)5 ،2015 ،

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

برامناساس ،ی م دادهمحور ،نسخه تعدملشدها از روش ی می سنتی است که روش جدمد
را برا ساخت نظرمه ی می ارایه میدهد .با امن وجود ،تغییر معرفتشااناختی قابلتوجااه اساات و
ایتقاد بر امن است که ی م دادهمحور به ی ت توانامی در استخرا الاوها و بصیرتها ارزشاامند
از دل کالندادهها و گرام بیشتر به اکتشاف در مقامسه با ی م دان محور ساانتی ،پااارادامم غالااب
کالنداده خواهد بود(می ر182 ،2010 ،1؛ کیتچین.)6 ،2014a ،
در م،موع ،در حوزه ی وم غیراجتمایی ،بسیار از اندمشمندان معتقدند که شاااهد شااک ی از
تغییر پارادامم(بازگشت به ت،ربهگرامی و ما ی م دادهمحور) هستیم .اگرچه طرفااداران رومکاارد ی اام
دادهمحور ،استداللها پذمرفتنیتر نسبت به استقراگرامان ارایااه ماایدهنااد .امااا در حااوزه ی ااوم
اجتمایی حضور همزمان پاراداممها مخت ف(اثباتگرامی ،تلساایر  ،انتقاااد و  ،)...تشااخیص
انقالب ی می و گذار پاااراداممی را دشااوارتر ساااخته اساات .برخاای حتاای معتقدنااد بااه کااارگرفتن
اصطالح «پارادامم» ممکن است در مورد رشتههااا ی ااوم اجتمااایی صااحیح نباشااد ،زمارا ی ااوم
اجتمایی اغ ب ،فاقد م،مویه مشترکی از استانداردها و سؤاالت اساسی هسااتند .کااوهن()1996
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

.
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نیز ،ی وم اجتمایی را در سطح پیشاپاراداممی ق مداد مینمود(به نقاال از مااکفارلنااد و همکاااران،
 . )13 ،2016آنچه مس م است ،اختالف نظرها بسیار در م،امع آکادمیک ،درخصوص وقااوع
ما یدم وقوع انقالب و گذار پاراداممی در حوزه ی وم اجتمایی پس از ظهور کالنداده ،وجود دارد.
با توجه به آشاالتای موجااود و اختالفااات بساایار در مواضااع و نظارات اندمشاامندان حااوزههااا
ذکرشده ،به نظر میرسد با مبنا قرار دادن تعرمف کوهن از پارادامم ی می و توجه به اماان نکتااه کااه هاار
پارادامم بامد برا سؤاالت ف سلی اساسی ی م ،پاسخ متلاوتی نسبت به پااارادامم پیشااین خااود داشااته
باشد ،میتوان در نهامت به امن جمعبند رسید که ی م مبتنی بر کالنداده ،مک پارادامم جدمد اساات
ً
ما صرفا نسخها تعدملشده از پاراداممها سهگانه رقیب در حوزه ی وم اجتمایی .با امن استدالل بااه
ً
سرا سؤاالت اساسی سازنده شاک ه مک پارادامم ی می میرومم که یمدتا ماهیتی ف سلی دارند.
به ایتقاد نیومن ،1997(1به نقل از اممان و کالته ساداتی ،)1391 ،پاراداممها بامد به هشت سااؤال
اساسی پاسخ دهند که یبارتند از :چیستی و هدف تحقیق ،ماهیت واقعیت ،ماهیاات انسااان ،رابطااه
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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میان ی م و شعور یامیانه ،یناصر اص ی تبیین ،معیار داور در مورد درستی ما نادرستی تبیین ،اسااناد
و مدارک خوب و در نهامت ،چاونای و محل ورود ارزشها به ی م .اممااان و کالتااهساااداتی(،1391
 ،)36امن  8سؤال و پاسخ سه نظام پاراداممی غالب در ی وم اجتمایی به سؤاالت اساسی ف سله ی اام
را به صورت جدول شماره( )3بیان نمودهاند .برهمین اساس ،بررساای خااواهیم نمااود کااه آمااا ظهااور
کالنداده ،تغییر در پاسخ نظام ی م به سؤاالت زمر ام،اد کرده است ما خیر.
جدول  .3پاسخ پارادایمهای علم اجتماعی به سؤاالت اساسی
اثباتگرایی

سؤال اساسی

خاااارجی و مساااتقل از
ماهیت واقعیت

انسان ،قابال درک توساط
حواس

تفسیری

درونی و ذهنای و سااخته
ذهن انسان

انتقادی

خصیصااها تااارمخی،
دوسااطحی و خااار از
انسان

مبتنی بر کالنداده؟

َ
ا ا َب ار واقعیاات ،چندبعااد
شدن و تک ر واقعیت(جهان
واقعی ،جهان م،از )... ،
ا بارمک شدن مرز یینیت و
ذهنیاات ،واقعیاات ساایال و
ماااداوما در حاااال تغییااار،
شااابکها  ،سیساااتماتیک،
دامنامیاااک ،اپیزودماااک و
پرآشوب

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

.

سؤال اساسی

ماهیت انسان

ماهیاات ی اام و
هدف از تحقیق
ی می

اثباتگرایی

تفسیری

موجااااود یقالناااای،

موجااود آگاااه ،خااالق،

لااذتجو و منطقاای کااه

آزاد و دارا ت،اااااااارب

رفتاااارش تحااات تااارثیر

بامعنااا .خااود محاایط را

نیروهااااا اجتمااااایی

میسازد و محکوم به جبر

خارجی تعیین میشود.

نیست.

انتقادی
موجود دارا قادرت
باااالقوه بااارا تغییااار
محیط ،نیازمند آگااهی
بارا شکسااتن سااطوح
آگااااااهی کااااااذب و
انقالب.

ً
ا فرامنااااااد کااااااامال

موجود خالق و آزاد ،وجه
مشخصاااه آن باااا دماااار
تولیدکنناااادگان واقعیاااات
اجتمایی ،توان تلسیر،
تغییر نق انسان در جهان
ا فرامنااد سااازمان نیافتااه،

ا فرامنااد سااازماننیافته،
یاااار از چاااارچوب و

مبتنی بر کالنداده؟

گااذار از تمرکااز ی اام باار
آگاهی کااذب دانساتن

ساااازمانمافته ،ماااانظم،

خشک

یاااار از پااای داور ،

ا دان ا یامااه مهمتاارمن

دان

نااه از بااال باه پاامین باه

ینصر خ ق و آفرمننادگی

بر آن با استلاده از ی ام

دان یامه ،دمن ،خرافه

انسان و دارا اصالت

انتقاد و باه کماک آن

ا نظرمه اجتمایی ،از قبل

ا نظرمه اجتمایی ،در متن

ام،اد تغییر و تحاوالت

ساخته شده و باماد ترمیاد

زناادگی اجتمااایی نهلتااه

در سطح برنامهرمز

شود.

اساات و بامااد اسااتخرا

یامه ،نیاز به غ به

گذشته و تعمیم آن به آمناده
به سمت و سو پی بینای
آمناااده ،گاااذار از نظرماااه
اجتمایی به کالننظرمه،
گذار از ی م حالات 1/0باه
ی م حالت 2/0
ا همکاااار فرارشاااتها و
کمرناااگ شااادن تلکیاااک

شود.

رشتها

ا ی م خاصیتی تلرماد ،
تبیین واقعیت

تبیااین ی ماای ،قیاساای،

وابسته به بستر و استقرامی

یام ،سازمانمافته و ی ای

دارد.

و مبتنی بر قاوانین یاام و

ا معنا داده توسط انسان

جهانشمول است

بااه واقعیاات اجتمااایی،

تبیین ی می ،متکی بار

تبیین مبتنی بر اساتدالل باه

دمالکتیاااک و اصاااالت

قصد بهترمن تبیین و

جبر و اختیار

احتمال

اصالت دارد.
جاماااااه ارزش
در ی م

ی م مساتقل از جامعاه و

وظیله ی م منعکس کردن

تحقیاااق و ی ااام ماااک

فاارد ،در نتی،ااه یااار از

ارزشهاااا ،ایتقاااادات و

فعالیت اخالقی و تعهد

ارزش

باورها انسانی

سیاسی

داده خااارد ،در مقیااااس

داده خااارد ،در مقیااااس

داده خاارد ،در مقیاااس

انساااانی ،سااااختارمند،

انساااانی ،سااااختارمند،

انسااانی ،ساااختارمند،

صحت ی می باال

صحت ی می باال

صحت ی می باال

وظیله ی م مانعکس کاردن
ارزشها ،باورها و ایتقادات
انسانی در دنیا م،ااز و
واقعی
داده کالن ،بالدرنگ ،ح،م

ماهیت داده

زماااد ،تنااوع زماااد و یاادم
ساختارمند  ،شتاب ذخیره
و بازمااااابی داده ،مشااااکل
صحت دادههاا گاردآور
شده از وب

منبع :اممان و کالتهساداتی( ،)1391سوان( ،)2015روپولی( ،)2016نووتنی و همکاران( ،)2003 ،2001چندلر( ،)2015کیتچین()2014
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 .4-1ماهیت واقعیت در علم اجتماعی مبتنی بر کالنداده

وضعیت فع ی تاحد شبیه به وضعیتی است که با ظهور ی م احتمال در قاارن  17ماایالد ام،اااد
شد .آن زمان ملهوم قطعیت و اکنون ملهااوم واقعیاات مااورد بااازنار قارار گرفتااه اساات(روپولی،
 .)40 ،2016جهان پسامدرن محصااول شکساات انسااان در تحقااق خواسااتهها خااود در یصاار
مدرنیته-به وموه س طهط بی و تالش برا کنترل کامل جهان -و اقرار او به ناتوانی در کنتاارل جهااان
سیستماتیک ،دامنامیک ،اپیزودمک ،سیال و پرآشوب واقعی است .توسعه فناااور هااا ارتباااطی و
بازنمامی ،پاسخی به آسیبپذمر انسان و تالش او برا کنترل موقعیتها زندگی خود بهواسااطه
خ ق مک جهان م،از و زندگی در مک محیط قابل کنترل است(چندلر843 ،2015 ،؛ روپااولی،
.)41 ،2016
فناور  ،چهره هستیشناسانه دوگانااها دارد و هاام «چیزهااا» و هاام «بازنمااامی»1هااا را تولیااد
میکند .چند دهه گذشته شاهد مک تغییر فناورانه قابلتوجه بوده است .فناور ها بازنمامی جدمد
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ظهور کردهانااد و کااارکرد بازنمااام گاار و نمااادمن فناااور اهمیاات بیشااتر پیاادا کاارده اساات.
اصطالحات جدمد ،جامعه پساصنعتی ،جامعه دانشی ،جامعه اطالیاتی و ما جامعه شبکها  ،همه
به نویی از جامعه اشاااره دارنااد کااه در آن فناااور هااا بازنمااامی یاماال مسا ط باار زناادگی بشاار
هسااتند(روپولی .)41 ،2016 ،پدمدآماادن اشااکال تااازها از واقعیاات(وجود داشااتن و بااودن
مصنویی ،)2محصول توسعه فناور ها بازنمامی است .در یصر مدرنیته ،جهان ما «خااارجی مااا
یینی» بود و ما «داخ ی/ذهنی» ،و مرز مشخصی برا ق مرو واقعیت یینی و ذهنی ترساایم شااده
بود .در توصیف واقعیت جهان پسامدرن فع ی بامااد گلاات ماارز بااین واقعیاات و م،اااز کمرنااگ و
شکننده شده و ایتقاد پسامدرن به تک رگرامی من،ر به امن یقیده شده که هاایچ واقعیاات «واحااد »
ً
برا امن جهان وجود ناادارد و مااا اصااال واقعیتاای وجااود ناادارد و مااا فقااط قااادرمم از وجااود مااک
َ
ا َبرواقعیت 3سخن به میان آورمم(چندلر845 ،2015 ،؛ روپولی.)44 ،2016 ،
در جهان ابرواقعیت ،تمامز قایل شدن میااان واقعاای و غیرواقعاای ،دشااوار اساات .در اماان جهااان،
ً
تصاومر و نشانهها و شبیهساز ها ،لزوما مرجع و اص ی ندارند و ماایتااوان خااود آنهااا را وجودهااامی
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

.
.
.

واقعی دانست .در امن وضعیت ،اصرار بر تلکیک جهانها خااارجی/یینی و داخ ی/ذهناای منطقاای
نیست .اهمیت و نق مکان،کالبد و تمامز وجودهااا ییناای و ذهناای از بااین ماایرود و بااا روابااط و
شبکهها متقابل بین آنها جامازمن میشود .دمدگاه پسامدرن قایل به وجااود مااک طیااف اساات کااه
واقعیت و م،از در دو سمت آن قرار گرفتهاند .به امن معنی که به جا آنکه مطابق ساانت افالطااونی،
واقعیت و م،از در دو جهان م،زا ،منلک از هم نااه داشته شوند ،هر دو سطح وجود ،الجاارم در هاار
موجود در امن جهان و بالتبع واقعیت متک ر جهان ،نهلته و قابل تبدمل به مکدمار اساات .یمومیاات
ً
پیدا کردن فناور ها بازنمامی در جامعه اطالیاتی سبب شده است که مک وجود اجتمایی ،1لزومااا
مااک وجااود م،اااز نیااز باشااد .جامعااه اطالیاااتی جامعااها اساات کااه در آن ،موجااودات
معمولی(انسانها ،کام یوترها ،سنسورها )... ،در آن موجوداتی م،از نیز هسااتند و بنااابرامن ،ک یاات
جامعه و واقعیت اجتمایی ،مک بعد م،از و باز نیز داراست(روپولی.)51 ،2016 ،
 .4-2ماهیت انسان در علم اجتماعی مبتنی بر کالنداده

جهان اجتمایی پسامدرن مم ااو از م،مویااها از وجودهااا(طبیعی مااا مصاانویی) ،انسااانها (مااا
کارگزاران انسانی) ،اهداف و ابزارها آنها است(روپولی .)41 ،2016 ،در اماان م،مویااه ،انسااان
تنها کن گر و موجود ارتباطی است که یالوه بر تولید داده ،امکان انحصااار درک و تلساایر آن را
نیز دارد .انواع مخت ف شیوهها بودن(وجود داشتن) با مرز که دمار مانند دوران مدرنیته ،مانعی
برا حرکت بین واقعیت و م،از نیست ،به مکی از موضویات اص ی زندگی در جامعااه پسااامدرن
تبدمل شده است(چندلر847 ،2015 ،؛ روپولی .)45 ،2016 ،وجود اجتمااایی(ایم از انسااان و
غیرانسان) توسط فناور  ،بهطور مداوم بازتولید و خ ق میشوند و نقا انسااان در جهااان درحااال
تغییر است(سوان .)1 ،2015 ،میتوان گلت وجود اجتمایی پسامدرن ،کاراکتر آزادتر و مختارتر
نسبت به وجود اجتمایی مدرن بوده و به زمان و مکان محدود نیست.
 .4-3ماهیت علم و هدف از پژوهش علمی در علم اجتماعی مبتنی بر کالنداده

نظام ی م مدرن ،نظامی تلکیکشده و دربرگیرنده رشتهها ی می متعدد است و سازماندهی ی م بااه
رشتهها متمامز ،ابداع جامعه ی می قرن نوزدهم میالد است(کونر ،جکسااون ،سوسااا ،و مااارکز،2
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

.
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 .)212 ،2017نتی،ه امن تلکیک ،شکلگیر جوامع ی می منلک بود که هرمک بااه حاال مشااکالت
خاص و تولید ی م در چارچوب تخصااص خااود مشاغول بودنااد .اماان تلکیااک و تااالش بارا درک
واقعیت جهان به صورت تکرشتها  ،اگرچه در زمان خااود ضاارور  ،امااا باار دشااوار درک کاماال
پدمدهها و واقعیتها چندوجهی جهان(به وموه جهان اجتمایی) میافزود.
امروزه ،شواهد بسیار وجود دارد که نشان میدهد امن رومکرد سنتی به ی م ،دمار جواباو
مشکالت جوامع پیچیااده فع اای نیساات .تعااداد فزامناادها از مشااکالت اجتمااایی ،اقتصاااد و
زمستمحیطی که جهان امروز با آن روبرو است ،در دسته «مشکالت شرور »1قرار میگیرند (کونر
و همکاران .)2017،امن مشکالت پیچیده و بههمپیوسته ،سر در براباار تقساایمبند انتزایاای قاارن
نوزدهمی ما فرو نمیآورند و حل آنها(به وموه مشکالت اجتمایی) با استلاده از تلکاار مبتناای باار
نظام تلکیک رشتها سنتی ممکن نیست .در همین راستا ،نارانی برا آمنده ی م اجتمایی موجب
شد از اواخر دهه  2000شامعاتی در محافل ت،ار و ی می درباره ظهور شکل تازها از ی اام بااه
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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نام «ی م  2»2/0آغاز شود .در کتاب سبک جدید تولید دانش :پویااایی علاام ق ت دیااو در جواما
معاصر 3از دو حالت ی م سخن گلته شده است :پارادامم قدممی ی می (حالت  )1که بااا هومااونی
ی م نظر و ما ت،ربی ،طبقهبند داخ ی رشااتهها ی ماای و تسا ط دانشاامندان و دانشااااههااا و
مؤسسات یالی ی می میزبان آنها ،مشخص میشود و پارادامم جدمدتر تولید دانا (حالاات )2
که محصول آن ،ی می از نظراجتمایی توزمع شده ،نزدمااکتاار بااه واقعیاات اجتمااایی ،کاااربرد ،
بینرشتها و دارا مسئولیتها متعاادد در قبااال جامعااه اساات(نووتنی ،4اسااکات ،و گیبااونز،5
 .)179 ،2003نووتنی و همکاران( )2003 ،2001برا توصیف یرصه تولید ی م حالت دوم ،از
ملهوم آگورا( 6در مونان باستان ،به معنا مک فضا باز یمومی برا گردهمامی و دادن و ستاندن)
استلاده میکنند که توصیلی بهجاست.
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

.
.
.
.

ی م «حالت  »2در حین کاربرد ،تولید میشود و امن ،با کاربرد شاادن ی ااوم «خااالص» تولیااد
شده در محیطها تخصصی ی می تلاوت دارد .دومین وموگی ی م «حالت  ،»2فارارشااتها  1بااودن
آن است که به معنا بسیج طیف وسیعی از چااارچوبهااا نظاار و روشهااا یم اای بارا حاال
مشکالت است .سومین وموگی ،تعدد مراجع تولید دان و تنوع انواع دانا تولیااد و یاادم تبعیاات
آنها از ساختار مشخص است .در حالت جدمد ،درجااه تعااامالت و پومااامی جوامااع تحقیقاااتی بااه
مراتب نسبت به قبل ،افزام پیدا کرده است و موانااع ورود کمتاار و مرزهااا بااازتر نساابت بااه قباال
دارند .چهارمین وموگی ی م «حالت  »2امن است که بسیار بازتابنااده اساات .فرامنااد تحقیااق را دمااار
نمیتوان به صورت مک کندوکاو و تحقیق «یینیتگرا» از جهان طبیعی (ما اجتمایی) و ما به صااورت
مک بازجومی خشک و تق یاالگارا از «دمااار» انسااانها جامعااه تعرمااف کاارد .دریااود ،تحقیااق
اجتمایی ،فرامند مشتمل بر گلتوگو پرشور(و شامد بیپامان) بین محققان و سااوژههااا تحقیااق
مبدل شده است .وموگی پن،م در ظهور ناگزمر اشکال جدمد از کنترل کیلیاات بارا ی اام مت ،اای
شده است .در دان «حالت « ،»2همتامان ی م» دمار به شکل صاارمح ،قاباال تشااخیص و تمااامز از
ی م نیستند .مرزبند ثابتی برا رشتهها ی می وجود ندارد .اشااکال قاادممی کنتاارل کیلیاات قااادر
نیستند به راحتی در مورد پرس ها پووهشی بسیار گسترده جهان امروز ،مورد استلاده قارار گیرنااد.
هر روز بازماران بیشتر وارد باز تحقیقات ی می میشوند و کنترل اماان بااازماران دشااوار اساات و
ناران کنندهترمن مسئ ه امن است که پس از امن ممکن است دمار معیار واضح و ثااابتی بارا تعیااین
کیلیت تحقیق ی می ،در دسترس نباشد(نووتنی و همکاران.)186 ،2003 ،
نووتنی و همکاران( )191 ،2003بر چهار یامل زمینهساز گذار از ی اام حالاات  1بااه  2اشاااره
میکنند .یامل چهارم ،بازآفرمنی زمان-مکان است که انقالب در فناااور اطالیااات و ارتباطااات
مکی از مهمترمن پی شرط ها آن اساات .بساایار یقیااده دارنااد پاای از اماان انقااالب و ظهااور
ً
کالندادهها ،امن گذار ،یمال ممکن نبود .ح،م زماد دادهها رابطها و بالدرنااگ در دسااترس در
کنار الاورمتمهامی که هرمک مترثر از چارچوب ی می رشتها خاص ،انبوه دادهها موجود را در
پی مافتن الاوها تکرارشونده میپیمامند ،یرصه را برا ظهور روشها تحقیق جدمااد و شااک ی
همگراتر و پامدارتر از ی م بشر گشوده است؛ ی می که در آن ،مرزبند ها تصنعی و تن هااا

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

.
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مخرب بین جوامع تخصصی ی می و سامر بازماران اجتمایی کاااه میمابااد و هاامافزاماایهااا
فرارشتها  ،که پی تر ممکن نبود ،درک جامعتر از واقعیتها ذاتا چندوجهی جهان اجتمااایی
بدست انسان معاصر میدهد.
 .4-4تبیین واقعیت در علم اجتماعی مبتنی بر کالنداده

با توجه به آنچه پی تر بیان شد ،تحقیق کالنداده فرامند است که در آن استدالل به قصد بهتاارمن
تبیین ( شامل ح قه ا از استدالل استقرامی و قیاسی) برا تبیین واقعیاات جهااان اجتمااایی مااورد
استلاده قرار میگیرد.
 .4-5جایگاه ارزش در علم اجتماعی مبتنی بر کالنداده

در پاسخ به پرس اول امن نوشتار ،به صورت تلصی ی بح شد که بهرغم وجود اختالف نظر در مااورد

نظرمهمند (و در نتی،ه ارزشمحور)بودن کالندادهها ،نه تنها کااالندادههااا ،ب کااه الاااورمتمهااا و ک یاات
فرامند تولید دان ی می ،آمیخته با ارزش و مترثر از سازههامی ذهنی ،فرهنای و اجتمایی هستند.
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 .5نتیجهگیری

ظهور کالنداده بهواسطه فراهم آوردن امکان رصد رفتارها فرد و تعااامالت بااین فاارد انسااان،
حین و ما با فاص ه اندکی پس از وقوع ،فرصتها بیسااابقها را بارا دانشاامندان اجتمااایی در
دسترسی بهتر به واقعیت پیچیااده جهااان اجتمااایی ام،اااد کاارده اساات کااه بااه واقااع ،برآمنااد از
فراگردهااا اجتمااایی مسااتمر و بالدرنااگ میااان انسااانها اساات(مهد زاده .)1389 ،در کنااار
فرصتها ذکر شده ،ظهور کالنداده چال ها و مباح ات بسیار را نیز با خااود بااه هماراه آورده
اساات و در طااول یماار کوتاااه خااود ،من،اار بااه ام،اااد شااکافی در محافاال ی ماای و ت،ااار و
موضااعگیاار هااا لااه و ی یااه بساایار شااده اساات .گروهاای از اندمشاامندان نظیاار هاای و
همکاران( )2009و چندلر( ،)2015فااار از مرزهااا رشااتها  ،کااالنداده را نقطااه پامااان نظرمااه
بهینوان سنگبنا نظام ی م ت قی کردهاند ،با بررسی ساختار ادراک انسااان ،تاارثیر برساااختهااا
اجتمایی بر انسان اجتمااایی و هاامراسااتا بااا چااالمرز( ،)2013اسا ون و کااوانهاوسااه(،)2017
کیتچاااین( ،)2014a,bچاناااگ و همکااااران( ،)2014ماااک فارلناااد و همکااااران(،)2016
میساای( ،)2016تانااگ ( ،)2017هاااللورد و سااو ( ،)2017کااولز و شاارودر ( ،)2015بومااد و

کراوفورد( ،)2012سوسی وکاونی ( ،)2019باالزکا و رودمایرو ( )2020و  ...استدالل کردمم که
رهامی از نظرمه ،توهمی بی نیست و انسان قادر نیست بدون وابستای به شک ی از اشکال نظرمه،
جهان پیرامون خود را ادراک و توصیف کند؛ در نتی،ه ،روند مستمر حرکت از نظرمهها فقیرتر بااه
نظرمهها غنیتاار در ی اام اجتمااایی ،حتاای در محضاار کااالنداده نیااز ،ناااگزمر اساات .موضااوع
بح برانایز دمار ،اختالفنظر اندمشمندان بر سر امن بود که آما ی م اجتمایی مبتنی بر کااالنداده
را میتوان مک پارادامم ی می جدمد محسوب نمود ما خیر .با توجه به اخااتالفنظرهااا بساایار در
میان اندمشمندان حوزهها مرتبط ،در امن پووه تالش شااد تااا بااا ارجاااع بااه تعرمااف کااوهن و
استلاده از سؤاالت اساسی و سااازنده شاااک ه مااک پااارادامم ی ماای ،مبنااا اسااتداللی قااو بارا
پرداختن به امن پرس بنیادمن ام،اد شود .با توجه به امنکه ظهور کالنداده در چااارچوب جامعااه
اطالیاتی و پسامدرن امروز  ،امکان گذار ی م از حالت  1به  2و یمومی و فرارشتها شدن ی اام
را فراهم آورده و تغییرات اساسی در پاسخ ی م به سؤاالت بنیادمنی که شاک ه مک پارادامم ی ماای را
تشکیل میدهند ،از جم ه ماهیت واقعیت اجتمایی ،انسان ،ی م و  ...ام،اد کرده است ،ماایتااوان
همراستا با محققانی نظیر کایو ( ،)2018هی و همکاران( ،)2009سوسانتو و همکاااران(،)2019
چااان( ،)2018چاناااگ و همکااااران( ،)2014ماااک فارلناااد و همکااااران( ،)2016جاااین و
همکاااران( ،)2015وانااگ و همکاااران( ،)2016بومااد و کرافااورد ( ،)2016سوساای و کاااونی
( ،)2019چن و ژانگ ( ،)2014چندلر( ،)2015الگاازه ( ،)2014تااورنبر وتااورنبر ( )2018و
 ...ظهور کالنداده را زمینهساز ظهور مک پارادامم ی می جدمد در ی م اجتمایی به شمار آورد.
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