
Journal of Business Intelligence Management Studies 
Vol. 10, No.40, Summer 2022 
ims.atu.ac.ir 
DOI: 10.22054/IMS.2022.61719.1996 

 

  

IS
SN

: 2
8

2
1

-0
9

6
4

   
 e

IS
SN

: 2
8

2
1

-0
8

1
6

   
   

   
  R

ec
ei

ve
d

: 2
0

2
1

-0
6

-1
7

   
R

ev
is

ed
: 2

0
2

1
-1

1
-3

0
   

A
cc

ep
te

d
: 2

0
2

2
-0

2
-2

3
   

   
   

O
ri

gi
n

al
 R

es
ea

rc
h

   
 

Actor-Network Methodology in Science and Technology 

Studies 

Hamidreza Rostami  

PhD. student in Information Technology 

Management, Tarbiat Modares University, 

Tehran, Iran.
 

  

Shaban Elahi 

 

Professor, Department of Management, Vali-

e-Asr University, Rafsanjan, Iran. 
 

Ali Moeini  

Professor, School of Engineering Scinces, 

College of Engineering, University of Tehran, 

Tehran, Iran. 
 

Alireza Hassanzadeh  

Professor, Department of Information 

Technology Management, School of 

Management and Economics, Tarbiat Modares 

University, Tehran, Iran. 

Abstract 
Actor-Network theory (ANT), in social sense, is an approach to sociological 
analysis in the field of science and technology studies and focuses on 
understanding how things get to the situations in which they find themselves. 
In recent years, this theory has been considered by researchers as a 
methodological approach to analyze the use of technology in the workplace 
and describe the various dimensions of socio-technical systems. Despite 
numerous examples of research based on ANT methodology, no codified 
framework has been introduced for it and no examples of using this theory in 
the form of methodology have been found in the country. The present study 
tries to introduce a framework for data collection and analysis in the context 
of this theory, while explaining the methodology of this theory in an 
analytical-descriptive manner. The feasibility and validity of the proposed 
framework have been assessed in the form of a case study. The results of the 
research can be effective in the systematic application of ANT methodology, 
especially in the country. 
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 .رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ،یاستاد، دانشکده علوم مهندس   ینیمع یعل

 

 .رانیمدرس، تهران، ا تیاطالعات، دانشگاه ترب یفناور تیریاستاد،گروه مد  زاده  حسن رضایعل

 چکیده
در حوزه  شناختی جامعه لیو تحل هیتجز یبرا یکردیآن، رو یشبکه، در مفهوم اجتماع-کنشگر هینظر

 ،که در آن قرار دارند ییها تیبه موقع زهایچ دنیرس یکه بر درک چگونگ است یمطالعات علم و فناور

نحوه استفاده  لیتحل جهت یشناخت روش یکردیبه عنوان رو این نظریه ر،یاخ یها در سال ؛ امامتمرکز است

مورد توجه  ی،فن-یماعاجت یهاستمیمختلف س ادابع فیکار و توص طیدر مح یاز محصوالت فناور

-کنشگر شناسی روش های مبتنی بر متعددی از پژوهش یها با وجود نمونه .قرار گرفته استپژوهشگران 

ای برای استفاده از این  و در داخل کشور نیز نمونه نشده است یمعرفمدونی برای آن ، چارچوب شبکه

شناختی از این نظریه،  کوشد تا ضمن تبیین روش شناسی یافت نشد. پژوهش حاضر می نظریه در قالب روش

ها در بستر این نظریه معرفی  مند را برای گردآوری و تحلیل داده توصیفی، چارچوبی نظام-به روش تحلیلی

چارچوب پیشنهادی در قالب مطالعه موردی، مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج  نماید. امکان و اعتبار

 شبکه، به ویژه در داخل کشور مفید باشد.-شناسی کنشگر مند روش تواند در کاربست نظام پژوهش می

.ترجمه، کنشگر یشناس جامعه ،یشناس شبکه، روش-کنشگر هینظر :ها واژهکلید
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 مقدمه

شناسی که برخی آن را نظریه پذیرش یا عضوگیری و جامعه (نشک) 1شبکه-نظریه کنشگر

، 3، میشل کالون2اند، خاستگاهی اروپایی دارد و بر پایه آثار برونو التور ترجمه نیز نامیده

شناس بریتانیایی در اواسط دهه ، مردم4فرانسه و جان ال فناوریپژوهشگران مطالعات علم و 

از  هینظر نی(. ا13۹1 ،ریوداده و ییطباطبا ی)قاضمیالدی بسط و گسترش یافته است  1۸۹۱

 لیو تحل هیانجام تجز یبرا یکردی( و روRivera, 2013« )شناسانه کنش یها هینظر»خانواده 

که  دیآ یم یبه نام مطالعات علم و فناور یحوزه جامعه شناس کیاز »است و  یشناختجامعه

 (. Kraal, 2007« )دارد لیاجتماع بر آن، تما یرگذاریثاوقوع علم و ت یچگونگ یبه بررس

روابط  نییرا دارد و هدف آن تب یو فن یهمزمان ابعاد اجتماع لیقدرت تحل ،کنش

است. در باور  یواقع یدر بستر زندگ یرانسانیو غ یاجتماع حاصل از کنشگران انسان انیم

 کند، یم میمتضاد تقس یها را به قطب تیکه واقع ته،یمدرن یشناس ینشک، بر خالف هست

 رینظ یرانسانیو غ یانسان یها لفهومرکب، شامل م یها تیاز موجود یا جهان مجموعه

ها دشوار  لفهوم نیا نیب زیکه تما ییها تیموقع یرو برا نیاست. از ا یاطالعات یساختارها

 (.13۸1 هاشمیان و انواری،) شود یاست از نشک استفاده م

و تحلیل تجارب  نیشیمطالعات پ بر پایهتا ت ، سعی شده اسحاضر پژوهشدر 

 منظور، ابتدا نی. بدشودارایه  نشکبر  یپژوهش مبتنچارچوبی مدون برای  نویسندگان،

های  ادامه، بر پایه تحلیل در ؛بررسی شده استشناسی نشک  پیشینه و مفاهیم مرتبط با روش

مبتنی بر  پژوهش یابیو ارزها  داده لیتحل ی وگردآور یبراچارچوبی  صورت گرفته،

نشک معرفی گردیده و در پایان نیز چارچوب پیشنهادی، در قالب مطالعه موردی 

 اعتبارسنجی شده است.
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 شناسی پیشینه استفاده از نشک به عنوان روش

قرار  یا انهیرا یاطالعات یها ستمیمورد توجه محققان حوزه س ریاخ یها نشک در سال

وجود  یتعامالت انسان و فناور یز کاربرد آن در بررسا یمتعدد یها گرفته است و نمونه

است و از آن  دیزمان، مف یها و افراد در ط یتعامل فناور یچگونگ حیتوض یبرا رایدارد؛ ز

 نی. اشود یاستفاده م یو فن یمختلف اجتماع یها ستمیس انیتعامل م لیلو تح هیتجز یبرا

در  یا انهیرا یهاستمینحوه استفاده از س لیتحل یبرا یها از نشک به عنوان روش پژوهش

است که به  ها لیتحل نیا یوجه مشترک تمام»و زبان نشک،  کنند یکار استفاده م طیمح

-یاجتماع یهاستمیمورد استفاده در س یرفنیو غ یفن یساز و کارها فیبه سمت توص ژهیو

وجود دارد که از نشک  یمتعدد یپژوهش ی(. کارهاKraal, 2007« )شود می تیهدا یفن

 نیاز ا اییه نمونهدر ادامه، به اند؛  مستقل استفاده کرده یشناس روش کیبه عنوان 

 اشاره شده است:ها  پژوهش

 یشناس روش کیگفتمان فوکو به عنوان  هینشک و نظر بیترک (Underwood, 

 ، یکگفتمان فوکو هینشک و نظر یها یژگیو بی، از ترکدر این پژوهش(: 1999

 . شده استارایه  یاطالعات یها ستمیتوسعه س یبرا یریتفسی شناس روش

 ی کاربرد نشک در طراح(Kraal, 2007)نشان داده است که  : این پژوهش

در  تواند ی، میحوزه مطالعات علم و فناور در یشناخت جامعه لیتحل کردیرو کیچگونه 

 ید برایمف کردیرو کیبه عنوان ، از نشک جانی. در اردیمورد استفاده قرار گ یطراح نهیزم

 یاز قابل استفاده و کاربرد نانیبه منظور کسب اطم یطراح تیو هدا یفیک یها داده لیتحل

 بودن محصول، استفاده شده است.

 یطیآموزش مح یگذار استیکاربرد نشک در س (Nhamo, 2006 :) نویسنده در

 یطیآموزش مح یگذاراستیسبرای نوظهور  یشناس روشاین پژوهش، از نشک به عنوان 

 . ی استفاده کرده استجنوب یقایدر آفر
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 عیوقا لیکاربرد نشک در تحل (Bussular et al., 2019 :)،از  در این پژوهش

 یطیمح ستیفاجعه زی )مطالعه تجرب کی در، یروش مستقل پژوهشیک نشک به عنوان 

 . شده استاستفاده ( 2۱12در سال  لیبه شکستن سد سامارکو واقع در کشور برز ربوطم

 یطیمح یایپو طیشرا لیکاربرد نشک در تحل (Cvetinovic et al., 2017 :)

 قیاز طر یتوسعه شهر یها ییایپو ییرمزگشا»تحت عنوان  خود در پژوهش نویسندگان،

و  یجهان دهیچیپ طیمتناسب با شرا یعلم کردیرو کی، با هدف ارایه «نشک  کردیرو

 لیو تحل هیتجز یبرا یاز نشک به عنوان روش ،یشهر تیریو مد توسعه یایپو یالگوها

موجود در محله ساواماال واقع در شهر  یاتیعناصر عمل یو بررس یدگرگون یایپو طیشرا

 اند.  ( استفاده کردهیستیالیپسا سوس یمنطقه شهر کیبلگراد )به عنوان 

 ریو غ یاست که چگونه کنشگران انسان نیشده، ا ادیمشترک مطالعات  دغدغه

راستا  هدف مشترک هم کیخود را به سمت  قیکنند تا عال می بیرا ترغ گریکدی یانسان

 نیب یچگونه روابط خاص ،که کنشگران دهند یمطالعات نشان م نیا نیکنند. همچن

-کنشگر کیشدن به  لیهدف خاص و تبد کیبه  دنیرس یکنند و برا یم جادیخودشان ا

  .نمایند یرا اتخاذ م یصخا یراهبردها دار،یشبکه پا

 روش پژوهش

این پژوهش به صورت تحلیلی، مطالعاتی که از نشک به عنوان تمام یا بخشی از 

اند را مورد بررسی قرار داده است؛ اسناد مورد  شناسی پژوهشی خود بهره جسته روش

 1شناسی نشک، در پایگاه وب آف ساینس بررسی، شامل مقاالتی است که با موضوع روش

همچنین در انتها، به منظور  اند. میالدی منتشر شده 2۱2۱تا  2۱۱۱های  فاصله سالو در 

شناسی  روش ای از پژوهش انجام شده بر مبنای سنجش اعتبار چارچوب پیشنهادی، نمونه

 نشک معرفی شده است.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Web of Science (WOS) 
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 نشک ینظر یاصول و مبان

در  رانسانیانسان و غ تیو مطالعه متقارن عامل لینشک، عبارت است از تحل یاصل هسته

 شوند یساخته م یمتفاوت، از جمله علم و فناور یها که در حوزه یمتنوع یها سازه

چگونه  نکهیا دغدغه» نشک عبارت است از کردیرو ی(. هسته اصل13۸3 زاده، شریف)

دهنده آنها،  لیتشک یو قطعات و اجزا رندیگ یشوند، کنار هم قرار م می جیبس ،کنشگران

مواقع  یگونه برخاین کنشگران، چ ؛کنند یم یهمکار گریکدیبا  گیری، نحوه شکلفارغ از 

مجموعه  کی چگونه ،نهایتدر  ؛خود شوند یاجزا التیتما یریگیقادرند تا مانع پ

ترجمه  ندیخود را از فرا یمدت یبرا، خاص التیناهمگن از اجزا و قطعات مختلف با تما

 .(Law, 1992) «ندشو می لیتبد پنهانکنشگر  بهو  کنند یپنهان م

(، چگونه یانسان ریو غ یمساله است که کنشگران )انسان نیدرک ا ،نشک یاصل دهیا

 (.Tatnall & Gilding, 1999) رندیگ سو قرار می و ناهمگن با منافع هم داریپا یها در شبکه

 نیا یو نگهدار شیدایپ یناهمگن، چگونگ یها شبکه نیا یسیدگرد یابینشک، با رد

مورد  یها شبکه گریکه چگونه با د نیکند و ا می یبررس راها ها و روابط آن شبکه-کنشگر

 .کند یراستا، رقابت م عالقه هم

 ریو غ یکه بتواند به صورت منصفانه و مشابه، با کنشگران انسان نیا یبرا نشک،

 ,Tatnall & Gildingبنا نهاده شده است ) یشناخت رفتار کند بر سه اصل روش یانسان

1999): 

 طرف  یب دیشبکه، با-دهد که ناظر کنشگر اصل، نشان می نیا :1یگر یاصل الادر

دارد که به  ازین یاصل به محققان نیداشته باشند. ا ینسبت به هم برتر دینبا رهایباشد و تفس

ارایه شده توسط کنشگران مورد مطالعه هنگام  ریمند از سانسور هرگونه تفس طور نظام

آنها با نظرات  یرهایاگر تفس یکنند؛ حت یریکنشگران جلوگ ریسا ایباره خود صحبت در

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Agnosticism 
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 دهیپد قیمانع از درک عم یتواند به طور جد می ریتفس یزیمحقق مطابقت نداشته باشد. مم

 شود. یمورد بررس

 فینشک در تعر زیو بحث برانگ بنیادین نگاهاصل، به  نیا :1افتهی میاصل تقارن تعم 

 یانسان ریو غ یکنشگران انسان نیب یزیتما دینبا دگاه،ید نیکنشگران اشاره دارد. براساس ا

قرار  لیو تحل هیمورد تجز ضیو بدون تبع کسانی طیتحت شرا دیشود؛ بلکه هر دو با جادیا

 . رندیگ

  است که  ینیشیکنار گذاشتن همه روابط پ یاصل به معنا نیا :2«آزاد یوستگیپ»اصل

روابط  ،یلیوجود دارد. در هر تحل یانسان ریو غ یکنشگران انسان نیتوان تصور کرد ب می

روابط  نیا لیتحم یمجاز به نوسان باشد. به جا دیجهان خود با حیتوض وهیکنشگران و ش

 . متیعز نقطهباشند نه  لیمحور تحل دیبر کنشگران، آنها با

 یابیرد یبرا نیمرتبط، همچن میو مفاه نشک یمعرف یبرا یا هیبه عنوان پا ،سه اصل نیا

 شود. ها محسوب می شبکه-و تکامل کنشگر جادیا

 نشک یو اصطالحات اساس میمفاه

 ییدر معنا ایهستند و  دیکامال جد ایاست که  یو اصطالحات عیبد میمملو از مفاه نشک،

درک درست  یبرا م،یمفاه نیبا ا ییرو، آشنا نیاند؛ از ا مورد استفاده قرار گرفته دیجد

 ترین مفاهیم مرتبط با نشک اشاره شده به مهمدر ادامه،  ؛نشک ضرورت دارد یشناس روش

 است.

 کنشگر

اشاره دارد که با  یرانسانیو غ یانسان یها تینشک، کنشگر، به موجود یها پژوهش در

 یدارا تی. کنشگر، موجوددیآ یاجزا شبکه به حرکت در م گریکنش و حرکت آن، د
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که  ردیپذ یم افتهی میدارد. اصل تقارن تعم گرانیبر د یا قابل مالحظه ریثاکنش است که ت

مفهوم کنشگر  ن،یندارند. بنابرا یتیانجام کنش اولو ییها در توانا انسان ریها نسبت به غ انسان

 شبکه قابل اعمال باشد.-کنشکر کیهمه کنشگران در  یبرا کسانیبه طور  دیبا

 شبکه

و دو عنصر کنشگر و شبکه را  انگارد یم دهیو ساختار را ناد تیعامل انیم زیتما نشک،

را دارند.  گریکدیشدن به  لیدو، هر لحظه امکان تبد نی. در واقع اکند یآن م نیگزیجا

که  یحال در. (13۸1 هاشمیان و انواری،) اند دهیپد کیکنشگر و شبکه، دو وجه 

ها(  به به طور ساده شبکه ایها ) شبکه-هستند، کنشگر یفرد یها تیکنشگران، موجود

روابط مختلف به  قیاز مواد ناهمگن که از طر ییها از کنشگران هستند؛ شبکه ییها گروه

 رفته است.  نیاند و مقاومت آنها از ب هم متصل شده

  1ترجمهشناسی  جامعه

تر از  و مفصل تر یقوتر،  بزرگ یها خلق شبکه ،یعلم و فناور ینشک، کار اصل یمبنا بر

 یهمانندساز ندیفرا ها، تیموجود لیتبد ندیترجمه است. در واقع، ترجمه، فرا ندیفرا قیطر

و ترجمه  یساز اهی)جعبه س یساز ساده ای(، یگرید یبه جا تیموجود کی ینیگزی)جا

 و ییطباطبا یها است )قاض تفاوت هیواحد( با حفظ کل کبلو کیعناصر شبکه درون 

 یدسترس یبرا یو راه گرید زیبه چ زیچ کیدادن  وندی(. التور ترجمه را پ13۹1 ،ریوداده

و در واقع،  دهد یمذاکره رخ م انیاست که در جر یاز نظر او ترجمه کار داند؛ یم ایبه اش

هاشمیان و ) ابندی می وندیپ باهمپرسش است که چگونه کنشگران متفاوت  نیپاسخ ا

 قیاز طر یطور مداوم در حال تکامل و دگرگونهها ب نشک، شبکه در(. 13۸1 انواری،

 یا رونده شیطور پشبکه موقت، به-کنشگر کیترجمه هستند. در خالل ترجمه،  یندهاایفر

، یکنترل ان. کنشگرکنند یخاص را کنترل م یها تیموجود ریو سرانجام سا ردیگ یشکل م

ترجمه فراهم  تیهدا یرا برا یمختلف یهاراهبردکنشگران،  ریسا جیبسو  تیعضو یبرا
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 یشوند موظفند به اهداف کسان یکه کنترل م یترجمه موفق، افراد کی یکنند. در ط یم

 کنند وفادار باشند. یکه کنترل م

 (: Callon, 1984شبکه، شامل چهار مرحله است ) یریگ شکل ندیهمان فرا ای ترجمه

 مساله  تیکنند ماه یم یسع یدیچند کنشگر کل ای کیمرحله،  نیدر ا :1یمساله پرداز

ها و  کنشگر را که نقش یتعداد نیکنند. آنها همچن یرا با ضوابط خودشان قالب بند

کنند. در  می ریو درگ ییکند، شناسا می یکربندیرا پ هیشبکه حل مساله اول کیروابطشان، 

-کنشگر ،یکه کنشگر کنترل یشود. هنگام فیکنشگران تعر ریاس تیهو دیمرحله با نیا

نقطه گذر » کیخاص، به عنوان  طیمساله با شرا نییکند، تع می یکربندیرا پ هیشبکه اول

نقطه گذر  کی جادیا قیاز طر ،یکنشگر کنترل نیخواهد بود. بنابرا یاتیح ،2«یاجبار

تنها با  گرانیکند که مشکالت د می انیبکند و  می لیتحم گرانینظر خود را به د ،یاجبار

 دیبه عبور از آن باشند، ابتدا با لیکنشگران ما ریشود. اگر سا نقطه برطرف می نیعبور از ا

تنها با  ،یهماهنگ کنند. کنشگر کنترل یدهند و آنها را با کنشگر کنترل رییمنافع خود را تغ

 موفق خواهد بود. ،یخود به عنوان نقطه گذر اجبار یشنهادهایاعمال پ

 کیکه توسط آن،  ردیگ از اقدامات را در بر می یگروه ،دومین لحظه :1یابیعضو 

 نیا قیکند. از طر مند می خود عالقه شنهادیرا به توافق با پ گرانید یکنشگر به اندازه کاف

ثابت  یاه را به مکانسایرین کنند،  می تیکه از شبکه نوظهور حما یکنشگران ند،یفرا

هستند شبکه در حال توسعه  بدر صدد تخریکه  یکنشگران ریسا ریثاکنند و ت می کیتحر

 کدر آن، یاست که  یمجموعه اقدامات ،یابی. از نظر کالون، عضوکنند یم فیتضع را

مساله  قیکه از طر یکنشگران ریسا تیکند تا هو ( تالش میی)کنشگر کنترل تیموجود

که هدف  ییمرحله، آنها نیکند. در ا تیو تثب لیکرده است را تحم فیتعر راآنها  یپرداز

 گرید یها شبکه یاند ممکن است به طور همزمان در مرحله مساله ساز قرار گرفته یابیعضو
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 نیبا منافع ا ریمغا یآنها را به شکل یها تیها و اولوتیممکن است هو نیباشند، بنابرا لیدخ

 کیبتواند به  یکه کنشگر کنترل نیا یبرا ن،یکنند؛ بنابرا فیشبکه در حال ظهور تعر

 نیو قرار دادن آن ب لیوسا جادیا رینظ یمختلف یراهبردها دیموفق برسد، با یابیعضو

 .کنداند اتخاذ  شده یابیکه عضو ییو آنها یکنشگر کنترل

 شود و  ترجمه نمی تیموفق و در نها یمنجر به اتحادهای، الزاما ابیعضو :1یریعضو پذ

قدرت و  یها شامل مذاکره، آزمون یریعضوپذ ندیشود. فرا تیتقو یریبا عضوپذ دیبا

 .کنند یآنها کمک م تیهستند و به موفق یابیاست که همراه با عضو ییترفندها

 تعداد  دیبا یکنشگر کنترل نجایاست. در ا نامتحد جیلحظه ترجمه، بس نیآخر :2جیبس

 نیرا اصالح کند. در ا گرانیمکان جمع کند تا باور و رفتار د کیرا در  نااز متحد یکاف

 یرویو صحبت از طرف آنها، ن هیبق یخود به سخنگو لیبا تبد یمرحله، کنشگر کنترل

 نیاز ا کند؛ یم جادیاای  گستردهشبکه  و ردیگ ینام شده را قرض م منفعل ثبت یها عامل

ها هستند  توده ندهیکه نما یفقط با کسان یمرحله ممکن است کنشگر کنترل نیرو، در ا

. در فتدیاتفاق ب ینامتوال ای یشده، ممکن است به صورت متوال ادی مراحلرابطه برقرار کند.

ها و  انسان ندگانینما نیمذاکرات ب فیکنشگران با تعر یها یژگیو و تیترجمه، هو نیح

 (.Nhamo, 2006شود ) یم فیها تعر انسان ریغ

 یشناس تا روش هینشک: از نظر

در نشک، در  هیواژه نظر ،یا کننده جیبه صورت گ ،یشناس و روش هینظر انیم زیتما در

اصطالح در  نیمعمول ا یبا معنا یو شباهت کم ردیگ یقرار م زیتما نیا یشناس سمت روش

، هینشک، نه به عنوان نظر ز،ی(. در پژوهش حاضر نSayes, 2013دارد ) یاجتماع هینظر

ها و  یژگیروابط را نسبت به و»که  شود یم یمعرف یشناخت روش یکردیبلکه به عنوان رو

 (. Cvetinovic et al., 2017« )دهد قرار می تیعمل را نسبت به ذهن، در اولو
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 ست؛یها ن فرهنگ ینمادشناخت ریبر خالف مطالعات قوم نگارانه، به دنبال تفس نشک،

است که در آن قرار  ییها تیبه موقع زهایچ دنیرس یبلکه تمرکز آن بر درک چگونگ

 یها از قالب یتا برخ ابندی توسعه می یا که چگونه روابط و اقدامات به گونه نیدارند و ا

ابزار  ل،ینوع تحل نی(. اBussular Camilla et al., 2019) ابدیب تیانجام کار مشروع

 شناسانه یهست یها تفاوت انیکه به دنبال مصالحه م دهد یقرار م ییآنها اریرا در اخت یدیمف

به اعتقاد  (.Comber, Fisher & Wadsworth, 2003هستند ) یعلم یها در داده ییو معنا

 نیآن در تدو ییحاصل شود، همانا توانا ینشک دستاورد یالتور، اگر قرار باشد برا

و بحث  یاجتماع ییگرا با دور زدن کامل مساله برساخت ،یمطالعات علم

 (.Nhamo, 2006است ) ییگرا تی/نسبییگرا واقع

 نشک یشناخت الزامات روش

مانند فرد  لیواحد خاص تحل کی نکهیا یها را به جا نشک، تعامل ،یشناخت منظر روش از

مطالعه نشک با  کی. ردیگ آنها را به عنوان نقطه شروع در نظر می رد،یگروه در نظر بگ ای

شود که در آن همه موجودات در ابتدا )و فقط در ابتدا( برابر و  شروع می یباز نیزم کی

 دیاست که آنها را تول یوجود داشته باشد به خاطر روابط یهستند و اگر اختالفات نیمع

 ،انواع مختلف کنشگران میانروابط  یابینشک، رد قیتحق کیکرده است. هدف از 

ها در طول زمان است  گروه رییو تغ یداریپاگیری،  و شکل کنش کنشگران نحوه صیتشخ

(van der Wagen & Pieters, 2015.) 

دارد تا  ازین رد،یگ یم قیانجام تحق یبه استفاده از نشک برا میکه تصم یهشگرپژو

از  دیاو نبا ن،یکنشگران بداند. بنابرا انیم ینیب شیپ رقابلیروابط ثابت و غ جهیاجتماع را نت

آنها  انیم یچه مناقشات ،ینیشیوجود دارند و به صورت پ یکند که چه کنشگران نییقبل تع

خود را  یمبهم پرونده مورد بررس یها کارآگاه که سرنخ کیهمانند  بلکهمترتب است؛ 

 Cavalcante etشوند را دنبال کند ) را که همواره ظاهر می ییها سرنخ دیبا کند، یدنبال م
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al., 2017بر  یپژوهش موفق مبتن کیبه  دنیرس یرا برا ریمفروضات ز(، 2۱۱1) 1(. نامو

 : دده یم شنهادینشک پ

 وجود دارد؛  یرابطه ا یریمورد مطالعه، جهت گ یها دهیدر پد .1

/کنشگر، گریباز ت،ی/جامعه، ساختار/عاملعتیمانند طب ییها ییها و دوتا نظم .2

مربوط به  یخیو سوبژه/ابژه که به صورت تار یرونی/بیدرون ،ی/محلیخرد/کالن، جهان

 شکسته شوند؛  دیهستند با یاجتماع یها هیاز نظر یبرخ

 )قدرت( وجود ندارد؛  استی( و سقتیعلم )حق انیم ینیشیپ زیتما .3

 مردود است؛ ،یصرفا اجتماع ای یصرفا علم ،یوجود روابط صرفا فن .4

 ها وجود دارند؛ شبکه-کنشگران و کنشگر .2

 . ردیگ یبر لحظات ترجمه، صورت م یها، مبتن داده ریتفس .1

 ها گردآوری و تحلیل دادهچارچوب 

شبکه ارایه  لیمختلف تحل یها روش ییو راهنما ریتفس یبرا یچارچوب مفهوم کی نشک

تیها و موقع  در مکان یواقع یمطالعه کردارها یعملگرا برا کردیرو کی نیدهد؛ همچن می

 نیاست؛ ا 2«شده اهیجعبه س» یاجتماع یایعملکرد دن فیملموس، با تمرکز بر توص یها

آزاد،  یوندهایها، پ  ترجمه یشناس ها، جامعه انسان ریغنقش فعال  یبررس» قیاز طر فیتوص

مورد  یایپو یها ستمیدرون س دهیچیروابط پ یابی و نسبت ریناپذ کیتفک یها شبکه-کنشگر

 (، محقق خواهد شد. Cvetinovic et al., 2017« )مطالعه

لحظات  ،اند نشک صورت گرفته یشناس بر روش یکه مبتن ییها پژوهش غالب

 نیدر ا گریاند؛ به عبارت د پژوهش قرار داده یها گام فیتعر یچهارگانه ترجمه را مبنا

سپس  شوند؛ یم ییشناسا یها، ابتدا کنشگران موجود در حوزه مورد بررس پژوهش

 فیبر اساس مساله تعر ند؛ینما یپژوهش م طهیدر ح یساز به مساله اقدام یکنشگران کانون

و در گام آخر کنشگران  ندینما می یریو عضوگ یابیاقدام به عضو یشده، کنشگران کانون
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نقاط  ب،یترت نیو بد ندینما یشده م فیبه اهداف تعر لین یبرا کنشگران جیاقدام به بس

. در کتاب ردیگ یترجمه، شکل م ندیدر خالل فرا ها اهیس بهها و جع شبکه ،یگذر اجبار

 نیاز ا یمتعدد یها (، نمونهWilliams, 2020« )کنشگر شبکه هیمعاصر نظر یکاربردها»

شده  انیب رییتغ یمراحل ترجمه با اندک ز،یها ن پژوهش یبرخ دراست.  آمدهها  نوع پژوهش

تا نحوه  کند یم یمعرف یا چارچوب چهار مرحلهیک ( 2۱۱1) 1کرال برای مثال،است؛ 

(؛ این چهار مرحله Kraal, 2007) دینما فیرا توص داریپا یها شبکه-استقرار کنشگر

 که در واقع،« اجباری نقطه گذر» یمعرف( 3ی؛ )ریعضوگ( 2ی؛ )ابیعضو(1) :عبارتند از

 نی: در ا2آزمون استحکام( 4؛ )دهد یکنشگران م ریها را به سا است که نقش یکنشگر

 ای رندیپذ یرا م به خود افتهیاختصاص  یها کنشگران نقش ایشود که آ می یمرحله، بررس

 . نه

شناسانه که به شدت با  کنش یکردهایپژوهش، در رو یها داده یگردآور یبرا

داده  حیترج یاست، معموال روش قوم نگار ریمشارکت کنندگان درگ یپژوهش یها نهیزم

به عنوان منبع  تواند یم زیمصاحبه ن رینظ ،یفیک یها روش ریحال، سا نیشود؛ با ا می

 یها داده دیتول براینشک،  پژوهشگر(، 2۱۱1از نظر نامو )داده استفاده شود.  یگردآور

( دنبال کردن 1: )ردیبگ شیرا در پ کردیسه رو نیاز ا یکیتواند  آن، می لیمناسب و تحل

 ،یانسان ری( دنبال کردن کنشگران غ2) ی؛قوم نگار قاتیتحق ایمصاحبه  قیکنشگران از طر

-( دنبال کردن کنشگر3) ؛ساخت دانش یصلبه عنوان هسته ا ها نگاشت یبررس ژهیبه و

داده متوقف شود  دیتول دیبا یچه زمان نکهیا باره. نشک در(Nhamo, 2006) ها شبکه

مکمل مطرح شده در  یها دهیا یبه جستجو ازیممکن است، ن ن،یکند؛ بنابرا سکوت می

احساس  یفیک قیتحق لیاص انیجر یها یریگ و جهت ادیداده بن هینظر رینظ کردها،یرو ریسا

در  ینظر یریگ نمونه ، مشابههدفمند یریگ داده، نشک خواستار نمونه دیشود. از نظر تول

 (.Nhamo, 2006است ) ادیداده بن کردیرو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Kraal 

2. Trial of strength 
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 مینشک، مستلزم ارجاع مفاه یموفق اصول نظر کاربردها،  در خصوص تحلیل داده

عوامل در بستر  نیا ییشناسا یبرا یاکتشاف لیمورد مطالعه و تحل دهینشک به عوامل پد

منظور، از مفهوم  نیا ی، برا(2۱۱1) 1(. ناموCvetinovic et al., 2017است ) یواقع اتیح

 یها او که جنبه کردیداده کرسول استفاده کرده است؛ رو لیتحل کردیلحظات ترجمه و رو

از  دهد، یرا به خود اختصاص م یفیک یها داده لیدر تحل ادیداده بن هیاز نظر یقابل توجه

 جه،یها در هنگام ظهور و در نت شبکه یابیها، امکان رد داده یو مقوله بند یکدگذار قیطر

چنانچه در بررسی پدیده مورد . کند یرا فراهم م هیو ارایه نظر یچارچوب مفهوم نیتدو

گیری فرایند گام به گام  های متعددی مواجه باشیم، پی نظر، با کنشگران متعدد و شبکه

 (2۱11) 2و همکاران چینوویکوت، که با الهام از کار پژوهشی 1نمایش داده شده در شکل 

های پژوهش و کاهش  تواند پژوهشگر را در مواجهه با پیچیدگی پیشنهاد شده است، می

 خطا یاری کند. 

                                     
                 

      
           
          

          
                

      
          

           
        

              
             

                  
                 

     
          

 
  
 
  
 
  

   
 

 
  
 
  
 
  
  

    1    2    3    4    5

 
 های پژوهش حاضر( های تحلیل مبتنی بر نشک )بر اساس یافته گام .1شکل 

های مورد نیاز برای  و در هر گام، داده استگام پنج مل این چارچوب، فرایند تحلیل، شادر 

 . شود گام بعدی تولید می

عمل به  کی  نشک، منشا دگاهیاز د (:یانسان ریغ /ی)انسان ها موجودیت ییشناسا .1

ها، نمادها،  متن ا،یاش وانات،یشود. ح انسان در نظر گرفته می ریانسان و غ یبرا کسانیطور 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Nhamo 

2. Cvetinovic et al. 
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 یها مقوله نیروابطشان ممکن است کنشگر باشند. ا ایو  تیبسته به فعال م،یو مفاه دادهایرو

 یابیمطالعات رد یگسترده محتوا در محدوده نظر لیتحل قیاز طر یدیعوامل کل یاتیعمل

شده از منابع  یگردآور یمحتوا لیتحل قیاز طر ها، تیمرحله، موجود نیشوند. در ا می

 .شوند یم ییمختلف، شناسا

: موجودات 2«ها و واسطه 1ها طهیوس» یریگ از شکل کنواختی یتیواقع شینما .2

نقش  ستم،یشوند که در س اجتماع می دیابزار تول یتنها در صورت ،(انسان ریانسان و غ)

است که معنا  یزیصرف، چ لهیوس ای طهی(. وسBruno, 2005) واسطه داشته باشند ای طهیوس

است با خود  ارکه قر یعناصر ایاما واسطه، معنا  دهد یانتقال م لیرا بدون تبد ییروین ای

عنصر مشخص خواهد  تی(. ماه13۸1 هاشمیان و انواری،) دهد یشکل م رییحمل کند را تغ

 نه.  ایخواهد کرد  رییکرد که آن عنصر تغ

 یکی: اند که به عنوان کنشگر مستقر شده ییها تیموجود انیدر م وندهایپ یابیرد .3

 فیآزاد تعر یوندهایپ یابیرا به عنوان رد یشناس است که جامعه نینشک ا یاز دستاوردها

 یبلکه نوع ستین تیعنصر/موجود کی یژگیصرفا و« اجتماع». از منظر نشک، کند یم

مورد مطالعه،  یدی. کنشگران کلستندین یاجتماع ودشاناست که خ ییزهایچ انیاتصال م

 لیاز تحل یدارند. به عنوان بخش ینقش موثر زیها ن واسطه هستند، در شبکه نکهیعالوه بر ا

دهنده  لیبه کنشگران تشک لیو تبد رندیگ ینشک، موجودات در کنار هم قرار م یها داده

 .شوند یها م شبکه

 ت،یدر نشک، عاملکنشگران:  نیدر ب دارسازی/ناپادارسازیپا یها تیعامل یابیرد .4

 نیاشاره دارد که چند یا است و به رابطه ییساختارگرا میآن در پارادا یمتفاوت از معنا

 دارسازینا پا ایو  دارسازیپا یرا در شبکه به روش تیکند و عل کنشگر را به هم متصل می

شکل  ها تیعامل تیبا محور بانیو پشت یعملکرد یها ، شبکه گام نیاکند. در  می عیتوز

 خواهد گرفت.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Intermediary  

2. Mediator 
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 ندیفرا قیمرحله، از طر نیدر ا :1وندهایپ هم ییوشناسا دهیچیروابط پ یابی نسبت .2

 ی(، و بر مبناوندهایپ تیماه صی)تشخ ی( و کارکردمندسازیساز اهی)جعبه س یساز ساده

موجود در حوزه مورد  یوندهایپ هم ل،ینشک از واحد تحل یو ساختار یاجتماع فاتیتوص

 . شود یداده م شیمطالعه نما

را از منظر  یو فن یانسان ،یسازمان ،یطیمح یها هداد هیکل توان می ب،یترت نیبد

و روابطشان دارند را مشخص  ها تیها، اولو تیکه با فعال ییوندهایپ تیکنشگران و ماه

 صی، تشخها یروابط و وابستگ یابیکنشگران، رد ییشناسا یبرا توان یم ن،یهمچن. نمود

 ریان، از ساها در طول زم شبکه یداریو ناپا یداریها، پا گروه لیها، تشک کنش چگونگی

 استفاده کرد. ادیبن داده کردیمطرح در رو یها روش ایمضمون  لیتحل رینظ یفیک یها روش

 روایی و پایایی در پژوهش مبتنی بر نشک

تر آن  آن، مناسب انهیگرا پسا اثبات تیبر نشک، با توجه به ماه یمبتن یفیپژوهش ک در

مطرح « اعتماد تیقابل» اریاز مع ،یدقت علم نیو تضم ییایو پا ییروا نییتع یاست که برا

 یبرا ینیگزیبه عنوان جا ار،یمع نیاستفاده گردد. ا (1۸۹2) 2نکلنیشده توسط گوبا و ل

: اعتبار، انتقال یعنیتر  ییمطرح شده است و متشکل از چهار مفهوم جز ییایو پا ییوار

و  نانیاطم تی(، قابلیدر مطالعات کم یاعتبار خارج ای رییپذ میتعم هیشب) رییپذ

 یها اعتبار پژوهش ای ییحصول روا ی، برا(2۱۱۱) 3لری. کرسول و مباشد یم رییدپذاییت

توسط  ینیبازب» ،«ییتکثرگرا» هیاستفاده از سه رو ،ییگرا پسا اثبات میواقع در پارادا یفیک

)لنز( پژوهشگر،  دید هیاز زوا ب،یاند که به ترت کرده شنهادیرا پ «یزیمم یابیرد»و « اعضا

 . ردیپذ یمشارکت کنندگان و افراد خارج از حوزه پژوهش )ناظران و خوانندگان( انجام م

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Assemblages 

2. Guba, Egon G. and Lincoln, Yvonna S. 

3. Creswell, John W. and Miller, Dana L. 
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 یک مطالعه موردی

های تحلیل معرفی شده در این پژوهش،  شناسی نشک و گام مورد کاوی در خصوص روش

تمی و یابد که توسط رس به پژوهشی درباره همزیستی انسان و فناوری معنایی اختصاص می

. 1(، در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی )نور( انجام شده است14۱۱همکاران )

فناوری معنایی، به گردآوری -پژوهش یاد شده، با هدف ارایه مدلی از همزیستی انسان

ها از طریق مصاحبه عمیق با مدیران، کارشناسان و کاربران محصوالت معنایی پرداخته  داده

ای پیشنهادی پژوهش حاضر، کدگذاری و تحلیل شده است. در ادامه، ه و بر مبنای گام

 های معرفی شده در پژوهش حاضر آمده است: ها، به تفکیک گام نتایج تحلیل

از طریق فناوری معنایی: -انسان های اثرگذار در همزیستی شناسایی موجودیت .1

های موثر بر  دیتموجودیت، به عنوان موجو 22های سازمانی،  ها و گزارش تحلیل مصاحبه

توان به طراح، مدیر، وب،  ها می از جمله این موجودیت همزیستی، شناسایی شده است.

 رسانه اجتماعی، پایگاه داده، تلفن همراه و زیرساخت فناوری اطالعات اشاره کرد.

 خاص یها یریگ شکل قیتنها از طر ها، تیموجودهای همزیستی:  شناسایی واسطه .2

های شناسایی شده برای  واسطههستند.  در شبکه ینقش کنشگر یفای، قادر به ا)واسطگی(

تحقق همزیستی در پژوهش یاد شده عبارتند از: محصول، طراح، کاربر، زمینه، زیرساخت، 

 شناسی و هوش مصنوعی. داده، دانش، رسانه اجتماعی، مراکز علمی، سازمان، وب، هستان

 کنشگران انیم وندیپ 22، گام نیدر اها:  پیوندهای آزاد میان موجودیت .3

شده است. برخی از این پیوندها بر اساس کنشگران مشارکت کننده،  ییشناساهمزیستی، 

داده، -دانش، محصول-داده، کاربر-زمینه، کاربر-کاربر، طراح-عبارتند از: طراح

 وب.-دانش و محصول-محصول

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

های تحلیل، در قالب مقاله  های حاصل از اجرای گام گزارش تفصیلی پژوهش یاد شده، شامل مستندات و خروجی .1
. خوانندگان ، منتشر شده است14تا  1، صفحات 4، شماره ۹، دوره «انسان و اطالعات»در نشریه  و پژوهشی-علمی

  توانند به مقاله مورد اشاره مراجعه نمایند. گیری موضوع و مشاهده کامل نتایج، می جهت پیگرامی، 
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 ییها نقشبر اساس پیوندهای معرفی شده در گام قبلی و های همزیستی:  عاملیت .4

عاملیت در  21، رندیگ یبر عهده م یستیهمز یفضا یو کارکردها فیکه کنشگران در وظا

 . میان کنشگران، شناسایی و معرفی شده است

پس از نمایش فضای همزیستی میان انسان و های پویای همزیستی:  شبکه-کنشگر .2

گیری پیوندها و عاملیت میان آنها،  های معنایی از طریق شناسایی کنشگران، شکل فناوری

ها و  بر اساس نقشهای توسعه همزیستی  ها و پویایی در این گام، نوبت به تفسیر پیچیدگی

ها که  هایی از ترجمه کهرسد؛ یعنی شناسایی شب میان کنشگران می موجود یوندهایپ تیماه

شبکه -دهند. نتیجه این مرحله، معرفی هفت کنشگر عوامل موثر بر همزیستی را نشان می

ها عبارتند از: طراحی و توسعه محصول، مدیریت داده،  شبکه-همزیستی است. این کنشگر

مدیریت دانش، آموزش و یادگیری، استفاده از محصول، راهبری و مدیریت، شرایط 

 . ای زمینه

 استفاده از به جای آن،و  کمی یکردهایاز رو فاصله گرفتنبا این مطالعه موردی، 

-های مختلف همزیستی انسان جنبهکشف  در شناسانه کنش کردیرو نشک به عنوان یک

 دهد که: نتایج آن نشان می صورت گرفته است و فناوری معنایی

  خودمختار در فرایند محصول معنایی در کنار انسان، یک کنشگر مستقل و

همزیستی است و قادر است در تمامی لحظات ترجمه، مستقل از کنشگر انسانی ایفای نقش 

نماید. این خودمختاری و استقالل در عاملیت، باعث شده است تا محصول معنایی، به تعبیر 

ایجاد یک تبدیل شود؛ بنابراین، برای « حاکم بر تغییر»به « واسطه تغییر»(، از 2۱2۱) 1ویلیامز

ها، به  تعامل هم افزا میان انسان و فناوری معنایی، نقش فعال و کنشگری مستقل غیر انسان

 ویژه محصوالت معنایی، باید در نظر گرفته شود. 

 پیوندها و لحظات مختلف ترجمه همزیستی،  حضور انسان و محصول در هم

پیوند طراحی و  میکسان نیست؛ برخالف انسان، که عمدتا در فرایند خلق محصول )ه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Williams 
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سازی، نقش محوری دارد، محصول معنایی، کنشگر  توسعه محصول( و نیز در لحظه مساله

 پیوندها است و در تمامی لحظات ترجمه، نقش محوری دارد. کانونی و دایمی تمامی هم

 پیوندهای  در کنار کنشگری انسان و محصول، که در سطح فردی و در قالب هم

مورد اشاره قرار گرفت، سازمان و « استفاده از محصول»و « طراحی و توسعه محصول»

، «مدیریت دانش»، «مدیریت داده»، «راهبری و مدیریت»پیوندهای  محیط نیز در قالب هم

 آفرین هستند. ، در تحقق همزیستی نقش«ای شرایط زمینه»و « آموزش»

 نشک یها تیها و محدود چالش

 یاست؛ اما حت قرار گرفته یخود، در معرض انتقادات مختلف نیدر طول دوران تکو نشک

درک ما از نحوه ورود کنشگران در  تیدر تقو هینظر نیا یسودمند زینمنتقدان سرسخت 

 کت( و نحوه مشاریفناور کیبه اهداف خاص )مثال استفاده از  یابیدست یها برا شبکه

 کنند.  می دییتارا  افتهیکنش سازمان  کیها در  انسان ریها و غ انسان

است.  افتهی مینشک، اصل تقارن تعم رامونیبحث پ نیزتریبحث برانگ شایدو  نیاول

 یدهد. مبنا نسبت می یانسان ریو هم غ یهم به کنشگران انسان ،را تیاصل، عامل نیا

 نیشوند. بر ا یموجودات فعال تلق دیانسان با ریاست که انسان و غ نیاصل، ا نیاستدالل ا

اصل را مورد انتقاد قرار داده و  نیا یشوند. برخ یاثر تلق یب ای یخنث دینبا ها یاساس، فناور

مشکل ساز  یو اخالق یانسان از نظر فکر ریدارند که رفتار متقارن با انسان و غیاظهار م

کند و درک ما از کنش را کاهش  یدور م خود یانسان را از نقش محور رایز ،است

کنند،  می تیکه از نشک حما یحال، کسان نی. با ا(Whittle & Spicer, 2008) دهد یم

 است.  یاز حد بر عامل انسان شیب دیکاکنند که موضع متقارن، به دنبال غلبه بر ت می انیب

است که در  نینشک است. استدالل منتقدان ا یبازتاب کردیمتوجه رو ،یبعد انتقاد

معنا  نی؛ به ا(Whittle & Spicer, 2008)ود دارد وج ینیبه اتخاذ موضع ع لینشک، تما

که شرکت  یحاتیو توض فاتیبه استفاده از آن دارد، با توص لیکه نشک تما یکه واژگان

هنگام استفاده از نشک، خطر  نی. همچنستندیهمخوان ن ،دهند ارایه می قیکنندگان در تحق

 هیبودن نظر یکل دییتأ یترجمه در تالش برا یاستفاده نامنعطف از مدل چهار مرحله ا
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را  گرانید یکنند ادعاها که از نشک استفاده می یممکن است افراد جه،یوجود دارد؛ در نت

مطلق نشان دهند.  قتیبه عنوان محصول حق اخود ر یرهایحال تفس نیبدانند و در ع ینسب

 یها افتهینادرست و  اعضا ساده و حاتیفرض، که ممکن است توض نیاز ا یریجلوگ یبرا

 ریساخت و تفس ندیفرا ت،یشود که واقع اذعان می»مطلق نشان داده شود،  قتیمطالعه، حق

ممکن بلکه  نهانه ت ،متعدد ریتفاس لیدارد و پتانس یدیاست که در آن، محقق نقش کل

 (.Rivera, 2013« )مطلوب است

است که به  یگریچالش د زی( نAmsterdamska, 1990) «یستیاولیماک یریگ جهت»

از خود نشان  زهایمحور قرار گرفتن چ یبه درک چگونگ زیادی موجب آن، نشک عالقه

از حد بر  شیب دیتأک لینشک به دل به عبارت دیگر،(؛ Calas & Smircich, 1999) دهد یم

موضوع در تمرکز مطالعات نشک در مورد  نی. اتمورد انتقاد اس تیریکنترل و مد

ممکن  یها روش ریگرفتن سا دهیتر و ناد یقو یها شبکه جادیهدف ا کنشگران قدرتمند با

تالش کند تا  دیمشکل، محقق با نیمقابله با ا یها نشان داده شده است. برا در توسعه شبکه

 را حفظ کند.  یدگیچیبه پ تیحساس

موضوع بر  نیاست. ا کردیرو نیمسطح ا یشناس نشک، مربوط به هستان گرید چالش

تر بر  گسترده یاجتماع یساختارها یرگذاریثات ینشک نسبت به چگونگ یکم توجه

است که  نیاستدالل ا نی(. اساس اWalsham, 1997کند ) می دیتأک یمحل یساختارها

مانند جامعه  یزیچ چیفرض که ه نی. اآنها هستند، نه علت  و جامعه، معلول شبکه عتیطب

 یبه نقش ساختارها یوجود ندارد، با کم توجه دهد یرا شکل م ها دهیکه پد یا نهیزم ای

سازگار است. از نظر التور، نشک اجازه  یمحل یها دهیبر پد یرگذاریثادر ت یاجتماع

در مورد کالن  قیبه تحق نیدهد، بنابرا را می لیو تحل هیسطوح مختلف تجز نیحرکت ب

کند  یک مکم یروش شناخت کردیبا استفاده از همان رو زساختارهایساختارها و ر

(Rivera, 2013.) 
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 گیری بحث و نتیجه

 یاست که به بررس یدر حوزه مطالعات علم و فناور یشناخت کنش یا هینشک، نظر

 لیدارد. قدرت نشک، در تحل لیاجتماع بر آن، تما یرگذاریثاوقوع علم و ت یچگونگ

و  یاجتماع حاصل از کنشگران انسان انیروابط م نییو تب یفن-یهمزمان ابعاد اجتماع

 انیم زیکه در آن، تما ییها تیموقع یبررس یو برا ستا یواقع یدر بستر زندگ یرانسانیغ

نشک درک نحوه  یاصل دهیخواهد بود. ا دیدشوار است مف یرانسانیو غ یانسان یها لفهوم

به  زهایچ دنیرس یو ناهمگن و چگونگ داریپا یها قرار گرفتن کنشگران در شبکه

 است که در آن قرار دارند.  ییها تیموقع

آن را دارد تا با دور زدن کامل مساله  ییتوانا ،یشناس به عنوان روش نشک

 یمطالعات علم نیبه تدو ،ییگرا تی/نسبییگرا و بحث واقع یاجتماع ییگرا برساخت

فراوان  یها تیاز قابل یحاک ،یشناس کاربرد نشک به عنوان روش یها نمونه بررسیبپردازد. 

است. در  یفن-یاجتماع یها ستمیهمزمان ابعاد مختلف س لیو تحل هیروش در تجز نیا

مند  چارچوبی نظامشد  یسعگردید و ها اشاره  پژوهش نیاز ا ییها پژوهش حاضر، به نمونه

ها،  داده دیتول یبرا بر مبنای این چارچوب،. گرددنشک ارایه  یشناس روش مبتنی بر

از  توان یدارد و م حیترج یفیک یها وشر ریو مصاحبه بر سا یقوم نگار یها روش

داده  هیدر نظر یاشباع نظر رینظ ،یفیپژوهش ک یها روش ریمطرح شده در سا یها دهیا

مورد مطالعه،  دهیپد لیتحل یبرا نینشک بهره برد. همچن یها یدر جهت رفع کاست اد،یبن

بر  یمبتن هایپژوهشهمچنین برای ارزیابی . دیگردشنهاد یو پ یبررس ،یا پنج مرحله یروش

مطرح شده  یفیک یارهایاز مع توان یمآن،  انهیگرا پسا اثبات تیماهبا توجه به  نشک،

 بهره جست.  نکلن،یتوسط گوبا و ل

آن را محدود  ی و تبیینیحیتوض قابلیت ،فیدر توص نشکفوق العاده  ییتوانا

و  ندهایپرداختن به فرا یبراقدرتمندی  توضیحی ی وریابزار تفس ؛ این نظریه،کند می

توان در قالب  بنابراین، می. ها و تغییرات همزیستی نیست ییایپو و یمخف یسازوکارها

های پدیده مورد مطالعه را از زوایایی دیگر بازتعریف کرد؛  های ترکیبی، پیچیدگی روش
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کنشگران و کشف روابط جدید های ترکیبی، احتماال منجر به افزایش تعداد  چنین روش

شناسانه  ها، از رویکردها کنش شود به منظور تدقیق نتایج پژوهش خواهد شد. پیشنهاد می

های نشک  برای پوشش ضعف 2«نظریه مبادله اجتماعی»و  1«نظریه کردار»دیگری همچون 

 های حاصل از کنش انسان با سایر استفاده شود. این رویکردها، از طریق تبیین رابطه

سازی  های مبهم نشک را دارند. البته، یکپارچه ها، پتانسیل آشکارسازی جنبه موجودیت

مورد ، آتیهای  رویکردهای مختلف نظری نیز چالش دیگری است که باید در پژوهش

 .بررسی قرار گیرد
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