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پژوه ـ ــش کنشمح ـ ــور در قلم ـ ــرو هن ـ ــر ،جنبش ـ ــی نوین در
روششناسی پژوهشی*
مهناز محمدزاده میانجی** ،1مهرنوش شفیعی سرارودی ،2حسین سرپولکی
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 1دانشجوی دکترای پژوهش هنر ،دانشگاه هنر اصفهان ،عضو هیات علمی دانشکده هنر ،دانشگاه الزهراء(س) ،تهران ،ایران.
 2استادیار دانشکده صنایع دستی ،دانشگاه هنر اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 3استاد دانشکده مواد و متالورژی ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،95/7/11 :تاریخ پذیرش نهایی)96/2/17 :

چکیده

از مباحــث ضــروری پژوهــش دانشــگاهی در حــوزه هنــر و طراحــی ،روششناســی اســت .اینکــه چگونــه میتوان بدون توســل
بــه روشهــای نظــری یا علمــی محض بــا بکارگیری روشهــای مناســب در پژوهشهایی که مبتنــی بر کنش هنری اســت ،به
تحقیقات قابل قبولی دســت یافت ،کار آســانی نیســت .رشــد فزاینده پژوهشهای کنشمحور در مقاطع تحصیالت تکمیلی
رشــتههای هنــر دو دهــه اخیر دنیا ،نشــانگر عدم کارآمدی روشهای پژوهشــی اســت که بــدون در نظر گرفتــن ماهیت هنر ،از
حوزههای دیگر بدان سرایت کرده است .در این مقاله تالش شده است با وا کاوی روشهای مورد استفاده در پژوهشهایی
که منجر به خلق آثار هنری میشود ،به ارائهی راهکاری عمومی دست یافت .روششناسی پژوهش کنشمحور ،متناسب با
مســئله پژوهش و اغلب به صورت میان رشــتهای اســت که به دلیل پیچیدگی هنر و مســائل پژوهشی مربوط به آن ،متناسب
با هر پروژهای صورتبندی میشود .در پی استفاده از این روش پژوهشی درحوزهی هنر و طراحی ،علم و معرفت جدیدی از
طریق تجربه و نتایج آن پدید میآید و اصالت و صحت آن با توجه به بدیع بودن نتایج پژوهش که ممکن است به صورت آثار
هنری ،موسیقی ،طراحی ،رسانه های دیجیتالی ،اجرا (پرفورمنس) و نمایشگاه باشد ،مشخص میشود.

واژههای کلیدی

پژوهش ،پژوهش هنر ،روششناسی ،پژوهش کنشمحور.
*مقاله حاضر برگرفته از رساله دکترای نگارنده اول با عنوان" :ساخت چینی سلولزی ظریف به منظور به کارگیری نور در خلق آثار هنری سرامیکی" به راهنمایی
نگارندگان دوم و سوم است.
**نویسنده مسئول :تلفن ،09125154927 :نمابر.E-mail: m.mianji@alzahra.ac.ir ،021-26651493 :
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مقدمه
دو اصطــاح روششناســی (متدلوژی) و روش (متد )1گاه اشــتباه
تلقی شــده و به جای یکدیگر اســتفاده می شــوند لذا پیش از هر چیز
الزم است تفاوت این دو اصطالح روشن شود.

روش (متد)
 طریقهی انجام چیزی. برنام ـهی دقیق و ســازمان یافتهای که مســیر چیــزی که انجاممیشود را کنترل میکند .))www.merriam-webster.com
شهــا :تکنیکهــای خــاص و ابــزاری بــرای کاوش ،جمــعآوری
رو 
و تجزیــه و تحلیــل اطالعات هســتند .بــرای مثال مشــاهده ،طراحی،
عکاسی ،ویدئو ،ضبط صوت ،یادداشت روزانه ،مدلسازی ،مصاحبه،
نظرسنجی و. )New Collins Concise Dictionary, 1986( ...

روششناسی (متدلوژی)2
مجموع ـهای از روشهــا ،قوانیــن یــا ایدههایــی کــه در یک رشــته
علمــی یا هنر مهم هســتند ،روی ـهای خاص یا مجموع ـهای از رویهها
 .))www.merriam-webster.comروششناســی (متدلــوژی) ،بــه
همــان انــدازه کــه راهــی بــرای صراحــت بخشــیدن بــه ســاختارتفکر
و عمــل پژوهشــگر از طریــق پرســش و ارزیابــی اســت ،میتوانــد
خالقان��ه و قاب��ل تغیی��ر باش��د ()Jayaratna,1994؛ بنابرایــن ا گــر هیچ
روششناســی تثبیتشــدهای برای هنر وجود ندارد ،باید آن را خلق
کــرد .روششناســی ،چارچوبی مرجــع برای تحقیق به شــمار میرود
کــه تحت تاثیر پارادایمی 3اســت کــه در آن دیدگاه نظــری محقق قرار
داشته و توسعه مییابد (.)Walter, 2006, 35
چالش اساســی در پژوهش هنر ،یافتن روششناســی (متدلوژی)
اســت .یکــی از تصــورات اشــتباه رایــج ایــن اســت کــه ســعی کنیــم
روشهای خاص برای کار پژوهشــی خود در قلمرو هنر را شناســایی
کنیــم .ایــن کار وقتــی ممکــن اســت کــه مجموع ـهای از روشهــای
پژوهــش هنر برای انتخاب وجود داشــته باشــد ،ماننــد علوم و علوم
اجتماعی که قریب به چند قرن تجربهی پژوهشی روشمند مختص
به خود را دارند .اما تحقیقات دانشــگاهی در حوزهی هنر در مراحل
ابتدایــی خویشــاوندی بــا مدلهــای پژوهشــی تبیین شــدهی علوم
دیگــر اســت .بــه ناچــار باید از اصــول اولیه پژوهش شــروع کــرده و به
برداشتهای خود از پژوهش بازنگری شود.
 -۱چه چیزی میتواند در هنر مورد پژوهش قرار گیرد؟
 -۲چرا ممکن است هنرمندان پژوهش کنند؟
 -۳چگونه ممکن است هنرمندان پژوهش کنند؟

ً
پرسشهایفوقاساسافلسفیوپاسخبهآنهامنحصربهافراداست.
پاســخ بــه پرســش اول بــه دانــش هنرمنــد پژوهشــگر از رشــتهی
یگــردد .چــه چیزی قابل پژوهش اســت؟ این یک پرســش
خــود برم 
هستیشناســی در مــورد ماهیت یک حقیقت اســت .دنیــای واقعی
بــرای محقــق چیســت؟ پرســش دوم نــه تنهــا پرســش ســادهای
دربــارهی انگیــزهی هنرمنــد پژوهشــگر از پژوهــش نیســت ،بلکــه
یــک پرســش شناختشناســی دربــارهی ماهیــت رابطــهی بیــن
شناســنده و شــناختنی اســت" .موضــع یــک هنرمنــد نســبت بــه
تحقیق ،گرایش او نســبت به حقیقتی اســت که با آن ســر و کار دارد"
( .)Shön,1993,163بــه عبارتــی یک پژوهشــگر هنرمند چه موقعیت
و نقشــی در انجــام پژوهــش بایــد اتخاذ کند؟ پرســش ســوم در مورد
روششناسی(متدلوژی) تحقیق است.
4
در یک سخنرانی مهیج در مراسم اعطای جایزهی ترنر انگلستان
در سال  ،1995برایان انو 5آموزش هنر را به چالش میکشد و میگوید:
"جایزهی ترنر به حق بخاطر ارتقای ســطح افکار عمومی درخصوص
هنــر و جایــگاه آن در زندگــی مــا مشــهور شــده اســت .بــا ایــن حــال
متاســفانه فضــای روشــنفکرانهی حا کــم بــر هنرهای زیبــا ،به قدری
6
مهآلــود و خودکامــه اســت کــه تا کنون تعــداد اندکی از این ســواالت
بــه معنای واقعی مطرح شــدهاند چه برســد به پاســخ آنهــا ...هنر به
طور معمول به تولید بیپایهترین نوع تفکر و بدترین دستنوشتهها
در طول تاریخ مشــهور اســت ...چــرا دنیای هنر قــادر نبوده که هیچ
نــوع پارادیــم ســودمندی برای آنچــه در حــال حاضر انجــام میدهد
مفصلبندی نماید ( .)Eno, 1996, 258–259او در ادامه به بحث در
مــورد اینکــه چگونه دانــش معاصر قادر به تعامل با مــردم و گفتگوی
اجتماعی گســترده در مســائل پیچیده اســت ،میپردازد و افســوس
میخــورد کــه در واقع هیچ گفتگوی مشــابهی در عرصهی هنر اتفاق
نیفتاده است.
"عــدم وجــود یــک ارتبــاط شــفاف بیــن آنچــه منجــر بــه فعالیــت
خالقانــه میشــود و زندگــی عقالنــی در یــک جامعــه ،منجــر بــه درک
ضعیفــی از کل فعالیــت و بــه دنبال آن پشــتیبانی انــدک و بهرهدهی
ناچیز آن میشود" (.)Eno, 1996, 258–259
پژوهــش مبتنــی بــر کنــش هنــری ،7بــه شــکل منحصــر بــه فردی
جایگزین روشهای متداول قبلی شــده است تا با طرح این پرسش
از خودمان که جایگاه و ارزش هنر و طراحی در اجتماع چیســت؟ ما
را ترغیــب بــه گفتگــوی اجتماعی خردمندانــه با تفکر و بیانی روشــن
و انتقــادی از طریق یــک پاردایم مفصلبندیشــده نماید و فرهنگ
جدیدی را برای درک و پشتیبانی جامعه ایجاد کند .برای پرداختن
به پارادایم پژوهش مبتنی بر هنر ،ابتدا الزم است پاردایم را تعریف و
برخی از انواع شاخص آنها را معرفی کنیم.
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مواضع پژوهش در هنر
از بررســی پژوهشهــای کنــش محــوری کــه در دو ده ـهی اخیــر
بسیاری از دانشگاههای دنیا برای اخذ مدارج عالی در رشتههای هنر
صورت پذیرفته اســت ،ویژگیهایی پدیدار شــده اســت کــه به تعریف
پژوهــش از نظــر هستیشناســی ،شناختشناســی و روششناســی با
توجه به آنچه در پژوهش قابل شناخت است ،کمک میکند .با توجه
ـناخت اغلب این پژوهشها ،هستیشناســی هم
بــه موضوع قابل شـ
ِ
اثباتگرایانه و هم برساختگرایانه را دربرمیگیرند .با توجه به مسائل
شناختشناســی ،هنرمنــد پژوهشــگری اســت که بــا دیــدگاه آ گاهانه
مسائل قابل پژوهشی را که از دل کنش هنری او برآمدهاند ،شناسایی
میکند و از طریق مظاهر کار عملی ،به آنها پاسخ میدهد .نقش هنرمند
پژوهشــگر چندوجهــی اســت و میتوانــد هریــک از مــوارد ذیل باشــد:
 .۱تولیدکنندهی مفاد پژوهش ،کارهای هنری و شــرکتکننده در
فرآیند خالقیت و نوآوری باشد.
 .۲نقــش خــود ناظــر را با تامل و تفکر بــر روی کار هنری و در حین
انجام آن و گفتگو با دیگران ایفا کند.
 .۳بــرای قرارگیــری پژوهــش در زمینــه بــه منظور بهدس ـتآوردن
دیدگاه دیگران ،نظارهگر دیگران باشد.
 .۴یــک همــکار پژوهشــگر ،مدیــر پژوهشــی و آســانکنندهی راه
تحقیق بهخصوص در پروژههای مشترک باشد.
تعامــل پژوهشــگر با مفاد پژوهشــی ،بســیار حائز اهمیت اســت و
دانــش حاصــل از این نــوع پژوهش ،دانشــی قابــل انتقال بیــن افراد
است که در زمینهی معین محقق شده و نتیجهی ساختار شخصی
ً
پژوهشــگر اســت .مفــاد تحقیــق ممکن اســت لزومــا تکرار نشــود ،اما
میتوانــد قابل دســترس ،قابل ارتباط و قابل فهم باشــد .لذا در این
نوع پژوهش ،مســتندات ضروری هســتند زیرا بدین وسیله صریح و
شفاف بوده و قابل انتقال خواهند بود.
از مواضــع فلســفی بــه کار رفتــه در پژوهشهــای کنشمحــوری
کــه پژوهشــگران هنرمنــد اتخــاذ کردهانــد ،روشــن اســت کــه روشــی
التقاطــی ،متنــوع و خالق را برای پژوهش خــود انتخاب کردهاند .در
مواقــع لــزوم آنها به روشهای تجربی اثباتگرایی و یا تفســیر و تعمق
برســاختگرایی متصــل شــدهاند و روشــی ترکیبی حاصــل از اختالط
روشهــا و تکنیکهای گونا گون تحقیق را ابداع کردهاند .لذا ویژگی
روش تحقیق هنر ،رویکردی کثرتگرا با استفاده از تکنیکهای چند
روش اســت که متناســب با پروژههــای افراد صورتبنــدی میگردد.
بســیاری از پروژههــا بــه صــورت مشــترک و میانرشــتهای اســت کــه
میتــوان نتیج ـهی پیچیدگــی هنــر و مســائل پژوهشــی آن دانســت.
روش تحقیــق کنشمحــور ،بــا مهیا کــردن ملزومــات کار عملی هنر و
نیروی محرکهی خالقش ،میتواند راهبردی باشد.

کنش هنری متفکرانه
"هنرمند متفکر""،کار متفکرانه" و "تفکر در عمل" ،مفاهیم مهمی
برای هنرمندان مشغول به امر پژوهش هستند .مفاهیمی که دونالد

شــوون 8در ســال  1983م ،آنهــا را مطــرح و در کتــاب خود بــا عنوان:
یهــا چگونــه در عمــل فکر میکننــد" به آنها
"هنرمنــد متفکــر :حرفها 
تا کیــد میکند .در این کتــاب ،او به کاوش دربارهی اینکه هنرمندان
حرفهای در رشتههای مختلف چگونه تفکر و عمل میکنند و چگونه
مســائل را دســتهبندی و در زمینههــای تخصصــی دنیــای واقعــی
آنهــا را حــل میکننــد ،میپردازد .او معتقد اســت که بســیاری از این
فعالیتهــا ،دانــش شــخصی و غیرقابل بیان و گاهــی وصفناپذیری
را تولید میکنند که به یادگیری مبتکرانه در حین عمل متکی اســت
و آن را "هنــر شــهودی" یــا "دانســتن در حیــن عمل"میداند .شــوون
مشخص میکند که ناتوانی افراد حرفهای یا عدم تمایل آنها به بیان
ایــن نــوع از دانش ،به جدایی دانشــگاه و هنرمنــدان حرفهای منجر
شده است .یکی از پیامدهای این جدایی این بوده که پژوهشها در
حوزهی هنر توسط محققان دانشگاهی چون مورخان ،کارشناسان
آموزش ،روانشناســان ،جامعهشناســان و ...و از دیدگاههای خارج
از قلمرو هنر صورت پذیرفته است (.)Shön, 1983
ً
رویکردهای تفکری این پژوهشها ،عمدتا کالسیک علمی است
کــه در آن مســئلهی تحقیق عینی و پژوهشــگر ،مســتقل از شــناخت
علمــی اســت .تکیه و اســتناد بــه پژوهشهایــی که توســط محققان
حوزههــای دیگــر صورت میپذیــرد ،تحقیقات بنیــادی عرصهی هنر
را تضعیف میکند.
دونالد شــوون در بیانیهای ،به پیشــبرد روش متناســب با ماهیت
هنــر تا کید میکند" .هنگامیکه ما دیدگاه ســنتی دانش حرفهای را رد
کنیم ،با به رسمیت شناختن هنرمندان به عنوان پژوهشگران متفکر،
در شــرایطی کــه عدم اطمینــان ،بیثباتــی انحصارطلبی و کشــمکش
حا کــم اســت ،رابطهی میان پژوهش و کار عملــی را دوباره طر حریزی
کردهایم .این امر با برجستهکردن موقعیت کار عملی و به عهده گرفتن
مســئولیت در شرایط ســخت و ناامیدکننده و بالفاصله برقراری پیوند
بــا کار عملی ،از ســرگرفته میشــود .تبادل میان پژوهــش و کار عملی،
بیواســطه اســت و تفکــر در حین انجام کار خود به خــود به کار گرفته
میشـ�ود" ( .)Ibid, 308-309بنابرایــن کنش هنری متفکرانه ،تالشــی
است در جهت پیوستن پژوهش و کار هنری ،تفکر و کنش هر دو درون
چارچوبــی پژوهشــی کــه هم کنش هنــری را دربرمیگیــرد و هم دانش
خاص و ویژهی هنرمند کنشگر را اذعان میکند .تفکر توام با بازنگری
 تفکر روی کنش -9یک مهارت پژوهشی انتقادی و بخشی از بازنگریفرآیندهای پژوهشی رایج و ارزیابی و تحلیل است.
تفکــر در عمــل (10در حیــن انجــام کار) ،یک فعالیت خاص توســط
هنرمند اســت و شــامل تفکر دربارهی چیســتی کاری است که انجام
میدهد و تغییر شکل فعل یا اثر هنری را مادامیکه هنرمند مشغول
به آن است ،به دنبال دارد .بدین ترتیب ،این فرآیند بداهه و متکی
بر احســاس ،وا کنش و تعدیل اســت و شوون آن را به مکالمه تشبیه
میکنــد بــه ویژه در خصــوص طراحی (دیزایــن )11میگویــد " :طراحی
یک مکالمه متفکرانه با مقتضیات یک وضعیت است" (.)Ibid, 78
ایـ ـ ــن فرآیند پویــــــا و بازتابپذیــــــر ،مفهومی مهم در توســــــعهی
پژوهشهـ ـ ــای پســــــااثباتگرایانه به ویــــــژه برســــــاختگرایی دارد.
"خودآ گاهی ما از فعالیت پژوهشــــــی خود ،مانند گفتن داســــــتانی
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دربارهی خودمان اسـ ـ ـ�ت"(" .)Steier, 1992, 3برجستهترین ویژگی
یک هنرمند حرفهای ،قابلیت خودارزیابی و خوداصالحی از طریق
تحقیقات دقیـ ـ ــق و روشمند و مطالعهی اثر خود در جایی اسـ ـ ــت
که مشـ ـ ـ�کالت کار برای تفکر و پژوهش آشکارند"(Mckernan, 1998,
 " .)46یکی از ویژگیهای اصلی هنرمند پژوهشـ ـ ــگر این است که اثر
هنری که روی آن تفکر میکند اثر خود اوسـ ـ ــت ...نگاهکردن به کار
هنری خالق خویش ،به معنای بر عهده داشتن نقش توام خالق و
متفکر است .درخلق یک مدل پژوهشی جدید ،علیرغم بهرهجویی
ً
هنرمند از مدلهای دیگر ،لزوما روششناسی او هویت متمایز خود
را خواهد داشت"(.)Douglas, 1998, 45

رویکردهای روششناســی پژوهش کنشمحور

( با تا کید بر پژوهشهای انجام شده  در تحصیالت تکمیلی )

درک پژوهــش مبتنــی بر عمل از یک منظر مانند داســتان تمثیلی
فیــل و مــردان نابینا اســت که هریک بخشــی از بدن فیــل را با حواس
ناقــص خــود تجربه میکنند و تنها با مقایســه و به اشــترا ک گذاشــتن
برداشــتهای یکدیگر میتواننــد به درک کاملی از کل پدیده برســند.
توصیف پژوهش مبتنی بر عمل (کنشمحور) نیز مشابه همین داستان
اســت .تجارب بســیاری از هنرمندان پژوهشــگر الزم اســت تا به درک
کلیت آن دست یابیم .از تحقیقاتی که تا کنون انجام شده و یا در حال
انجام است ،ویژگیهای پژوهش کنش محور در حال ظهور است .لذا
در این بخش ،روششناســی و روشهای تحقیقی که در مقطع دکترا
 PhDآزمــوده و مــورد تایید قرار گرفتهاند ،مورد بررســی قــرار میگیرند.

پیشگامان

تصویر -1مجسمهی متحرک ،دایره در حال فروپاشی ،اثر اندرو استونیر2004 ،م .برنز.
ماخذ)http://www.andrewstonyer.co.uk( :

در ســال  1978م بــرای نخســتین بــار انــدرو اســتونیر 12بــرای اخذ
دکتــرای خــود در رشــتهی هنرهــای زیبــا ،روش پژوهشــی مبتنــی بر
عمل (کنشمحور) را در رســاله خود با عنوان "ســاخت مجسمههای
متحــرک با بکارگیری انرژی خورشــیدی" ب��ه کار گرفت (Brog, E.W,
 .)2010او مجسمهســازی را بــا ســه حــوزهی شــیمی ،مکانیــک ،و
فوتوالکترونیــک همــراه کــرد و مجســمههای بدیعــی را خلــق کرد که
تحــت تاثیــر نور و گرمای خورشــید با حرکت و تغییر زوایا تغییر شــکل

تصویر -2مجسمهی متحرک طی یک ساعت ،تاالر مشاهیر ،چلتنهام ِریس کورس ،16اثر اندرو استونیر1998 ،م .آلومنیوم و فوالد ضد زنگ.
ماخذ)http://www.andrewstonyer.co.uk( :
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پژوهش کنشمحور در قلمرو هنر ،جنبشی نوین در
روششناسی پژوهشی

میدهنـ�د و بـ�ه مجسـ�مههای متحـ�رک 13مشـ�هورند (�Gary & Ma
 .)lins, 2004کار او در دانشــگاه پلــی تکنیــک لســتر 14انجــام شــد و
15
مــورد تاییــد دانشــکدهی هنرهــای زیبــای اســلید دانشــگاه لنــدن
قــرار گرفــت .تمام مجســمههای او طی یک فرآیند متوالی ا کتشــافی
پدیــد آمدنــد .او مجســمههای خــود را پژوهشــی بــرای دســتیابی به
الگوهــای تصاویــر جنبشــی واقعــی و ضمنی که درون یــک قاعدهی
بــه ظاهــر معین ،پنهان شــدهاند و همواره از طریق هندس ـهی دایره
و مربــع رونویســی میشــوند ،توصیــف میکنــد .در ایــن پــروژه او بــا
ادغــام برهــم کنــش زیباییشناســی نــور خورشــید (علــت) و حرکــت
جنبشــی مجســمه(معلول) و پاالیــش توالــی علــت و معلــول در
ســاختار مجسمههای خود و دســتیابی به مکانیزم کنترل ،توانست
مجســمههای متحرکــی را بســازد کــه الگوهــای حرکتــی آنهــا بیانگــر
رابطهی جداییناپذیر خورشید و فنآوری باشند (.)Stonyer,1978
دو نکته در این رســاله به عنوان اولین دکترای تخصصی( )PhDکه
به روش پژوهشــی کنشمحور انجام شــده است ،حائز اهمیت است:
اول آنکه او فرآیند نظاممندی را برای آزمایشهای خود در نظر گرفت.
او راههــای مختلف اســتفاده از نــور و گرمای خورشــید را مورد مطالعه
قــرار داد تا مجســمههایی بســازد که بــه محیطی که در آن قــرار دارند،

وا کنش نشان دهند .بنابراین ابتدا او اثرات استفاده از مایعات با جرم
حجمیهای متفاوت که باهم مخلوط نشــوند و اثرات رنگی متفاوتی
را در معرض نور خورشید طی گرم و سرد شدن ایجاد کنند ،را مطالعه
کــرد و در مرحلــهی بعــد ،اســتفاده از ســلولهای فوتــو الکترونیــک را
بــرای تامیــن برق موتورهای ســروو 17به عنوان عواملــی برای به حرکت
درآوردن مجسمههایش مورد تحقیق قرار داد .این موتورها ،رابطهی
بین سلولهای فوتوالکترونیک ،بخشهای متحرک مجسمهها و نور
خورشید را به منظور ایجاد جلوههای زیباییشناسی تغییر میدهند.
دوم آنکه پژوهش او با همکاری هنرمندان و دانشــمندان انجام شده
اســت و رویکــردی بینرشــتهای را بــرای نیل به اهــداف پژوهش خود
برگزیـ�ده اسـ�ت( .)Borg, 2009در حــدود  10ســال بعــد از او ،بیــش از 12
رســاله دکتــرا و فــوق لیســانس بــه روش پژوهش کنشمحور در کشــور
انگلستان انجام شد که محور همهی آنها ،کار خالقانهی تجربی بود.
در ادامه به برخی از آنها اشاره شده است.
رســالههای دکتــری بــه روش پژوهشــی کنشمحــور در هنــر و
طراحی(دیزایــن) ،در حــال افزایــش اســت .طبــق آمــار ســازمان آمار
تحصیــات تکمیلــی ( )18HESAبریتانیــا ،در ا کتبــر  ،2002تعــداد
رســالههای انجام شــده به روش کنشمحور 180 ،عنوان اعالم شــده

جدول  -1برخی از رسالههای دکترا در رشتههای هنر و طراحی(دیزاین).

پژوهشگر
واتسون
1992

19

ءالینز
1993
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 متن مصور مکتوب ساخت تجربی شیءمجسمهســازی  /نقــش اتفــاق بــه عنوان
 نمودار سیر تصمیمگیری تامل در حین کنش( ضبط صدا و تصویر)یک محرک خالق
 مشــارکت عمومــی برای ســنجش اتفاق یــا انتخاب در  -پایگاههای اطالعاتی چند رسانهای نمایشگاه مجسمهها و طر حهاپروژهها
 طراحی تجربی کوره متن مصور مکتوب تستهای لعابســرامیک  /سیســتمهای پخــت ایمــن و  -مطالعــات دســتگاهی ماننــد اســکن میکروســکوپ  -تهیه ویدئویی از فرآیند پخت و به دست
آوردن لعابهایی با جالی فلزی
الکترونیکی
سازگار با محیط زیست
 ارزیابی بصری سرامیکها ی پخته شده با استفاده از  -نمایش سرامیکهای پخته شده21
روش اشتقاق معنایی
 متن مصور مکتوب راهانــدازی چهــار مــکان خــاص از کارهایــی هنــری به مکانهــای ارائهــی ســرامیکهای بــهکاربــرد ســرامیک در تزیینــات معمــاری /عنوان مورد مطالعاتی
کاررفته در تزیینات معماری
اســتفاده از آجرهای لعابدار/کاشی ویژگی  -مصاحبه با افراد سا کن؛ معماران و بازدیدکنندگان در
 نمایشــگاه -مستندســازی کار انجــاممکانهای مورد مطالعه.
جداییناپذیر ساختمان
شده در مکانهای مورد مطالعه و کارهای
 آزمایش روی بدنه و لعابانجامشده

ویلر
1996

22

ویلسون
2002

23

اسکوپا
2003

حیطهی موضوع /مسئله تحقیق

روشها  /ابزار مورد استفاده

قالب ارائه رساله

24

 آزمایش جنبههای تکنیکی مانند ترکیب لعاب ،پخت متن مصور مکتوبو بررسی برهم کنش آنها
ســرامیک /زیباییشناســی لعابهــای
 برگزاری سه نمایشگاه انفرادی و برگزاری ساخت کورهی گازی کوچککریستالین
 بررســی تاثیــر فــرم بدنههــای ســرامیکی بــر جلوههای دو نمایشگاه گروهیزیباییشناسی لعاب کریستالین
 پنج پروژهی همکاری متفاوت هنر تجسمی پروژههــای دانشــجویان هلســینکی فنالنــد و ارزیابــی متن مصور مکتوب همراه با شــرح مصور هنرهــــــــــای تجســــــــــمی /همــــــــــکاریتوسط دانشجویان
پروژههای انجام شده
بینرشتهای راهبردی
 مشــاحبه بــا شــرکتکنندگانی کــه در کارهــای عملــیهمکاری داشتند
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اســت .در جــدول  ،2اشــارهای کوتــاه به برخی از این رســالهها شــده
است .در این رسالهها ،شاهد خالقیت در روشهای به کار رفته و در
برخی از موارد نوآوری در قالب ارائهی نهایی رساله هستیم که خود
نشــانگر افزایش اعتماد به نفس هنرمندان و طراحان در امر پژوهش
و ایدهپردازی آنها برای طراحی تحقیقاتی جدید است.
در این قســمت ،بــه ذکر دقیقتر مراحل پژوهشــی کنشمحور دو
هنرمند پژوهشگر میپردازیم.
جونــگ -آه کیــم25در رســالهی دکتــرای خــود در ســال  2006م.
بــا عنوان"ویژ گــی کامپوزیــت چینی ســلولزی :بررســی خــواص مواد و
کارپذیــری آن در هنــر ســرامیک و طراحی ســه بعدی" 26در دانشــگاه
گوتنبرگ ،دانشکده طراحی و صنایع دستی ،به دنبال راهحلی برای
رفع مشکل هنرمندان برای کار با بدنههای چینی (مقاومت کم آنها
در مرحل ـهی خــام و ترکخوردگــی و پیچش آنها در حیــن پخت) بود
تا بدنهای با قابلیتهای مناســب برای ســاخت و طراحی آثار هنری
ســرامیکی بســازد .او ابتــدا بــه روش تجربی ،یک بدن ـهی چینی پایه
را در نظــر گرفــت و تاثیر درصد الیاف ســلولزی بر میــزان کاهش وزن،
کاهش انقباض و افزایش اســتحکام خام بدنههای چینی سلولزی را
مــورد مطالعــه قرار داد .نتایــج حاصل از این بخش را در ســاخت آثار
خــودش به دفعات آزمود و در نهایــت تالش او منجر به یافتن ترکیب
مناسب بدنهی چینی شد که افزودن مقادیر معینی سلولز ،افزایش
کارپذیــری و مقاومــت قطعــه در مرحل ـهی خــام و همچنیــن کاهــش
شــدید ترکخوردگــی ،پیچش و تغییر شــکل قطعــه در خالل پخت را

تصویر  -3مجموعه ی پذیرایی.
ماخذ)Kim,2006( :

تصویر -4ظروف پرسالن با لعاب کریستالین ،پیتر ویلسون.
ماخذ)http://kerrielowe.com( :

در پی داشــت و قابلیت ریختهگری قطعات را برای هنرمندان فراهم
مینمــود .او ضمــن ارائــهی نتایــج علمــی کار خــود در رســاله و چهار
مقالــه در نشــریات علمــی ، 27آثار هنــری -کاربردی ســرامیکی خود را
تحت عنوان "مجموعهی ظروف پذیرایی بســیار ظریف" و "جا تخم
مرغیهای چند کاره" در گالری هنرهای صناعی سینترا در گوتنبرگ
سوئد 28به نمایش گذاشت (.)Kim, 2006
پیتــر ویلســون 29در رســالهی دکتــرای خــود در ســال 2002م .بــا
عنــوان" :پژوهــش پیرامون ویژ گــی لعابهای کریســتالین و فرمهای
مناســب بدنههــای ســرامیکی بــه لحــاظ زیباییشناســی" ،30تــاش
کــرده اســت ضمــن بررســی عوامــل موثــر ماننــد ترکیــب ،ضخامــت و
نحــوه اعمــال لعــاب ،چرخهی پخت و سردشــدن و اتمســفر کــوره بر
رشــد کریســتال در لعاب از طریق آزمایشــات علمی ،به بررســی اثرات
زیباییشناسی فرم بدنههای سرامیکی بر لعاب کریستالین بپردازد.
او در پــی آزمایشــات تجربــی متعدد ،ضمــن یافتن ترکیبات مناســب
لعــاب کریســتالین ،دریافــت کــه بدنههای روشــن ،ظریــف و مترا کم
ســرامیکی ،نتایــج بهتــری در زیبایــی لعابهــای کریســتالین دارنــد
و از بیــن روشهــای اعمــال لعــاب بــر روی قطعــه ماننــد غوطهوری،
قلممــو ،ریختن و اســپریکردن ،روش اســپریکردن بــه دلیل امکان
کنتــرل ضخامــت لعــاب مناســبتر اســت؛ همچنیــن اتمســفر خنثی
و ا کسیداســیون نســبت بــه اتمســفر احیــاء ،برای رشــد کریســتالها
مناس ـبتر هســتند .او برای یافتن ضخامت مناسب لعاب برای رشد
حدا کثر کریستالها ،ضخامت  0/2تا  2میلیمتر لعاب را بر روی بدنه
مــورد آزمایش قرار داد و در نهایت دریافت که ضخامت  0/5میلیمتر
بــرای لعــاب کریســتالین مــات و  1میلیمتــر بــرای لعــاب کریســتالین
شیش ـهای مناسبتر اســت .او چرخهی مطلوب پخت کوره و دمای
مطلــوب بــرای رشــد کریســتالها و ســرعت سردشــدن کــوره را مــورد
مطالعــه قــرارداد و دریافت که هرچه ســرعت ســرد شــدن کــوره کمتر
باشد ،کریستالها در لعاب بیشتر رشد میکنند و سرانجام به بررسی
تاثیر فرم قطعات بر زیبایی و رشــد کریســتالها پرداخت .تجربهی او
نشــان داد که لعاب کریســتالین بر روی فرم گلــدان ،بطری و ظروف
کروی بهترین نتایج را دارد .او عالوه بر رساله ،سه نمایشگاه انفرادی
از جمله نمایشــگاهی از آثار هنری دکترای او در گالری ســفال مورا، 31
نمایشگاهی در گالری ال و اس درباثرست 32و نمایشگاهی در گالری
ِپــرت 33و دو نمایشــگاه جمعــی برگــزار نمــود و ســه مقاله در نشــریات
علمی و سه مقاله در کنفرانسها ارائه کرد (.)Wilson, 2002
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پیدایش مشــخصههای کلیدی روششناســی
در پژوهش کنشمحور
در روش پژوهش کنشمحور ،کار هنرمند نقطهی شروع پژوهش
است که نه تنها عقاید و منطق شخصی و درونی او را عرضه میکند،
بلکه میتواند در چارچوب گستردهتر و حرفهای به رسمیت شناخته
شــود و منطق بیرون از دنیای درون هنرمند را نیز ارائه دهد .رویکرد
پژوهش کنشمحور به طور طبیعی ما را به سمتی سوق میدهد که
روشهای شناختهشده و معمول را مورد ارزیابی قرار دهیم و از بین
آنهــا روشهــای متناســب با کنش هنــری را برای انجــام یک تحقیق
نظاممند و قابل دسترس برای نیل به اهداف ذیل اتخاذ کنیم:
 -۱تجربــه  /کاوش ،جمعآوری ،مستندســازی اطالعــات و تولید
دادهها  /شواهد،
-۲تامل و ارزیابی اطالعات ،انتخاب مناسبترین اطالعات،
-۳تجزیه و تحلیل ،تفسیر و فهم اطالعات،
-۴آمیختــن و تنظیــم ارتبــاط یافتههــای پژوهــش و برنامهریــزی
پژوهش جدید.
چــه روشهــای عملی میتواند به طور موثر در این فرآیند تحقیق
به کار روند؟ از بررســی پژوهشهای رســمی انجام شــده تــا به امروز،
روشهای خاص ذیل شناخته شده است:
 مشاهده و یادداشتبرداری /استفاده از نمادها، تجسم -ترسیم (در تمام اشکال) ،نمودارها، ترســیم نقش ـهی خالصهشــدهی خطمشــی پژوهش ،کشیدننقشهی ذهن،
 گردهمایی که در آن راهحلها و اندیشهها ابراز شود /استفادهاز تفکر دیگران،
 استفاده از دفتر پیشنویس  /دفتر یادداشت، استفاده از عکاسی ،ویدئو ،ضبط صدا، ساخت مدلهای سه بعدی  /ما کت، آزمایش با مواد و فرآیندها، مدلسازی /شبیه سازی، برنامههای کاربردی چند رسانهای /استفاده از ابر رسانهها، اســتفاده از پایگاههای اطالعاتــی اینترنتی ،واژهنامههای مصورو مکتوب ،آرشیوها،
 تفکر و تعمق در حین انجام کار عملی" ،جاری شدن آ گاهی" /روایتهای شخصی،
 یادداشت روزانهی آنچه مشاهده میشود  /یادداشت روزانهیآنچه تفکر میشود  /یادداشت روزانهی فرآیند پژوهش،
همکاری /مشارکت /استفاده از پیشنهادات و انتقادات .برایمثال بازخورد کارگاههای آموزشی،
 استفاده از استعاره و تمثیل، ترسیم ماتریس 34سازمانی و تحلیل، نمودار جریان تصمیمگیری، مجموع ـهی تصاویــر یا رس ـمهایی کــه پیشــبرد کار را به صورتبصری نشان دهد،

 نوشتههای انتقادی و انتشارات،برگزارینمایشگاهوتوجهبهبازخوردهایمخاطبین/تجدیدنظر.در برخــی از پژوهشهــای کنشمحــور ،مــوارد فوق بــا روشهای
علــوم اجتماعــی تقویــت و ســازگار و گاهی دوبــاره باز تولید شــدهاند.
مواردی از قبیل:
 مصاحبه ،پرسشنامه ،نظرسنجی، مطالعهی موردی ،مطالعهی عمیق روی نمونههای مربوط،ایفــای نقــش مشــاهدهکنندهی همــکار در طــی فرآینــد پژوهــش
توسط خود پژوهشگر،
استفاده از روشهای شخصی و دریافت باطنی، اســتفاده از تکنیکهــای ارزیابــی ماننــد اشــتقاق معنایــی،طبقهبندی چندگانه،
استفاده از روش سیستمهای نرم .)Gary & Malins, 2004, 30(35یــک کنش هنری متفکرانه ،مبتنی بر یک فرآیند تحقیقاتی فعال
اســت که ویژگیهای روششناسی پژوهشی با قالب هنری سازگاری
و هماهنگــی پیــدا میکند .مانند طریقــهی ارائه نهایی کــه میتواند
به صورت نمایشــگاه ،اجرا(پرفورمنس) و  ...باشــد و بستگی دارد به
اینکه اثر هنری توســط چه کســانی کجا و تحت چه شرایطی و به چه
مدتــی دیــده ،شــنیده ،تجربه و یا مورد اســتفاده قــرار خواهد گرفت.
ارائهی نهایی ،تنها نقطهی پایان نیست بلکه به طور بالقوه ،بخشی
از ماهیت تحقیق است.
اما چگونه انواع پژوهشهای متداول در فعالیت هنری حرفهای
روزمــره را از پژوهــش بــا رویکــرد مبتنــی بــر کنــش هنــری تشــخیص
دهیــم؟ یــک راه برای تشــخیص آن ،توجه به نیــت و هدف پژوهش
ً
اســت .فعالیتهــای حرفهای متداول یک هنرمنــد ،معموال چالش
قابل مالحظهای را از نظر اصالت ،ریسکپذیری ،فراخترکردن مرزها
و گســتردهکردن تعامــات فرهنگــی در بر نــدارد و هنرمنــد نمیتواند
ادعــا کنــد کــه کار هنری او بــه عنوان پژوهش به رســمیت شــناخته
ً
شــود .انجــام کاری کــه نوآورانــه نباشــد به خصــوص زمانیکــه صرفا
بــه توســعه و گســترش تکنیــک و مهارت منجر شــود ،کافی نیســت.
حتی زمانیکه کنش حرفهای هنرمند ،نوآورانه و اندیشمندانه بوده
و منجــر بــه پیشــرفت و توســعهی زمینهی عملی شــود ،قصد و نیت
کنــش ،مقدم بــر تولید آن اســت .گســترش هنرهای بدیع بــه قلمرو
پژوهــش ،تعبیــر و تصریــح مــواردی از قبیــل ویژگیهــای موقعیتــی
کــه در آن کار انجــام شــده اســت ،کاوش برخی از روابــط پیچیده در
حین کار و روابطی که کار با خارج از زمینهی خود دارد را شامل می
شــود ،بدین معنا که نتایج باید راههایی که از طریق آنها کار هنری
توســعه و دانش در آن رشــته گســترش یافته است را نشان دهد .ا گر
گســترش مرزهای دانش بر اســاس یک فرآیند تحقیقاتی ،ا کتشافی،
اندیشــمندانه و یــا تحلیلــی باشــد ،نتایــج عملــی در پــی آمیختــن
مسائل پیچیدهی آن حوزهی تحقیقاتی بوده است(Strand, 1998,
ً
 )34و ایــن امــر دقیقــا مشــابه روش تحقیق کالســیک در علوم ،علوم
اجتماعی و انسانی است.
ایــن رویکــرد ،نیــاز به یک گــزارش مبســوط دربــارهی رویدادهای
تحقیق دارد که نقشــه راه اســت .این گزارش ،نقش اساسی در تمایز
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کار حرفهای از پژوهش کنشمحور دارد زیرا شواهدی را دال بر اصالت
کنش هنری فراهم میآورد و نشاندهندهی تسلط حرفهای هنرمند
بر امر پژوهش اســت .بســیاری از هنرمندان خالق ،از گزارشنویســی
پژوهــش خــود طفــره میرونــد .بــا ایــن حــال ،گــزارش رویدادهــا ،نه
ً
تنهــا لزومــا بایــد بیغرضانــه باشــد ،بلکه ممکن اســت الزم باشــد به
طــور صریحــی از حوزهی رشــتههای تجربی دیگر بهــره جوید".فرآیند
ا کتشــاف در اغلب کارهای پژوهشــی موفق ،ماننــد کارهای خالقانه
براساس ترکیبی از روششناسی صریح و سختگیرانه و تعقیب افکار
تخیلی و درک شــهودی اســت"؛ لذا اشتباه است که کار خالقانه را در
جایی ورای عقل و منطق و تجزیه و تحلیل بدانیم(.)Seago,1994,5

قلمروی نظریه و کنش
"یــک موضع انتقادی و نظری بــه چارچوببندی و محدودکردن
پاس ـخهای تحقیــق ،بــا زمین ـهی خاصــی کــه بــرای پژوهــش فراهــم
م��یآورد ،کمک میکن��د"(  .)Wild, 1998, 51فعالیتهای پژوهشــی
کنشمحــور بدیــع میتوانــد در فضــای ســومی واقع در بیــن مرزهای
نظــری و کار عملــی قــرار بگیرد .این همــان جایی اســت که پژوهش
بــا کنــش بدیع در یــک نوعی از ا کتشــاف و مواجههی دگرگــون یافته
ممزوج میشود که به سفر شباهت دارد و فرآیندی تعاملی و تبادلی
است که نماد تمام تجربیات هنرمند است (.)Ibid,93
ســاز و کار خالقیــت در خــاء رخ نمیدهــد و بیــش از آنکه حاصل
حوزههــای عملــی و دانشــگاهی خــود باشــد ،محصــول گســترهی
اجتماعــی و فرهنگــی اســت .البتــه بیــم آن م ـیرود کــه آن را مولــد
فرهنــگ تصــور کننــد ،ولــی نبایــد به کنــش هنــری مانند بســیاری از
فعالیتهای بشر ،نگاهی مکانیکی و علت و معلولی داشت (Bogue,
ّ
ً
 )1999, 88و آن را صرفــا بــه یــک منطق علی تنــزل داد .جریان کنش
بدیع مانند تمام امور زندگی ،تجربیاتی را در بر میگیرد که به صورت
کیفی ،ذهنی و وابسته به شرایط است.

کاربرد روشهای مختلف
کسب اطالعات از نقطه نظرات مختلف ،پژوهشگر را قادر میکند
تــا ایدههــای خــود را مــورد آزمایش قرار دهــد .دیدگاههــای مختلف،
گزارههــای اصلــی یــا حــدس او را تاییــد یــا رد مــی کننــد ،درنتیجــه،
یــک روش  -یــک ســری اطالعــات غیرقابــل اعتمــاد ،ذهنــی،
جانبدارانه ،یک روش  -یک سری اطالعات غیرقابل اعتماد ،ذهنی،
جانبدارانه،عــه از اطالعــات ،قابــل اطمینانتــر بیــن
دو روش  -دو مجمو
دو روش  -دو مجموعه از اطالعات ،قابل اطمینانتر بین
ذهنی ،جانبداری کمتر،
ذهنی ،جانبداری کمتر،
چند روش  -دیدگاه چندگانه ،قابل اطمینانتر ،تقویت و تایید
چند روش  -دیدگاه چندگانه ،قابل اطمینانتر ،تقویت و
یکدیگر ،انتقادی

پژوهش دقیقتر و قویتر میشــود .در اغلب موارد ســعی بر آن است
تــا در روششناســی پژوهــش ،بــر دوگانگــی رویکردهــای اســتقرایی
و قیاســی تا کیــد شــود و ایــن درحالــی اســت کــه در پژوهشهــای
کنشمحور ،اغلب از روشهای متعدد اســتفاده میشــود .دلیل اول
ً
این اســت که یک پروژهی تحقیقاتی ،معموال پرسشهای پژوهشی
متفاوتــی دارد بــه طوری که یک روش برای یک ســوال ممکن اســت
مناســب و برای دیگری نامناسب باشد .دلیل دوم ،استفاده از چند
روش بــرای جمــعآوری اطالعات در مورد یک مســئله "روش مثلثی"
اس��ت ( )Gray, 2013که با بررســی مســائل از نقطه نظرات مختلف و
جمعآوری اطالعات از راههای مختلف ،میتوان موقعیت مســئله را
دقیقت��ر مش��خص ک��رد ( .)Easterby, 2002روش مثلثــی ،یک روش
قدرتمنــد اســت کــه اعتبار ســنجی دادههــا را از طریق تأییــد متقابل
دو یــا چنــد منبع تســهیل میکند و به اســتفاده و ترکیــب چند روش
پژوهشـ�ی برای مطالعه یـ�ک پدیده اشـ�اره دارد (Bogdan & Biklen,
 .)2006بــا اســتفاده از روشهــای مکمــل در مقایســه بــا یــک روش
منفــرد ،احتمــال آنکه به دیدگاه مهمتر انتقادی و جامعتری برســیم
بیشتر است (تصویر.)5

انتخاب رویکردها ی راهبردی
انتخاب روششناسی در هر پژوهشی مبتنی بر رویکرد پژوهشگر
نسبت به مســــــاله تحقیق اســــــت .رویکرد پژوهش ،مشخصکننده
هستیشناســــــی ،شناختشناســــــی و به دنبال آن روششناســــــی
و روشهای تحقیق متناســــــب بــــــا آن رویکرد اســــــت .در پژوهش
کنشمحور ،با توجه به اینکه مســــــئلهی پژوهش اغلب چند وجهی
و قابل گنجاندن در یک رویکرد منفرد نیســــــت ،لذا پژوهشــــــگر آ گاه
میتوانـ ـ ــد در هر مرحلهای از تحقیق به فراخــــــور نیاز خود ،رویکرد و
روششناسی مناسب کار خود را انتخاب کند .لذا ابتدا مروری کوتاه
خواهیم داشت بر شناختشناسی ،دیدگاههای نظری ،روششناسی
و روشهـ ـ ــای تحقیــــــق برخــــــی از رویکردهــــــای رایــــــج در تصویر.6
رویکرد پژوهشــی و روشهایــی که یک پژوهشــگر اتخاذ میکند،
تحــت تاثیر تفکــر او مبنی بر اینکه حقیقت عینــی و قابل اندازهگیری
اســت یا جهان واقعــی را نمیتوان اندازهگیری کرد ،اســت .نظریهی
تفســیرگرایی ،جهــان را پیچیدهتــر از آن میداند که بــه مجموعهای
از قوانیــن قابل مشــاهده تقلیل دهد و معتقد اســت تعمیمپذیری،
روش
2

موضوع
پیچیده ی
پژوهش

تایید یکدیگر ،انتقادی

تصویر -5روش مثلثی پژوهش.

روش
1

تصویر -5روش مثلثی پژوهش.
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از درک عملکــرد واقعــی پشــت حقیقــت کــه موضــوع تحقیق اســت،
اهمیــت کمتــری دارد .ســوال ایــن اســت کــه پژوهشــگر از طریــق
مجموعهای از دادههای کیفی ،به دنبال اندازهگیری و تعمیمدادن
نتایــج بــه جمعیــت بزرگتــری اســت؟ یــا در جســتجوی تشــریح و
توصیــف ژرفتــر پدیدههــا اســت؟ یــا بــه صــورت متنــاوب رویکــرد
پژوهشــی او هر دو را در برمیگیرد؟

تبدیل امر درونی به موضوع بیرونی یا شیء
ظهــور کیفیتهــای عملــی ،بــه نوبــه خــود مبتنــی بــر تصمیمات
خــاص و جهتگیــری هنرمند در خــال پروژه اســت .در خالقیت که
نوعــی فعالیت نمادین اســت ،مرز بین آنچه برای هنرمند پژوهشــگر
شــخصی اســت ،نامشــخص اســت؛ با این وجــود نبایــد از اتخاذ یک
روش ذهنــی هــراس داشــت زیــرا روششناســی (متدلــوژی) علمــی
دانشــگاهی در غــرب ،به طور ســنتی رویکرد روش تجربــی را که تمام
پدیدهها در آن امری بیرونی و عینی اســت ،ترجیح میدهد .چنین
روشهایی ،به جای آنکه تالشی برای فهم دنیای بیرون از دریچهی
دنیــای درونمــان باشــد ،ما را به موقعیتها و اشــیایی کــه فقط امر
بیرونــی هســتند رهنمــون میکنــد .نکتــه مهم در یک روششناســی
ً
ذهنــی ،کشــیدن مرز ظریف بیــن امور صرفا فردی و آن چیزی اســت
که ممکن اسـ�ت به تعداد وسـ�یعتری از مردم مربوط باشـ�د(Taylor,
 .)2014حفــظ تعــادل بــر لب ـهی ظریفــی کــه بیــن تجربیــات خالــص
شــخصی و دانــش قابــل انتقالپذیــری اســت ،نــه تنهــا اعتبــار آن را
کاهــش نمیدهــد ،بلکــه منجــر به طــراوت و تازگــی رویکرد میشــود.
در یــک رویکــرد تعاملــی ،پژوهشــگر نه فقــط به صــورت ذهنی درون
ً
تجربــه خالقان ـهی خود قــراردارد و نه صرفــا عینیتی را خــارج حوزه و
قلمــروی کار خــود میبیند ،بلکــه هنرمند پژوهشــگر ،در جایی روی

شناختشناسی
• عینی گرایی

• برساخت گرایی
• ذهنی گرایی

دیدگاه نظری
• اثبات گرایی

• تفسیر گرایی

• نمادین

• پدیدار شناسی

مــرز کشــمکش ارتباط بین شــرایط مختلــف درونــی و بیرونی ،عملی
و نظـ�ری ،بدیـ�ع و تقلیـ�دی ،گزارشـ�ی و تحلیلـ�ی قـ�رار دارد (Dallow,
.)1998,42-43
برای یک پژوهشــگر ســنتی ،موضوع عینیــت ،مانعی جدی برای
اعتبار قائل بودن به چنین رویکرد پژوهشی است .اما موقعیت" ناظر
39
بی طرف" ،همچون اصطالحی که پدیدارشــناس معروف هوســرل
به کار میبرد و در رویکردهای پژوهشــی ،انتقادی ،نظری یا تاریخی
به صورت سنتی معمول است را میتوان در طرحی که بوردیه 40برای
نظری ـهی کنــش در ســال  1997میــادی ارائــه داده اســت ،مالحظه
کرد .در چنین رویکردی ،درکل فرآیند مسیر پژوهشی ،همواره کنش
توســط ناظــر بیطــرف کــه خود پژوهشــگر اســت ،مــورد ارزیابــی قرار
میگیرد (.)Bourdieu,1977, 2
میتــوان گفــت پرداختــن بــه انــواع فعالیتهــای نمادیــن کــه بــا
تجربههای حسی و مفهومی و بیانهای هنری سرو کار دارد و از یک
برنامهی مطالعاتی که تمرکز آن بر موضوع چنین فعالیتهایی است
بهــره میجوید ،هردو نگاه به بیرون و درون را در برمیگیرد .این امر،
مســتلزم ثبــت و تجزیــه و تحلیل حرکت از بیرون بــه درون و بالعکس
اســت کــه گــزارش توســعهی عناصر حســی و مفهومی در حیــن کار را
شامل میشود که به قرار گرفتن فعالیت خالق در درون یک ساختار
فکــری کمک میکند .همچنیــن باید توجه کرد که تمرکز بر روی یک
کنــش بدیــع ،به معنی بازگشــت به نســخهی خالــص "زیباییگرایی"
نیســت بلکــه رویکــرد حاضر ،ایــن امــکان را فراهم میکند تــا هنرمند
پژوهشــگر بتوانــد مــرز بین کار خــود و روابــط مختلف با گســترههای
اجتماعی ،تاریخی ،فرهنگی و فنی که کار در آن پدید آمده را کشــف
کنــد و موقعیتــی را فراهــم میکند تــا او فرآیندی که به واســطهی آن،
پیچیدگــی غیرقابــل تقلیلــی از واقعیــت را اتخــاذ و آن را بــه فرمهــای
خاصی تبدیل کرده است ،گزارش کند (.)Dallow, 2003

روششناسی
•پژوهش تجربی

•تحلیل آماری

• مردم نگاری

•روش پدیدارشناسانه

• پژوهش انتقادی
•پست مدرنیسم
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گامبندی پژوهش کنشمحور
گام :1تصمیمگیــری دربارهی هدف پژوهش .مســئلهی پژوهش
ممکــن اســت یــک دغدغهی شــخصی بــا موضوعی باشــد کــه که در
یک کنش بدیع توســط هنرمند پژوهشــگر شناســایی شــود یا عامل
انگیــزش بــرای پژوهــش ،یافتــن راهــی بــرای پاســخ بــه چالشهــای
فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و یا زیست محیطی و  ...باشد.
گام :2پاسخ به این پرسش که ضرورت پژوهش چیست؟ در این
ً
مرحله باید از خود بپرســید که آیا ایدهی پیشــنهادی واقعا میتواند
ً
موضــوع یــک پژوهــش باشــد؟ معمــوال افــراد دالیل شــخصی خوبی
را بــرای انجــام پژوهشهــای خود عنــوان میکننــد؛ به ویژه مســائل
مربــوط بــه کنــش هنــری .امــا باید دیــد آیا ایــن ضــرورت در عرصهی
گستردهتری حس میشود؟
گام :3جســتجوی مقدماتــی بــرای یافتــن اطالعاتــی دربــارهی
موضوع پژوهش خود تا ضرورت تحقیق محرز شود.
گام :4ا گر هیچ منطق خارجی (غیر شخصی) صریحی برای پژوهش
وجود نداشــته باشد ،میتواند دلیل آن ،داشتن یک ایدهی افراطی و
ً
کامال شخصی باشد که بهتر است در این مرحله متوقف شود.
گام :5بــا جســتجوی زمین ـهی تحقیــق ،شــخص ممکــن اســت
بــا پژوهشهــای مشــابهی مواجــه شــود و بــا مطالعهی پرس ـشها یا
پیشــنهادات پژوهشهــای آتــی ،فرصــت مناســبی بــرای توســعهی
تحقیقات قبلی انجام شده در زمینهی کار خود پیدا کند.
مراحل مقدماتی فوق ،در برنامهریزی ســفر پژوهشــی پژوهشــگر،
شناســایی ،تدویــن و قاعدهمنــد کــردن مســئلهی تحقیــق و اتخــاذ
اســتراتژی تحقیقاتــی مناســب ،بســیار حائــز اهمیــت هســتند .در
برنامهریزی مســیر پژوهشی ،داشــتن مقصد و دلیل قانعکننده برای
انجام آن مهم است .همچنین باید از دانش کسانیکه سفر مشابهی
را تجربه کردهاند ،بهره جســت .پژوهش ،یک ســفر ا کتشــافی اســت
که افراد میتوانند به درک چش ـمانداز پژوهشــی ،کمکهای کوچک
ولی قابل توجهی کنند .قدم بعدی ،یافتن تحقیقات انجام شده در
سطح عمومی و استفاده از اطالعات آنها برای یافتن جایگاه خود به
عنوان پژوهشــگرو تمرکز بر روی پرســش پژوهش است .در تحقیقات
ســنتی ،ایــن نــوع بررســی و ارزیابی" ،مــرور ادبیــات تحقیــق" نامیده
میشــود .بــا توجــه به اینکه امــروزه اطالعــات به صورت گســتردهای
در رســانهها ،پایگاههای اطالعاتی ،شــبکههای اینترنتــی و ....قابل
دســترس هســتند ،لذا اصطالح "مــرور زمینهی تحقیــق" ،تمام انواع
اطالعات را در بر میگیرد.
گام :6مرور زمینهی تحقیق به دالیل زیر ضروری است:
الــف) بررســی زمین ـهی در حــال کار ،درک کلیتــری را از اطالعات
تاریخی و معاصر زمینهی پژوهش در اختیار میگذارد.
ب) آن قســمت از اطالعاتــی کــه به صــورت مســتقیم در ارتباط با
پژوهش است را میتوان به صورت خاص انتخاب کرد.
ج) در روند بررسی و مرور زمینه ،خالءهای دانش شناسایی شده
و ایــن امــر بــه طــرح پرس ـشهای پژوهــش و جلوگیــری از کار تکراری
کمک میکند.

این مرحله ،به پژوهشگر کمک میکند تا درک درستی از زمینهی
ً
پژوهش خود به دســت آورد .آ گاهی از اینکه چه کســان دیگری قبال
در ایــن قلمــرو حرکت کردهانــد و از چه روشهایی برای روشــنکردن
مسیر خود بهره جستهاند ،بسیار مهم است .بررسی و مرور زمینهی
تحقیق ،به پژوهشگر اجازه میدهد تا ضمن کمک گرفتن از کارهایی
ً
که قبال انجام شــده اســت ،دیدگاههای انتقادی خود پژوهشگر بیان
شــود و در پایــان ایــن فرآینــد ،باید او بتوانــد موقعیت خــود را در یک
چارچــوب حرفــهای بــا تدویــن پرســش مناســب تحقیــق و انتخــاب
استراتژی مناسب پژوهشی ،مشخص کند.
گام :7این گام ،شناســایی یک ســوال تحقیق مناســب ،پیرو آن
چیزی اســت که در خالل مرور زمینهی تحقیق کشــف شــده اســت.
پرســش تحقیــق میتوانــد بــا یــک روششناســی هدفمنــد ،عینــی و
منطقی ،برای توسعهی نقشهی واقعی کار استفاده شود.
چگونه باید تحقیق کرد؟
مرحلهی بعدی بســیار پرتحرک اســت .تا این مرحله ،پژوهشــگر
مســیر سفر تحقیقاتی خود را برنامهریزی و موقعیت خود را مشخص
کرده است و حاال در این قلمرو ،یک سفر ا کتشافی را آغاز میکند.
گام :8قبــل از هــر چیــز الزم اســت کــه وســایل حرکــت در ایــن
ســفر بررســی شــود .ایــن همــان روششناســی(متدلوژی) اســت کــه
بســتگی بــه قلمروی پژوهشــی دارد .این مهم اســت کــه ابتدا طیف
گســتردهای از گزینههــا در نظر گرفته شــود و برخی از موارد ســودمند
مــورد آزمایــش قرار گیرنــد .باید یک روششناســی را که کنش هنری
یــا جنبههایــی از آن در آن نقــش محــوری ایفا میکننــد را اتخاذ کرد.
شاید الزم باشد از چند روش برای رسیدن به پاسخ پرسش پژوهش
اســتفاده کرد که باید با دقت انتخاب و اســتفاده شوند .در این گام،
ممکن اســت الزم باشــد قبل از اینکه به ماجراجویی پرداخته شــود،
آن را بــه دقــت بررســی کــرد و حتی گامهــای رفته را به عقب برگشــت
تا از وســایل بیشــتری بــرای حرکــت و رفتن به جهتهــای مختلف و
کشــف قلمروهــای دیگر اســتفاده کرد و بــا جمعآوری طیف وســیعی
از اطالعات و اختیار داشــتن شــواهد بیشــتر در موقعیت نزدیکتری
به پاســخ پرســش پژوهش قرار گرفت .مســتندنگاری کل ســفر بسیار
مهم است .شاید الزم باشد یک دفتر وقایعنگاری همیشه به همراه
داشــت .همچنیــن الزم اســت انبــوه اطالعــات گــردآوری شــده را بــه
خوبی سازماندهی و مدیریت کرد تا در طی مسیر مفقود نشوند.
گام :9مــواردی را کــه پژوهشــگر در ضمــن عبــور از مســیر تحقیــق
جمعآوری میکند ،شواهدی را برای رسیدن به پاسخ فراهم میکنند
و گزارهی پژوهشــی او را به اثبات میرســانند .الزم اســت تا ذهن خود
را در طــی پژوهــش باز نگه داشــت زیــرا الزم اســت روی تجربه تفکر و از
آن اطالعات کســب کرد .لذا الزم است با استفاده از معیارهای برآمده
از پژوهــش ،ارزیابــی انجام گرفته و موارد ارزشــمند و مرتبط با پژوهش
را غربــال و انتخــاب کــرد؛ بــا دادههــا بازی کــرد و با تجســم احتماالت،
ارتباطات خالق برقرار کرد .گاهی الزم اســت برخی موارد را برای درک
بهتر از پیوند با دیگر اجزا جدا کرده و برای ایجاد یک حس و یا توسعهی
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معنایی به طریقهی دیگری به کار بست .از این ارزیابی باید به تفسیر
شــواهد پژوهشــی خــود رســید .گام نهایــی فرآیند پژوهــش مربوط به
نتیجهگیری انتقادی کل تجربه و نشاندادن ارزش و اهمیت آن از طریق
برقراری ارتباط موثر و انتقال اطالعات (بازگویی سفر تحقیقاتی) است.
گام -10در ایــن مرحلــه پژوهشــگر در یــک موقعیــت نتیجهگیــری
دربارهی آنچه در طی فرآیند پژوهش کشف کرده است قرار میگیرد و

ارزش و اهمیت پژوهش خود را در زمینهی گستردهتری نشان دهد.
گاهی الزم اســت عالوه بر متن مکتــوب از موارد مکملی مانند ویدئو،
صدای ضبط شده ،نمایشگاه و  ....استفاده شود.
یــک بخــش مهــم هــر پژوهشــی پیشــنهاد تحقیقــات آتــی اســت
و ایــن امــر فرآینــد پژوهشــی فــرد را دوبــاره وارد چرخــهی شناســایی
پرسشهای جدید پژوهش و قلمروهای جدید میکند.

نتیجه
 -۱پژوهش مبتن ـ ـ ـ ــی بر عمل(کنشمحور) منجر به توس ـ ـ ـ ــعهی
مباحث مفهومی و انتقادی ش ـ ـ ـ ــده و عل ـ ـ ـ ــم و معرفت جدیدی را از
طریق تجربه و نتایج حاصل از آن پدید میآورد.
 -۲ایننوعپژوهش،شیوهایقدرتمندبراییادگیریاز طریقعمل
است و آ گاهی الزم برای خلق یک کنش هنری بدیع را فراهم میکند.
 -۳روششناسـ ـ ــی(متدلوژی) پژوهشـ ـ ــی کنشمحور متناسـ ـ ــب
با مسـ ـ ــئله پژوهـ ـ ــش و اغلب به صـ ـ ــورت میانرشـ ـ ــتهای و برگرفته از
روششناسی (متدلوژی) چند پارادایم است که به دلیل پیچیدگی هنر
و مسائل مربوط به آن متناسب با هر پروژهای صورتبندی میشود.
 -۴روششناسـ ـ ــی (متدلـ ـ ــوژی) در پژوهش مبتنی بـ ـ ــر عمل از
تحقیقی که در طی کنش صورت میپذیرد ،پدید میآید زیرا منطق
حا کـ ـ ــم بر روشهای خـ ـ ــاص اجرایی پژوهشـ ـ ــگر در جایی در درون

ویژگیهای خالقانهی پژوهش او قرار دارد.
 -۵این پژوهش از منظر آ گاه یک هنرمند متفکر انجام میشــود،
لذا تفکر در حین کار عملی و بر روی آن با بر عهده گرفتن نقش "ناظر
بــی طــرف" منجر به خودارزیابی و خوداصالحی مداوم در طی فرآیند
پژوهش میشود.
ً
 -۶در ایــن پژوهــش یــک کنش نوآورانــهای که صرفا به توســعه و
گســترش تکنیک و مهارت منجر شــود ،کافی نیســت .حتی زمانیکه
کنــش حرف ـهای هنرمنــد ،نوآورانــه و اندیشــمندانه بــوده و منجــر بــه
پیشرفت و توسعهی زمینهی عملی شود ،قصد و نیت کنش ،مقدم
بر تولید آن است.
 -۷نظم ،انضباط ،دقت ،شفافیت ،انتقالپذیری ،مستندنگاری
و گزارشنویسی از ویژگیهایی پژوهش کنشمحور است.
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) ابداعLancaster() در دانشگاه لنکسترPeter Checkland( توســط پیتر چکلند
 از رویکرد اقدامپژوهی در سیســتمهایی اســتفاده، در این روششناســی.شــد
 این. با مســائل دنیای واقعی یکپارچه شــدهاند،میکند که عالوه بر پیچیدگی
فرآیند ایستا نیست بلکه از فرآیند رفت و برگشتی جهت شناسایی بهتر اتفاقات
 حد وســط علم و عمل اســت بدیــن معنا که، اقدامپژوهــی.اســتفاده میشــود
تنهــا یــک علــم بدون عمل و یــا عمل بدون وجهــه علمی نیســت (حنفیزاده و
.)5 ،1392 ،محرابیون محمدی
 این امکان را برای پژوهشــگران در، نظریه دادهبنیادGrounded Theory 36
،حوزههای موضوعی گونا گون فراهم میآورد تا به جای تکیه بر نظریههای موجود
به گونهایسیستماتیک،اینتئوریهاو گزارهها.خودتئوریو گزارهراتدوین کنند
 هر تئــوری و گزارهای که بر اســاس.و بــر پایــه دادههــای واقعی پرداخته میشــود
 بر زمینهای مســتند از دادههــای واقعی بنیاد نهاده،ایــن روش تدوین میشــود
 روشــی اســت برای دستیابی به شناخت، در واقع تئوری داده بنیاد.شدهاســت
 و موضوع یا موضوعاتی که پیش از این در مورد آنها،پیرامون موضوع مورد مطالعه
.)Allan, 2003َ( تحقیق جامعی نشدهاست و دانش ما در آن زمینه محدود است
 از ایـن طر حها زمانی استفاده میشود کـه پژوهشـگرHeuristic inquiry 37
 اختالفـــات موجود ناشــناخته باشــند و،بــرای ســنجش ابــزاری نداشــته باشــد
 همچنـــین زمــانی کــه.هیچ چارچوبی هـــم بـــرای راهنمـــایی در دسـت نباشـد
،پژوهشــگری بخواهــد نتــایج بــه دست آمده را به گروههای دیگر تعمـیم دهـد
ً
نظریههای قبلی را ارزیابی میکند یا پدیـــده را عمیقــــا بررســــی میکند و قــدرت
.)Creswell, 2003, 96( نفــوذ آن را میسنجد
 یک، شکلی از تحقیق کیفی است که در آن، گروه متمرکزFocus Group 38
، باورها و نگرش نســبت به یک محصول، افکار،گــروه از مــردم در مورد ادرا کات
ســواالت در. پرســش میشود، یا بســتهبندی، ایده، تبلیغات، مفهوم،خدمت
یــک محیــط گروه تعاملی که در آن شــرکتکنندگان آزادانه با دیگر اعضای گروه
.)Puchta & Potter,2004(  مطرح میشود،صحبت میکنند
39 Husserl.
40 Bourdieu.
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