
۱۷

کنشمحـــــوردرقلمـــــروهنـــــر،جنبشـــــینویندر پژوهـــــش
روششناسیپژوهشی*

مهنازمحمدزادهمیانجی**1،مهرنوششفیعیسرارودی2،حسینسرپولکی3
۱ دانشجوی دکترای پژوهش هنر، دانشگاه هنر اصفهان، عضو هیات علمی دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء)س(، تهران، ایران.

۲ استادیار دانشکده صنایع دستی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

۳ استاد دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

)تاریخ دریافت مقاله: ۹5/۷/۱۱، تاریخ پذیرش نهایی: ۹۶/۲/۱۷(

چکیده
از مباحــث ضــروری پژوهــش دانشــگاهی در حــوزه هنــر و طراحــی، روش شناســی اســت. اینکــه چگونــه می توان بدون توســل 
کنش هنری اســت، به  که مبتنــی بر  بــه روش هــای نظــری یا علمــی محض بــا بکارگیری روش هــای مناســب در پژوهش هایی 
کنش محور در مقاطع تحصیالت تکمیلی  کار آســانی نیســت. رشــد فزاینده پژوهش های  تحقیقات قابل قبولی دســت یافت، 
گرفتــن ماهیت هنر، از  که بــدون در نظر  کارآمدی روش های پژوهشــی اســت  رشــته های هنــر دو دهــه اخیر دنیا، نشــانگر عدم 
کاوی روش های مورد استفاده در پژوهش هایی  کرده است. در این مقاله تالش شده است با وا حوزه های دیگر بدان سرایت 
کنش محور، متناسب با  که منجر به خلق آثار هنری می شود، به ارائه ی راهکاری عمومی دست یافت. روش شناسی پژوهش 
که به دلیل پیچیدگی هنر و مســائل پژوهشی مربوط به آن، متناسب  مســئله پژوهش و اغلب به صورت میان رشــته ای اســت 
با هر پروژه ای صورت بندی می شود. در پی استفاده از این روش پژوهشی درحوزه ی هنر و طراحی، علم و معرفت جدیدی از 
که ممکن است به صورت آثار  طریق تجربه و نتایج آن پدید می آید و اصالت و صحت آن با توجه به بدیع بودن نتایج پژوهش 

هنری، موسیقی، طراحی، رسانه های دیجیتالی، اجرا )پرفورمنس( و نمایشگاه باشد، مشخص می شود.
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گاه اشــتباه  دو اصطــالح روش شناســی )متدلوژی( و روش )متد۱( 
تلقی شــده و به جای یکدیگر اســتفاده می شــوند لذا پیش از هر چیز 

الزم است تفاوت این دو اصطالح روشن شود.

روش)متد(

- طریقه ی انجام چیزی. 
که انجام  که مســیر چیــزی  - برنامــه ی دقیق و ســازمان یافته ای 

 .))www.merriam-webster.com کنترل می کند می شود را 
کاوش، جمــع آوری  روشهــا: تکنیک هــای خــاص و ابــزاری بــرای 
و تجزیــه و تحلیــل اطالعات هســتند. بــرای مثال مشــاهده، طراحی، 
عکاسی، ویدئو، ضبط صوت، یادداشت روزانه، مدل سازی، مصاحبه، 

. )New Collins Concise Dictionary, 1986( ...نظرسنجی و

روششناسی)متدلوژی2(

کــه در یک رشــته  مجموعــه ای از روش هــا، قوانیــن یــا ایده هایــی 
علمــی یا هنر مهم هســتند، رویــه ای خاص یا مجموعــه ای از رویه ها 
بــه  )متدلــوژی(،  روش شناســی   .))www.merriam-webster.com
کــه راهــی بــرای صراحــت بخشــیدن بــه ســاختارتفکر  همــان انــدازه 
می توانــد  اســت،  ارزیابــی  و  پرســش  طریــق  از  پژوهشــگر  عمــل  و 
گــر هیچ  خالقانــه و قابــل تغییــر باشــد )Jayaratna,1994(؛ بنابرایــن ا
روش شناســی تثبیت شــده ای برای هنر وجود ندارد، باید آن را خلق 
کــرد. روش شناســی، چارچوبی مرجــع برای تحقیق به شــمار می رود 
کــه در آن دیدگاه نظــری محقق قرار  کــه تحت تاثیر پارادایمی۳ اســت 

.)Walter, 2006, 35( داشته و توسعه می یابد
چالش اساســی در پژوهش هنر، یافتن روش شناســی )متدلوژی( 
کنیــم  کــه ســعی  اســت. یکــی از تصــورات اشــتباه رایــج ایــن اســت 
کار پژوهشــی خود در قلمرو هنر را شناســایی  روش های خاص برای 
کــه مجموعــه ای از روش هــای  کار وقتــی ممکــن اســت  کنیــم. ایــن 
پژوهــش هنر برای انتخاب وجود داشــته باشــد، ماننــد علوم و علوم 
که قریب به چند قرن تجربه ی پژوهشی روشمند مختص  اجتماعی 
به خود را دارند. اما تحقیقات دانشــگاهی در حوزه ی هنر در مراحل 
ابتدایــی خویشــاوندی بــا مدل هــای پژوهشــی تبیین شــدهی علوم 
کــرده و به  دیگــر اســت. بــه ناچــار باید از اصــول اولیه پژوهش شــروع 

برداشت های خود از پژوهش بازنگری شود.
گیرد؟ ۱- چه چیزی می تواند در هنر مورد پژوهش قرار 

کنند؟ ۲- چرا ممکن است هنرمندان پژوهش 
کنند؟ ۳- چگونه ممکن است هنرمندان پژوهش 

پرسش های فوق اساسًا فلسفی و پاسخ به آنها منحصر به افراد است.
پاســخ بــه پرســش اول بــه دانــش هنرمنــد پژوهشــگر از رشــته ی 
خــود برمی گــردد. چــه چیزی قابل پژوهش اســت؟ این یک پرســش 
هستی شناســی در مــورد ماهیت یک حقیقت اســت. دنیــای واقعی 
ســاده ای  پرســش  تنهــا  نــه  دوم  پرســش  چیســت؟  محقــق  بــرای 
بلکــه  نیســت،  پژوهــش  از  پژوهشــگر  هنرمنــد  انگیــزه ی  دربــاره ی 
بیــن  رابطــه ی  ماهیــت  دربــاره ی  شناخت شناســی  پرســش  یــک 
بــه  نســبت  هنرمنــد  یــک  "موضــع  اســت.  شــناختنی  و  شناســنده 
کار دارد"  که با آن ســر و  گرایش او نســبت به حقیقتی اســت  تحقیق، 
)Shön,1993,163(. بــه عبارتــی یک پژوهشــگر هنرمند چه موقعیت 
کند؟ پرســش ســوم در مورد  و نقشــی در انجــام پژوهــش بایــد اتخاذ 

روش شناسی)متدلوژی( تحقیق است.
در یک سخنرانی مهیج در مراسم اعطای جایزه ی ترنر انگلستان4 
در سال ۱۹۹5، برایان انو5 آموزش هنر را به چالش می کشد و می گوید: 
"جایزه ی ترنر به حق بخاطر ارتقای ســطح افکار عمومی درخصوص 
هنــر و جایــگاه آن در زندگــی مــا مشــهور شــده اســت. بــا ایــن حــال 
کــم بــر هنرهای زیبــا، به قدری  متاســفانه فضــای روشــنفکرانه ی حا
کنون تعــداد اندکی از این ســواالت۶  کــه تا مه آلــود و خودکامــه اســت 
ح شــده اند چه برســد به پاســخ آنهــا... هنر به  بــه معنای واقعی مطر
طور معمول به تولید بی پایه ترین نوع تفکر و بدترین دست نوشته ها 
که هیچ  در طول تاریخ مشــهور اســت... چــرا دنیای هنر قــادر نبوده 
نــوع پارادیــم ســودمندی برای آنچــه در حــال حاضر انجــام می دهد 
مفصل بندی نماید )Eno, 1996, 258–259(. او در ادامه به بحث در 
گفتگوی  مــورد اینکــه چگونه دانــش معاصر قادر به تعامل با مــردم و 
گســترده در مســائل پیچیده اســت، می پردازد و افســوس  اجتماعی 
گفتگوی مشــابهی در عرصه ی هنر اتفاق  کــه در واقع هیچ  می خــورد 

نیفتاده است.
"عــدم وجــود یــک ارتبــاط شــفاف بیــن آنچــه منجــر بــه فعالیــت 
خالقانــه می شــود و زندگــی عقالنــی در یــک جامعــه، منجــر بــه درک 
کل فعالیــت و بــه دنبال آن پشــتیبانی انــدک و بهره دهی  ضعیفــی از 

.)Eno, 1996, 258–259( "ناچیز آن می شود
کنــش هنــری۷، بــه شــکل منحصــر بــه فردی  پژوهــش مبتنــی بــر 
ح این پرسش  جایگزین روش های متداول قبلی شــده است تا با طر
که جایگاه و ارزش هنر و طراحی در اجتماع چیســت؟ ما  از خودمان 
گفتگــوی اجتماعی خردمندانــه با تفکر و بیانی روشــن  را ترغیــب بــه 
و انتقــادی از طریق یــک پاردایم مفصل بندی شــده نماید و فرهنگ 
کند. برای پرداختن  جدیدی را برای درک و پشتیبانی جامعه ایجاد 
به پارادایم پژوهش مبتنی بر هنر، ابتدا الزم است پاردایم را تعریف و 

کنیم. برخی از انواع شاخص آنها را معرفی 

مقدمه
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کنش محور در قلمرو هنر، جنبشی نوین در  پژوهش 

روش شناسی پژوهشی

مواضعپژوهشدرهنر

کــه در دو دهــه ی اخیــر  کنــش محــوری  از بررســی پژوهش هــای 
ج عالی در رشته های هنر  بسیاری از دانشگاه های دنیا برای اخذ مدار
کــه به تعریف  صورت پذیرفته اســت، ویژگی هایی پدیدار شــده اســت 
پژوهــش از نظــر هستی شناســی، شناخت شناســی و روش شناســی با 
توجه به آنچه در پژوهش قابل شناخت است، کمک می کند. با توجه 
بــه موضوع قابل شــناخِت اغلب این پژوهش ها، هستی شناســی هم 
اثبات گرایانه و هم برساخت گرایانه را دربرمی گیرند. با توجه به مسائل 
گاهانه  که بــا دیــدگاه آ شناخت شناســی، هنرمنــد پژوهشــگری اســت 
که از دل کنش هنری او برآمده اند، شناسایی  مسائل قابل پژوهشی را 
می کند و از طریق مظاهر کار عملی، به آنها پاسخ می دهد. نقش هنرمند 
پژوهشــگر چندوجهــی اســت و می توانــد هریــک از مــوارد ذیل باشــد:
کارهای هنری و شــرکت کننده در  ۱. تولیدکننده ی مفاد پژوهش، 

فرآیند خالقیت و نوآوری باشد.
کار هنری و در حین  ۲. نقــش خــود ناظــر را با تامل و تفکر بــر روی 

کند. گفتگو با دیگران ایفا  انجام آن و 
۳. بــرای قرارگیــری پژوهــش در زمینــه بــه منظور به دســت آوردن 

دیدگاه دیگران، نظاره گر دیگران باشد.
4. یــک همــکار پژوهشــگر، مدیــر پژوهشــی و آســان کننده ی راه 

تحقیق به خصوص در پروژه های مشترک باشد.
تعامــل پژوهشــگر با مفاد پژوهشــی، بســیار حائز اهمیت اســت و 
دانــش حاصــل از این نــوع پژوهش، دانشــی قابــل انتقال بیــن افراد 
که در زمینه ی معین محقق شده و نتیجه ی ساختار شخصی  است 
پژوهشــگر اســت. مفــاد تحقیــق ممکن اســت لزومــًا تکرار نشــود، اما 
می توانــد 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.
کنش محــوری  کار رفتــه در پژوهش هــای  از مواضــع فلســفی بــه 
کــه روشــی  کرده انــد، روشــن اســت  کــه پژوهشــگران هنرمنــد اتخــاذ 
کرده اند. در  التقاطــی، متنــوع و خالق را برای پژوهش خــود انتخاب 
مواقــع لــزوم آنها به روش های تجربی اثبات گرایی و یا تفســیر و تعمق 
برســاخت گرایی متصــل شــده اند و روشــی ترکیبی حاصــل از اختالط 
گی  کرده اند. لذا ویژ گون تحقیق را ابداع  گونا روش هــا و تکنیک های 
کثرت گرا با استفاده از تکنیک های چند  روش تحقیق هنر، رویکردی 
که متناســب با پروژه هــای افراد صورت بنــدی می گردد.  روش اســت 
کــه  بســیاری از پروژه هــا بــه صــورت مشــترک و میان رشــته ای اســت 
می تــوان نتیجــه ی پیچیدگــی هنــر و مســائل پژوهشــی آن دانســت. 
کار عملی هنر و  کــردن ملزومــات  کنش محــور، بــا مهیا  روش تحقیــق 

نیروی محرکه ی خالقش، می تواند راهبردی باشد.

کنشهنریمتفکرانه

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

کتــاب خود بــا عنوان:  ح و در  شــوون8 در ســال ۱۹8۳ م، آنهــا را مطــر
"هنرمنــد متفکــر: حرفه ای هــا چگونــه در عمــل فکر می کننــد" به آنها 
کاوش درباره ی اینکه هنرمندان  کتــاب، او به  کیــد می کند. در این  تا
حرفه ای در رشته های مختلف چگونه تفکر و عمل می کنند و چگونه 
واقعــی  دنیــای  زمینه هــای تخصصــی  در  و  را دســته بندی  مســائل 
که بســیاری از این  آنهــا را حــل می کننــد، می پردازد. او معتقد اســت 
گاهــی وصف ناپذیری  فعالیت هــا، دانــش شــخصی و غیرقابل بیان و 
که به یادگیری مبتکرانه در حین عمل متکی اســت  را تولید می کنند 
و آن را "هنــر شــهودی" یــا "دانســتن در حیــن عمل"می داند. شــوون 
که ناتوانی افراد حرفه ای یا عدم تمایل آنها به بیان  مشخص می کند 
ایــن نــوع از دانش، به جدایی دانشــگاه و هنرمنــدان حرفه ای منجر 
شده است. یکی از پیامدهای این جدایی این بوده که پژوهش ها در 
کارشناسان  حوزه ی هنر توسط محققان دانشگاهی چون مورخان، 
ج  آموزش، روان شناســان، جامعه شناســان و... و از دیدگاه های خار

.)Shön, 1983( از قلمرو هنر صورت پذیرفته است
کالسیک علمی است  رویکردهای تفکری این پژوهش ها، عمدتًا 
کــه در آن مســئله ی تحقیق عینی و پژوهشــگر، مســتقل از شــناخت 
که توســط محققان  علمــی اســت. تکیه و اســتناد بــه پژوهش هایــی 
حوزه هــای دیگــر صورت می پذیــرد، تحقیقات بنیــادی عرصه ی هنر 

را تضعیف می کند.
دونالد شــوون در بیانیه ای، به پیشــبرد روش متناســب با ماهیت 
کید می کند. "هنگامی که ما دیدگاه ســنتی دانش حرفه ای را رد  هنــر تا
کنیم، با به رسمیت شناختن هنرمندان به عنوان پژوهشگران متفکر، 
کشــمکش  کــه عدم اطمینــان، بی ثباتــی انحصارطلبی و  در شــرایطی 
کار عملــی را دوباره طرح ریزی  کــم اســت، رابطه ی میان پژوهش و  حا
گرفتن  کار عملی و به عهده  کرده ایم. این امر با برجسته کردن موقعیت 
مســئولیت در شرایط ســخت و ناامیدکننده و بالفاصله برقراری پیوند 
کار عملی،  کار عملی، از ســرگرفته می شــود. تبادل میان پژوهــش و  بــا 
گرفته  کار  کار خود به خــود به  بی واســطه اســت و تفکــر در حین انجام 
کنش هنری متفکرانه، تالشــی  می شــود" )Ibid, 308-309(. بنابرایــن 
است در جهت پیوستن پژوهش و کار هنری، تفکر و کنش هر دو درون 
کــه هم کنش هنــری را دربرمی گیــرد و هم دانش  چارچوبــی پژوهشــی 
کنشگر را اذعان می کند. تفکر توام با بازنگری  خاص و ویژه ی هنرمند 
- تفکر روی کنش۹- یک مهارت پژوهشی انتقادی و بخشی از بازنگری 

فرآیندهای پژوهشی رایج و ارزیابی و تحلیل است.
کار(، یک فعالیت خاص توســط  تفکــر در عمــل ۱0)در حیــن انجــام 
که انجام  کاری است  هنرمند اســت و شــامل تفکر درباره ی چیســتی 
می دهد و تغییر شکل فعل یا اثر هنری را مادامی که هنرمند مشغول 
به آن است، به دنبال دارد. بدین ترتیب، این فرآیند بداهه و متکی 
کنش و تعدیل اســت و شوون آن را به مکالمه تشبیه  بر احســاس، وا
می کنــد بــه ویژه در خصــوص طراحی )دیزایــن۱۱( می گویــد: " طراحی 

.)Ibid, 78( "یک مکالمه متفکرانه با مقتضیات یک وضعیت است
ایــــــن فرآیند پویــــــا و بازتاب پذیــــــر، مفهومی مهم در توســــــعه ی 
پژوهش هــــــای پســــــااثبات گرایانه به ویــــــژه برســــــاخت گرایی دارد. 
گفتن داســــــتانی  گاهی ما از فعالیت پژوهشــــــی خود، مانند  "خودآ



۲0
نشریههنرهایزیبا-هنرهایتجسمی دوره۲۲، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۶

رویکردهایروششناســیپژوهشکنشمحور
کیدبرپژوهشهایانجامشدهدرتحصیالتتکمیلی( )باتا

درک پژوهــش مبتنــی بر عمل از یک منظر مانند داســتان تمثیلی 
که هریک بخشــی از بدن فیــل را با حواس  فیــل و مــردان نابینا اســت 
گذاشــتن  ک  ناقــص خــود تجربه می کنند و تنها با مقایســه و به اشــترا
کل پدیده برســند.  کاملی از  برداشــت های یکدیگر می تواننــد به درک 
توصیف پژوهش مبتنی بر عمل )کنش محور( نیز مشابه همین داستان 
اســت. تجارب بســیاری از هنرمندان پژوهشــگر الزم اســت تا به درک 
کنون انجام شده و یا در حال  که تا کلیت آن دست یابیم. از تحقیقاتی 
انجام است، ویژگی های پژوهش کنش محور در حال ظهور است. لذا 
که در مقطع دکترا  در این بخش، روش شناســی و روش های تحقیقی 
گرفته اند، مورد بررســی قــرار می گیرند. PhD آزمــوده و مــورد تایید قرار 

پیشگامان

در ســال ۱۹۷8 م بــرای نخســتین بــار انــدرو اســتونیر۱۲ بــرای اخذ 
دکتــرای خــود در رشــته ی هنرهــای زیبــا، روش پژوهشــی مبتنــی بر 
عمل )کنش محور( را در رســاله خود با عنوان "ســاخت مجسمه های 
 Brog, E.W,( گرفت کار  متحــرک با بکارگیری انرژی خورشــیدی" بــه 
بــا ســه حــوزه ی شــیمی، مکانیــک، و  را  او مجسمه ســازی   .)2010
که  کرد  کــرد و مجســمه های بدیعــی را خلــق  فوتوالکترونیــک همــراه 
گرمای خورشــید با حرکت و تغییر زوایا تغییر شــکل  تحــت تاثیــر نور و 

تصویر1-مجسمهیمتحرک،دایرهدرحالفروپاشی،اثراندرواستونیر،2004م.برنز.
)http://www.andrewstonyer.co.uk(:ماخذ

کورس16،اثراندرواستونیر،1998م.آلومنیوموفوالدضدزنگ. تصویر2-مجسمهیمتحرکطییکساعت،تاالرمشاهیر،چلتنهامِریس
)http://www.andrewstonyer.co.uk(:ماخذ

گی  درباره ی خودمان اســــــت")Steier, 1992, 3(. "برجسته ترین ویژ
یک هنرمند حرفه ای، قابلیت خودارزیابی و خوداصالحی از طریق 
تحقیقات دقیــــــق و روش مند و مطالعه ی اثر خود در جایی اســــــت 
 Mckernan, 1998,("کار برای تفکر و پژوهش آشکارند که مشــــــکالت 
که اثر  گی های اصلی هنرمند پژوهشــــــگر این است  46(. " یکی از ویژ
کار  که روی آن تفکر می کند اثر خود اوســــــت... نگاه کردن به  هنری 
هنری خالق خویش، به معنای بر عهده داشتن نقش توام خالق و 
متفکر است. درخلق یک مدل پژوهشی جدید، علیرغم بهره جویی 
هنرمند از مدل های دیگر، لزومًا روش شناسی او هویت متمایز خود 

.)Douglas, 1998, 45("را خواهد داشت



۲۱

قالبارائهرسالهروشها/ابزارمورداستفادهحیطهیموضوع/مسئلهتحقیقپژوهشگر

واتسون۱۹
۱۹۹۲

مجسمه ســازی / نقــش اتفــاق بــه عنوان 
یک محرک خالق

- ساخت تجربی شیء
کنش) ضبط صدا و تصویر( - تامل در حین 

- مشــارکت عمومــی برای ســنجش اتفاق یــا انتخاب در 
پروژه ها

- متن مصور مکتوب
- نمودار سیر تصمیم گیری

- پایگاه های اطالعاتی چند رسانه ای
ح ها  - نمایشگاه مجسمه ها و طر

ءالینز۲0
۱۹۹۳

ســرامیک / سیســتم های پخــت ایمــن و 
سازگار با محیط زیست

کوره - طراحی تجربی 
- تست های لعاب

میکروســکوپ  اســکن  ماننــد  دســتگاهی  مطالعــات   -
الکترونیکی

- ارزیابی بصری سرامیک ها ی پخته شده با استفاده از 
روش اشتقاق معنایی۲۱

- متن مصور مکتوب
- تهیه ویدئویی از فرآیند پخت و به دست 

آوردن لعاب هایی با جالی فلزی
- نمایش سرامیک های پخته شده

ویلر۲۲
۱۹۹۶

کاربــرد ســرامیک در تزیینــات معمــاری/ 
گی  اســتفاده از آجرهای لعابدار/کاشی ویژ

جدایی ناپذیر ساختمان

کارهایــی هنــری به  - راه انــدازی چهــار مــکان خــاص از 
عنوان مورد مطالعاتی

کن؛ معماران و بازدیدکنندگان در  - مصاحبه با افراد سا
مکان های مورد مطالعه.

- آزمایش روی بدنه و لعاب 

- متن مصور مکتوب
بــه  ســرامیک های  ارائهــی  مکان هــای   -

کاررفته در تزیینات معماری
انجــام  کار  مستندســازی  نمایشــگاه-   -
کارهای  شده در مکان های مورد مطالعه و 

انجام شده

ویلسون۲۳
۲00۲

لعاب هــای  زیبایی شناســی  ســرامیک/ 
کریستالین

- آزمایش جنبه های تکنیکی مانند ترکیب لعاب، پخت 
کنش آنها و بررسی برهم 

کوچک گازی  کوره ی  - ساخت 
- بررســی تاثیــر فــرم بدنه هــای ســرامیکی بــر جلوه های 

کریستالین  زیبایی شناسی لعاب 

-  متن مصور مکتوب
-  برگزاری سه نمایشگاه انفرادی و برگزاری 

گروهی دو نمایشگاه 

اسکوپا۲4
- هنرهــــــــــای تجســــــــــمی/ همــــــــــکاری ۲00۳

بین رشته ای راهبردی

- پنج پروژه ی همکاری متفاوت هنر تجسمی
- پروژه هــای دانشــجویان هلســینکی فنالنــد و ارزیابــی 

توسط دانشجویان
کارهــای عملــی  کــه در  - مشــاحبه بــا شــرکت کنندگانی 

همکاری داشتند

ح مصور  - متن مصور مکتوب همراه با شــر
پروژه های انجام شده

Gary & Ma-( ۱۳ مشــهورند کمی دهنــد و بــه مجســمه های متحــر
کار او در دانشــگاه پلــی تکنیــک لســتر۱4 انجــام شــد و   .)lins, 2004
مــورد تاییــد دانشــکده ی هنرهــای زیبــای اســلید دانشــگاه لنــدن۱5 
کتشــافی  گرفــت. تمام مجســمه های او طی یک فرآیند متوالی ا قــرار 
پدیــد آمدنــد. او مجســمه های خــود را پژوهشــی بــرای دســتیابی به 
که درون یــک قاعده ی  الگوهــای  تصاویــر جنبشــی واقعــی و ضمنی 
بــه ظاهــر معین، پنهان شــده اند و همواره از طریق هندســه ی دایره 
و مربــع رونویســی می شــوند، توصیــف می کنــد. در ایــن پــروژه او بــا 
کنــش زیبایی شناســی نــور خورشــید )علــت( و حرکــت  ادغــام برهــم 
در  معلــول  و  علــت  توالــی  پاالیــش  و  مجســمه)معلول(  جنبشــی 
کنترل، توانست  ســاختار مجسمه های خود و دســتیابی به مکانیزم 
کــه الگوهــای حرکتــی آنهــا بیانگــر  مجســمه های متحرکــی را بســازد 
.)Stonyer,1978( رابطه ی جدایی ناپذیر خورشید و فن آوری باشند

که   )PhD(دو نکته در این رســاله به عنوان اولین دکترای تخصصی
کنش محور انجام شــده است، حائز اهمیت است:  به روش پژوهشــی 
گرفت.  اول آنکه او فرآیند نظام مندی را برای آزمایش های خود در نظر 
گرمای خورشــید را مورد مطالعه  او راه هــای مختلف اســتفاده از نــور و 
که در آن قــرار دارند،  که بــه محیطی  قــرار داد تا مجســمه هایی بســازد 

کنش نشان دهند. بنابراین ابتدا او اثرات استفاده از مایعات با جرم  وا
که باهم مخلوط نشــوند و اثرات رنگی متفاوتی  حجمی های متفاوت 
کنند، را مطالعه  گرم و سرد شدن ایجاد  را در معرض نور خورشید طی 
کــرد و در مرحلــه ی بعــد، اســتفاده از ســلول های فوتــو الکترونیــک را 
بــرای تامیــن برق موتورهای ســروو۱۷ به عنوان عواملــی برای به حرکت 
درآوردن مجسمه هایش مورد تحقیق قرار داد. این موتورها، رابطه ی 
بین سلول های فوتوالکترونیک، بخش های متحرک مجسمه ها و نور 
خورشید را به منظور ایجاد جلوه های زیبایی شناسی تغییر می دهند. 
دوم آنکه پژوهش او با همکاری هنرمندان و دانشــمندان انجام شده 
اســت و رویکــردی بین رشــته ای را بــرای نیل به اهــداف پژوهش خود 
برگزیــده اســت)Borg, 2009(. در حــدود ۱0 ســال بعــد از او، بیــش از ۱۲ 
کشــور  کنش محور در  رســاله دکتــرا و فــوق لیســانس بــه روش پژوهش 
کار خالقانه ی تجربی بود.  که محور همه ی آنها،  انگلستان انجام شد 

در ادامه به برخی از آنها اشاره شده است.
و  هنــر  در  کنش محــور  پژوهشــی  روش  بــه  دکتــری  رســاله های 
طراحی)دیزایــن(، در حــال افزایــش اســت. طبــق آمــار ســازمان آمار 
تعــداد   ،۲00۲ کتبــر  ا در  بریتانیــا،   )۱8HESA( تکمیلــی  تحصیــالت 
کنش محور، ۱80 عنوان اعالم شــده  رســاله های انجام شــده به روش 

جدول1-برخیازرسالههایدکترادررشتههایهنروطراحی)دیزاین(.

کنش محور در قلمرو هنر، جنبشی نوین در  پژوهش 
روش شناسی پژوهشی
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کوتــاه به برخی از این رســاله ها شــده  اســت. در جــدول ۲، اشــاره ای 
کار رفته و در  است. در این رساله ها، شاهد خالقیت در روش های به 
که خود  برخی از موارد نوآوری در قالب  ارائه ی نهایی رساله هستیم 
نشــانگر افزایش اعتماد به نفس هنرمندان و طراحان در امر پژوهش 

و ایده پردازی آنها برای طراحی تحقیقاتی جدید است.  
کنش محور دو  در این قســمت، بــه ذکر دقیق تر مراحل پژوهشــی 

هنرمند پژوهشگر می پردازیم.
کیــم25در رســاله ی دکتــرای خــود در ســال ۲00۶ م.  جونــگ-آه
کامپوزیــت چینی ســلولزی: بررســی خــواص مواد و  گــی  بــا عنوان"ویژ
کارپذیــری آن در هنــر ســرامیک و طراحی ســه بعدی"۲۶ در دانشــگاه 
گوتنبرگ، دانشکده طراحی و صنایع دستی، به دنبال راه حلی برای 
کم آنها  کار با بدنه های چینی )مقاومت  رفع مشکل هنرمندان برای 
در مرحلــه ی خــام و ترک خوردگــی و پیچش آنها در حیــن پخت( بود 
تا بدنه ای با قابلیت های مناســب برای ســاخت و طراحی آثار هنری 
ســرامیکی بســازد. او ابتــدا بــه روش تجربی، یک بدنــه ی چینی پایه 
کاهش وزن،  گرفــت و تاثیر درصد الیاف ســلولزی بر میــزان  را در نظــر 
کاهش انقباض و افزایش اســتحکام خام بدنه های 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 
که افزودن مقادیر معینی سلولز، افزایش  مناسب بدنه ی چینی شد 
کاهــش  کارپذیــری و مقاومــت قطعــه در مرحلــه ی خــام و همچنیــن 
شــدید ترک خوردگــی، پیچش و تغییر شــکل قطعــه در خالل پخت را 

در پی داشــت و قابلیت ریخته گری قطعات را برای هنرمندان فراهم 
کار خــود در رســاله و چهار  می نمــود. او ضمــن ارائــه ی نتایــج علمــی 
کاربردی ســرامیکی خود را  مقالــه در نشــریات علمــی۲۷ ، آثار هنــری- 
تحت عنوان "مجموعه ی ظروف پذیرایی بســیار ظریف"  و "جا تخم 
گوتنبرگ  گالری هنرهای صناعی سینترا در  کاره" در  مرغی های چند 

.)Kim, 2006( گذاشت سوئد۲8 به نمایش 
پیتــرویلســون29 در رســاله ی دکتــرای خــود در ســال ۲00۲م. بــا 
کریســتالین و فرم های  گــی لعاب های  عنــوان: "پژوهــش پیرامون ویژ
مناســب بدنه هــای ســرامیکی بــه لحــاظ زیبایی شناســی"۳0، تــالش 
کــرده اســت ضمــن بررســی عوامــل موثــر ماننــد ترکیــب، ضخامــت و 
کــوره بر  نحــوه اعمــال لعــاب، چرخه ی پخت و سردشــدن و اتمســفر 
کریســتال در لعاب از طریق آزمایشــات علمی، به بررســی اثرات  رشــد 
کریستالین بپردازد.  زیبایی شناسی فرم بدنه های سرامیکی بر لعاب 
او در پــی آزمایشــات تجربــی متعدد، ضمــن یافتن ترکیبات مناســب 
کم  کــه بدنه های روشــن، ظریــف و مترا کریســتالین، دریافــت  لعــاب 
کریســتالین دارنــد  ســرامیکی، نتایــج بهتــری در زیبایــی لعاب هــای 
و از بیــن روش هــای اعمــال لعــاب بــر روی قطعــه ماننــد غوطه وری، 
قلم مــو، ریختن و اســپری کردن، روش اســپری کردن بــه دلیل امکان 
کنتــرل ضخامــت لعــاب مناســب تر اســت؛ همچنیــن اتمســفر خنثی 
کریســتال ها  کسیداســیون نســبت بــه اتمســفر احیــاء، برای رشــد  و ا
مناســب تر هســتند. او برای یافتن ضخامت مناسب لعاب برای رشد 
کریستال ها، ضخامت 0/۲ تا ۲ میلیمتر لعاب را بر روی بدنه  کثر  حدا
که ضخامت 0/5 میلیمتر  مــورد آزمایش قرار داد و در نهایت دریافت 
کریســتالین  کریســتالین مــات و ۱ میلیمتــر بــرای لعــاب  بــرای لعــاب 
کوره و دمای  شیشــه ای مناسب تر اســت. او چرخه ی مطلوب پخت 
کــوره را مــورد  کریســتال ها و ســرعت سردشــدن  مطلــوب بــرای رشــد 
کمتر  کــوره  که هرچه ســرعت ســرد شــدن  مطالعــه قــرارداد و دریافت 
کریستال ها در لعاب بیشتر رشد می کنند و سرانجام به بررسی  باشد، 
کریســتال ها پرداخت. تجربه ی او  تاثیر فرم قطعات بر زیبایی و رشــد 
گلــدان، بطری و ظروف  کریســتالین بر روی فرم  که  لعاب  نشــان داد 
کروی بهترین نتایج را دارد. او عالوه بر رساله، سه نمایشگاه انفرادی 
گالری ســفال مورا۳۱ ،  از جمله نمایشــگاهی از آثار هنری دکترای او در 
گالری  گالری  ال و اس درباثرست ۳۲و نمایشگاهی در  نمایشگاهی در 
ِپــرت۳۳ و دو نمایشــگاه جمعــی برگــزار نمــود و ســه مقاله در نشــریات 

.)Wilson, 2002( کرد کنفرانس ها ارائه  علمی و سه مقاله در 
تصویر3-مجموعهیپذیرایی.

)Kim,2006(:ماخذ

کریستالین،پیترویلسون. تصویر4-ظروفپرسالنبالعاب
)http://kerrielowe.com(:ماخذ
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کلیدیروششناســی پیدایشمشــخصههای
کنشمحور درپژوهش

کار هنرمند نقطه ی شروع پژوهش  کنش محور،  در روش پژوهش 
که نه تنها عقاید و منطق شخصی و درونی او را عرضه می کند،  است 
گسترده تر و حرفه ای به رسمیت شناخته  بلکه می تواند در چارچوب 
شــود و منطق بیرون از دنیای درون هنرمند را نیز ارائه دهد. رویکرد 
که  کنش محور به طور طبیعی ما را به سمتی سوق می دهد  پژوهش 
روش های شناخته شده و معمول را مورد ارزیابی قرار دهیم و از بین 
کنش هنــری را برای انجــام یک تحقیق  آنهــا روش هــای متناســب با 

کنیم: نظام مند و قابل دسترس برای نیل به اهداف ذیل اتخاذ 
کاوش، جمع آوری، مستندســازی اطالعــات و تولید  ۱- تجربــه / 

داده ها / شواهد،
۲-تامل و ارزیابی اطالعات، انتخاب مناسب ترین اطالعات،

۳-تجزیه و تحلیل، تفسیر و فهم اطالعات،
4-آمیختــن و تنظیــم ارتبــاط یافته هــای پژوهــش و برنامه ریــزی 

پژوهش جدید.
چــه روش هــای عملی می تواند به طور موثر در این فرآیند تحقیق 
کار روند؟ از بررســی پژوهش های رســمی انجام شــده تــا به امروز،  به 

روش های خاص ذیل شناخته شده است:
- مشاهده و یادداشت برداری/ استفاده از نمادها،

- تجسم- ترسیم )در تمام اشکال(، نمودارها،
کشیدن  - ترســیم نقشــه ی خالصه شــده ی خط مشــی پژوهش، 

نقشه ی ذهن،
که در آن راه حل ها و اندیشه ها ابراز شود/ استفاده  گردهمایی   -

از تفکر دیگران،
- استفاده از دفتر پیش نویس / دفتر یادداشت،

- استفاده از عکاسی، ویدئو، ضبط صدا،
کت، - ساخت مدل های سه بعدی / ما

- آزمایش با مواد و فرآیندها،
- مدل سازی/ شبیه سازی،

کاربردی چند رسانه ای/ استفاده از ابر رسانه ها، - برنامه های 
- اســتفاده از پایگاه های اطالعاتــی اینترنتی، واژه نامه های مصور 

و مکتوب، آرشیوها،
گاهی" /  کار عملی، "جاری شدن آ - تفکر و تعمق در حین انجام 

روایت های شخصی،
- یادداشت روزانه ی آنچه مشاهده می شود / یادداشت روزانه  ی 

آنچه تفکر می شود / یادداشت روزانه ی فرآیند پژوهش،
- همکاری/ مشارکت/ استفاده از پیشنهادات و انتقادات. برای 

کارگاه های آموزشی، مثال بازخورد 
- استفاده از استعاره و تمثیل،

- ترسیم ماتریس۳4 سازمانی و تحلیل،
- نمودار جریان تصمیم گیری،

کار را به صورت  کــه پیشــبرد  - مجموعــه ی تصاویــر یا رســم هایی 
بصری نشان دهد،

- نوشته های انتقادی و انتشارات،
- برگزاری نمایشگاه و توجه به بازخوردهای مخاطبین/ تجدید نظر.
کنش محــور، مــوارد فوق بــا روش های  در برخــی از پژوهش هــای 
گاهی دوبــاره باز تولید شــده اند.  علــوم اجتماعــی تقویــت و ســازگار و 

مواردی از قبیل:
- مصاحبه، پرسشنامه، نظرسنجی،

- مطالعه ی موردی، مطالعه ی عمیق روی نمونه های مربوط،
ایفــای نقــش مشــاهده کننده ی همــکار در طــی فرآینــد پژوهــش 

توسط خود پژوهشگر،
-استفاده از روش های شخصی و دریافت باطنی،

معنایــی،  اشــتقاق  ماننــد  ارزیابــی  تکنیک هــای  از  اســتفاده   -
طبقه بندی چندگانه،

.)Gary & Malins, 2004, 30(۳5 استفاده از روش سیستم های نرم-
کنش هنری متفکرانه، مبتنی بر یک فرآیند تحقیقاتی فعال  یــک 
گی های روش شناسی پژوهشی با قالب هنری سازگاری  که ویژ اســت 
کــه می تواند  و هماهنگــی پیــدا می کند. مانند طریقــه ی ارائه نهایی 
به صورت نمایشــگاه، اجرا)پرفورمنس( و ... باشــد و بستگی دارد به 
کجا و تحت چه شرایطی و به چه  کســانی  اینکه اثر هنری توســط چه 
گرفت.  مدتــی دیــده، شــنیده، تجربه و یا مورد اســتفاده قــرار خواهد 
ارائهی نهایی، تنها نقطه ی پایان نیست بلکه به طور بالقوه، بخشی 

از ماهیت تحقیق است.
اما چگونه انواع پژوهش های متداول در فعالیت هنری حرفه ای 
کنــش هنــری تشــخیص  روزمــره را از پژوهــش بــا رویکــرد مبتنــی بــر 
دهیــم؟ یــک راه برای تشــخیص آن، توجه به نیــت و هدف پژوهش 
اســت. فعالیت هــای حرفه ای متداول یک هنرمنــد، معمواًل چالش 
قابل مالحظه ای را از نظر اصالت، ریسک پذیری، فراخ ترکردن مرزها 
گســترده کردن تعامــالت فرهنگــی در بر نــدارد و هنرمنــد نمی تواند  و 
کار هنری او بــه عنوان پژوهش به رســمیت شــناخته  کــه  کنــد  ادعــا 
کــه نوآورانــه نباشــد به خصــوص زمانی کــه صرفًا  کاری  شــود. انجــام 
کافی نیســت.  گســترش تکنیــک و مهارت منجر شــود،  بــه توســعه و 
کنش حرفه ای هنرمند، نوآورانه و اندیشمندانه بوده  حتی زمانی که 
و منجــر بــه پیشــرفت و توســعه ی زمینه ی عملی شــود، قصد و نیت 
گســترش هنرهای بدیع بــه قلمرو  کنــش، مقدم بــر تولید آن اســت. 
گی هــای موقعیتــی  پژوهــش، تعبیــر و تصریــح مــواردی از قبیــل ویژ
کاوش برخی از روابــط پیچیده در  کار انجــام شــده اســت،  کــه در آن 
ج از زمینه ی خود دارد را شامل می  کار با خار که  کار و روابطی  حین 
کار هنری  که از طریق آنها  که نتایج باید راه هایی  شــود، بدین معنا 
گر  گســترش یافته است را نشان دهد. ا توســعه و دانش در آن رشــته 
کتشافی،  گســترش مرزهای دانش بر اســاس یک فرآیند تحقیقاتی، ا
یــا تحلیلــی باشــد، نتایــج عملــی در پــی آمیختــن  اندیشــمندانه و 
 Strand, 1998,(مسائل پیچیده ی آن حوزه ی تحقیقاتی بوده است
کالســیک در علوم، علوم  34( و ایــن امــر دقیقــًا مشــابه روش تحقیق 

اجتماعی و انسانی است.
گــزارش مبســوط دربــاره ی رویدادهای  ایــن رویکــرد، نیــاز به یک 
گزارش، نقش اساسی در تمایز  که نقشــه راه اســت. این  تحقیق دارد 

کنش محور در قلمرو هنر، جنبشی نوین در  پژوهش 
روش شناسی پژوهشی
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کار حرفه ای از پژوهش کنش محور دارد زیرا شواهدی را دال بر اصالت 
کنش هنری فراهم می آورد و نشان دهنده ی تسلط حرفه ای هنرمند 
گزارش نویســی  بر امر پژوهش اســت. بســیاری از هنرمندان خالق، از 
گــزارش رویدادهــا، نه  پژوهــش خــود طفــره می رونــد. بــا ایــن حــال، 
تنهــا لزومــًا بایــد بی غرضانــه باشــد، بلکه ممکن اســت الزم باشــد به 
طــور صریحــی از حوزه ی رشــته های تجربی دیگر بهــره جوید."فرآیند 
کارهای خالقانه  کارهای پژوهشــی موفق، ماننــد  کتشــاف در اغلب  ا
براساس ترکیبی از روش شناسی صریح و سخت گیرانه و تعقیب افکار 
کار خالقانه را در  که  تخیلی و درک شــهودی اســت"؛ لذا اشتباه است 
 .)Seago,1994,5(جایی ورای عقل و منطق و تجزیه و تحلیل بدانیم

کنش قلمروینظریهو

"یــک موضع انتقادی و نظری بــه چارچوب بندی و محدودکردن 
کــه بــرای پژوهــش فراهــم  پاســخ های تحقیــق، بــا زمینــه ی خاصــی 
کمک می کنــد") Wild, 1998, 51(. فعالیت های پژوهشــی  مــی آورد، 
کنش محــور بدیــع می توانــد در فضــای ســومی واقع در بیــن مرزهای 
که پژوهش  کار عملــی قــرار بگیرد. این همــان جایی اســت  نظــری و 
کتشــاف و مواجهه ی دگرگــون یافته  کنــش بدیع در یــک نوعی از ا بــا 
که به سفر شباهت دارد و فرآیندی تعاملی و تبادلی  ممزوج می شود 

.)Ibid,93( که نماد تمام تجربیات هنرمند است است 
خ نمی دهــد و بیــش از آنکه حاصل  کار خالقیــت در خــالء ر ســاز و 
گســتره ی  محصــول  باشــد،  خــود  دانشــگاهی  و  عملــی  حوزه هــای 
کــه آن را مولــد  اجتماعــی و فرهنگــی اســت. البتــه بیــم آن مــی رود 
کنــش هنــری مانند بســیاری از  کننــد، ولــی نبایــد به  فرهنــگ تصــور 
 Bogue,( فعالیت های بشر، نگاهی مکانیکی و علت و معلولی داشت
کنش  88 ,1999( و آن را صرفــًا بــه یــک منطق عّلی تنــزل داد. جریان 
که به صورت  بدیع مانند تمام امور زندگی، تجربیاتی را در بر می گیرد 

کیفی، ذهنی و وابسته به شرایط است.

کاربردروشهایمختلف

کسب اطالعات از نقطه نظرات مختلف، پژوهشگر را قادر می کند 
تــا ایده هــای خــود را مــورد آزمایش قرار دهــد. دیدگاه هــای مختلف، 
کننــد، درنتیجــه،  گزاره هــای اصلــی یــا حــدس او را تاییــد یــا رد مــی 

پژوهش دقیق تر و قوی تر می شــود. در اغلب موارد ســعی بر آن است 
تــا در روش شناســی پژوهــش، بــر دوگانگــی رویکردهــای اســتقرایی 
کــه در پژوهش هــای  ایــن درحالــی اســت  کیــد شــود و  و قیاســی تا
کنش محور، اغلب از روش های متعدد اســتفاده می شــود. دلیل اول 
که یک پروژه ی تحقیقاتی، معمواًل پرسش های پژوهشی  این اســت 
که یک روش برای یک ســوال ممکن اســت  متفاوتــی دارد بــه طوری 
مناســب و برای دیگری نامناسب باشد. دلیل دوم، استفاده از چند 
روش بــرای جمــع آوری اطالعات در مورد یک مســئله "روش مثلثی" 
که با بررســی مســائل از نقطه نظرات مختلف و   )Gray, 2013( اســت
جمع آوری اطالعات از راه های مختلف، می توان موقعیت مســئله را 
کــرد )Easterby, 2002(. روش مثلثــی، یک روش  دقیق تــر مشــخص 
کــه اعتبار ســنجی داده هــا را از طریق تأییــد متقابل  قدرتمنــد اســت 
دو یــا چنــد منبع تســهیل می کند و به اســتفاده و ترکیــب چند روش 
 Bogdan & Biklen,( پژوهشــی برای مطالعه یــک پدیده اشــاره دارد
2006(. بــا اســتفاده از روش هــای مکمــل در مقایســه بــا یــک روش 
منفــرد، احتمــال آنکه به دیدگاه مهم تر انتقادی و جامع تری برســیم 

بیشتر است )تصویر5(.

انتخابرویکردهایراهبردی

انتخاب روش شناسی در هر پژوهشی مبتنی بر رویکرد پژوهشگر 
نسبت به مســــــاله تحقیق اســــــت. رویکرد پژوهش، مشخص کننده 
هستی شناســــــی، شناخت شناســــــی و به دنبال آن روش شناســــــی 
و روش های تحقیق متناســــــب بــــــا آن رویکرد اســــــت. در پژوهش 
کنش محور، با توجه به اینکه مســــــئله ی پژوهش اغلب چند وجهی 
گاه  گنجاندن در یک رویکرد منفرد نیســــــت، لذا پژوهشــــــگر آ و قابل 
می توانــــــد در هر مرحله ای از تحقیق به فراخــــــور نیاز خود، رویکرد و 
کوتاه  کند. لذا ابتدا  مروری  کار خود را انتخاب  روش شناسی مناسب 
خواهیم داشت بر شناخت شناسی، دیدگاه های نظری، روش شناسی 
و روش هــــــای تحقیــــــق برخــــــی از رویکردهــــــای رایــــــج در تصویر۶.
که یک پژوهشــگر اتخاذ می کند،  رویکرد پژوهشــی و روش هایــی 
تحــت تاثیر تفکــر او مبنی بر اینکه حقیقت عینــی و قابل اندازه گیری 
کرد، اســت. نظریه ی  اســت یا جهان واقعــی را نمی توان اندازه گیری 
که بــه مجموعه ای  تفســیرگرایی، جهــان را پیچیده تــر از آن می داند 
از قوانیــن قابل مشــاهده تقلیل دهد و معتقد اســت تعمیم پذیری، 

یــکروش- یــک ســری اطالعــات غیرقابــل اعتمــاد، ذهنــی، 
جانب دارانه،

دوروش-  دو مجموعــه از اطالعــات، قابــل اطمینان تــر بیــن 
کمتر، ذهنی، جانب داری 

چندروش- دیدگاه چندگانه، قابل اطمینان تر، تقویت و تایید 
یکدیگر، انتقادی

تصویر5-روشمثلثیپژوهش.
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کــه موضــوع تحقیق اســت،  از درک عملکــرد واقعــی پشــت حقیقــت 
از طریــق  کــه پژوهشــگر  ایــن اســت  کمتــری دارد. ســوال  اهمیــت 
کیفی، به دنبال اندازه گیری و تعمیم دادن  مجموعه ای از داده های 
نتایــج بــه جمعیــت بزرگ تــری اســت؟ یــا در جســتجوی تشــریح و 
بــه صــورت متنــاوب رویکــرد  یــا  توصیــف ژرف تــر پدیده هــا اســت؟ 

پژوهشــی او هر دو را در برمی گیرد؟  

تبدیل امر درونی به موضوع بیرونی یا شیء

کیفیت هــای عملــی، بــه نوبــه خــود مبتنــی بــر تصمیمات  ظهــور 
که  خــاص و جهت گیــری هنرمند در خــالل پروژه اســت. در خالقیت 
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 روش شناســی )متدلــوژی( علمــی 
که تمام  دانشــگاهی در غــرب، به طور ســنتی رویکرد روش تجربــی را 
پدیده ها در آن امری بیرونی و عینی اســت، ترجیح  می دهد. چنین 
روش هایی، به جای آنکه تالشی برای فهم دنیای بیرون از دریچه ی 
کــه فقط امر  دنیــای درون مــان باشــد، ما را به موقعیت ها و اشــیایی 
بیرونــی هســتند رهنمــون می کنــد. نکتــه مهم در یک روش شناســی 
کشــیدن مرز ظریف بیــن امور صرفًا فردی و آن چیزی اســت  ذهنــی، 
 Taylor,(که ممکن اســت به تعداد وســیع تری از مردم مربوط باشــد
کــه بیــن تجربیــات خالــص  2014(. حفــظ تعــادل بــر لبــه ی ظریفــی 
شــخصی و دانــش قابــل انتقال پذیــری اســت، نــه تنهــا اعتبــار آن را 
کاهــش نمی دهــد، بلکــه منجــر به طــراوت و تازگــی رویکرد می شــود. 
در یــک رویکــرد تعاملــی، پژوهشــگر نه فقــط به صــورت ذهنی درون 
ج حوزه و  تجربــه خالقانــه ی خود قــراردارد و نه صرفــًا عینیتی را خــار
کار خــود می بیند، بلکــه هنرمند پژوهشــگر، در جایی روی  قلمــروی 

کشــمکش ارتباط بین شــرایط مختلــف درونــی و بیرونی، عملی  مــرز 
 Dallow,( گزارشــی و تحلیلــی قــرار دارد و نظــری، بدیــع و تقلیــدی، 

.)1998,42-43
برای یک پژوهشــگر ســنتی، موضوع عینیــت، مانعی جدی برای 
اعتبار قائل بودن به چنین رویکرد پژوهشی است. اما موقعیت" ناظر 
که پدیدارشــناس معروف هوســرل39  بی طرف"، همچون اصطالحی 
کار می برد و در رویکردهای پژوهشــی، انتقادی، نظری یا تاریخی  به 
که بوردیه40 برای  به صورت سنتی معمول است را می توان در طرحی 
کنــش در ســال 1997 میــالدی ارائــه داده اســت، مالحظه  نظریــه ی 
کنش  کرد. در چنین رویکردی، درکل فرآیند مسیر پژوهشی، همواره 
کــه خود پژوهشــگر اســت، مــورد ارزیابــی قرار  توســط ناظــر بی طــرف 

.)Bourdieu,1977, 2( می گیرد
کــه بــا  گفــت پرداختــن بــه انــواع فعالیت هــای نمادیــن  می تــوان 
کار دارد و از یک  تجربه های حسی و مفهومی و بیان های هنری سرو 
که تمرکز آن بر موضوع چنین فعالیت هایی است   برنامه ی مطالعاتی 
بهــره می جوید، هردو نگاه به بیرون و درون را در برمی گیرد. این امر، 
مســتلزم ثبــت و تجزیــه و تحلیل حرکت از بیرون بــه درون و بالعکس 
کار را  گــزارش توســعه ی عناصر حســی و مفهومی در حیــن  کــه  اســت 
گرفتن فعالیت خالق در درون یک ساختار  که به قرار  شامل می شود 
که تمرکز بر روی یک  کرد  کمک می کند. همچنیــن باید توجه  فکــری 
کنــش بدیــع، به معنی بازگشــت به نســخه ی خالــص "زیبایی گرایی" 
نیســت بلکــه رویکــرد حاضر، ایــن امــکان را فراهم می کند تــا هنرمند 
گســتره های  کار خــود و روابــط مختلف با  پژوهشــگر بتوانــد مــرز بین 
کشــف  کار در آن پدید آمده را  که  اجتماعی، تاریخی، فرهنگی و فنی 
که به واســطه ی آن،  کنــد و موقعیتــی را فراهــم می کند تــا او فرآیندی 
پیچیدگــی غیرقابــل تقلیلــی از واقعیــت را اتخــاذ و آن را بــه فرم هــای 

.)Dallow, 2003( کند گزارش  کرده است،  خاصی تبدیل 

تصویر6- ارتباط بین شناخت شناسی، دیدگاه های نظری، روش شناسی و روش های تحقیق.

کنش محور در قلمرو هنر، جنبشی نوین در  پژوهش 
روش شناسی پژوهشی

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .های تحقیقشناسی و روشهای نظری، روششناسی، دیدگاهارتباط بین شناخت -6تصویر

 

i  Grounded Theory  های موجود، خود آورد تا به جای تکیه بر نظریههای موضوعی گوناگون فراهم میاین امکان را برای پژوهشگران در حوزه ،نیادبداده نظریه
دوین ای که بر اساس این روش تشود. هر تئوری و گزارههای واقعی پرداخته میای سیستماتیک و بر پایه دادهبه گونه ،هاها و گزارهتئوری و گزاره را تدوین کنند. این تئوری

و موضوع یا  ،روشی است برای دستیابی به شناخت پیرامون موضوع مورد مطالعه ،بنیاددر واقع تئوری داده  .استهای واقعی بنیاد نهاده شدهای مستند از دادهبر زمینه ،شودمی
 (Allan, 2003)َ است و دانش ما در آن زمینه محدود استموضوعاتی که پیش از این در مورد آنها تحقیق جامعی نشده

73 Heuristic inquiry  هـم  چارچوبیشود کـه پژوهشـگر برای سنجش ابزاری نداشته باشد، اختالفـات موجود ناشناخته باشند و هیچ ها زمانی استفاده میاز ایـن طرح
 های قبلی را ارزیابیتعمـیم دهـد، نظریه ای دیگرههمده را به گرودست آ ــانی کــه پژوهشــگری بخواهــد نتــایج بــهزم همچنـین .بـرای راهنمـایی در دسـت نباشـد

  (Creswell, 2003, 96).  می سنجد کنــد و قــدرت نفــوذ آن رامیعمیقــاً بررســی  راکند یا پدیـده می
 
73 Focus Group فهوم،م خدمت، محصول، یک به نسبت نگرش و باورها افکار، ادراکات، مورد در مردم از گروه یک ،آن در که کیفی است تحقیق از شکلی ،متمرکز گروه 

-طرح میم ،کنندمی صحبت گروه اعضای دیگر با آزادانه کنندگانشرکت آن در که تعاملی گروه محیط یک در سواالت. شود.پرسش می، بندیبسته یا ایده، تبلیغات،
 (. Puchta & Potter,2004شود)

 

                                                           

 عینی گرایی •
 برساخت گرایی •
 ذهنی گرایی •
 

 پژوهش تجربی•
 پژوهش پیمایشی•
 مردم نگاری    •
 پدیدارشناسانهروش •
 iنظریه  داده بنیاد •
 iiتحقیق اکتشافی •
 اقدام پژوهی •
 تحلیل گفتمان •

 و...

 اثبات گرایی •
 تفسیر گرایی •

 نمادین •       
 پدیدار شناسی •       

 پژوهش انتقادی •
 فمنیسم •
 پست مدرنیسم•

 و...

 نمونه گیری •
 تحلیل آماری•
 پرسشنامه•
 مشاهده •
 مصاحبه•
 iiiگروه متمرکز•
 تحلیل مستندات•
 تحلیل محتوا•

 و ....

 های تحقیقروش شناسیروش دیدگاه نظری شناسیشناخت
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نشریههنرهایزیبا-هنرهایتجسمی دوره۲۲، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۶

کنشمحور گامبندیپژوهش

گام1:  تصمیم گیــری درباره ی هدف پژوهش. مســئله ی پژوهش 
که در  کــه  ممکــن اســت یــک دغدغه ی شــخصی بــا موضوعی باشــد 
کنش بدیع توســط هنرمند پژوهشــگر شناســایی شــود یا عامل  یک 
انگیــزش بــرای پژوهــش، یافتــن راهــی بــرای پاســخ بــه چالش هــای 

فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و یا زیست محیطی و ... باشد. 
که ضرورت پژوهش چیست؟ در این  گام2: پاسخ به این پرسش 
که آیا ایده ی پیشــنهادی واقعًا می تواند  مرحله باید از خود بپرســید 
موضــوع یــک پژوهــش باشــد؟ معمــواًل افــراد دالیل شــخصی خوبی 
را بــرای انجــام پژوهش هــای خود عنــوان می کننــد؛ به ویژه مســائل 
کنــش هنــری. امــا باید دیــد آیا ایــن ضــرورت در عرصه ی  مربــوط بــه 

گسترده تری حس می شود؟
دربــاره ی  اطالعاتــی  یافتــن  بــرای  مقدماتــی  جســتجوی  گام3: 

موضوع پژوهش خود تا ضرورت تحقیق محرز شود. 
گر هیچ منطق خارجی )غیر شخصی( صریحی برای پژوهش  گام4: ا
وجود نداشــته باشد، می تواند دلیل آن، داشتن یک ایده ی افراطی و 

که بهتر است در این مرحله متوقف شود. کاماًل شخصی باشد 
گام5: بــا جســتجوی زمینــه ی تحقیــق، شــخص ممکــن اســت 
بــا پژوهش هــای مشــابهی مواجــه شــود و بــا مطالعه ی پرســش ها یا 
پیشــنهادات پژوهش هــای آتــی، فرصــت مناســبی بــرای توســعه ی 

کند. کار خود پیدا  تحقیقات قبلی انجام شده در زمینه ی 
مراحل مقدماتی فوق، در برنامه ریزی ســفر پژوهشــی پژوهشــگر، 
کــردن مســئله ی تحقیــق و اتخــاذ  شناســایی، تدویــن و قاعده منــد 
در  هســتند.  اهمیــت  حائــز  بســیار  مناســب،  تحقیقاتــی  اســتراتژی 
برنامه ریزی مســیر پژوهشی، داشــتن مقصد و دلیل قانع کننده برای 
کسانیکه سفر مشابهی  انجام آن مهم است. همچنین باید از دانش 
کتشــافی اســت  کرده اند، بهره جســت. پژوهش، یک ســفر ا را تجربه 
کوچک  کمک های  که افراد می توانند به درک چشــم انداز پژوهشــی، 
کنند. قدم بعدی، یافتن تحقیقات انجام شده در  ولی قابل توجهی 
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 
گســترده ای  می شــود. بــا توجــه به اینکه امــروزه اطالعــات به صورت 
در رســانه ها، پایگاه های اطالعاتی، شــبکه های اینترنتــی و.... قابل 
دســترس هســتند، لذا اصطالح "مــرور زمینه ی تحقیــق"، تمام انواع 

اطالعات را در بر می گیرد.
گام6: مرور زمینه ی تحقیق به دالیل زیر ضروری است:

کلی تــری را از اطالعات  کار، درک  الــف( بررســی زمینــه ی در حــال 
تاریخی و معاصر زمینه ی پژوهش در اختیار می گذارد.

کــه به صــورت مســتقیم در ارتباط با  ب( آن قســمت از اطالعاتــی 
کرد. پژوهش است را می توان به صورت خاص انتخاب 

ج( در روند بررسی و مرور زمینه، خالءهای دانش شناسایی شده 
کار تکراری  ح پرســش های پژوهــش و جلوگیــری از  و ایــن امــر بــه طــر

کمک می کند. 

کمک می کند تا درک درستی از زمینه ی  این مرحله، به پژوهشگر 
کســان دیگری قباًل  گاهی از اینکه چه  پژوهش خود به دســت آورد. آ
کرده انــد و از چه روش هایی برای روشــن کردن  در ایــن قلمــرو حرکت 
مسیر خود بهره جسته اند، بسیار مهم است. بررسی و مرور زمینه ی 
کارهایی  گرفتن از  تحقیق، به پژوهشگر اجازه می دهد تا ضمن کمک 
که قباًل انجام شــده اســت، دیدگاه های انتقادی خود پژوهشگر بیان 
شــود و در پایــان ایــن فرآینــد، باید او بتوانــد موقعیت خــود را در یک 
چارچــوب حرفــه ای بــا تدویــن پرســش مناســب تحقیــق و انتخــاب 

کند. استراتژی مناسب پژوهشی، مشخص 
گام، شناســایی یک ســوال تحقیق مناســب، پیرو آن  گام7:  این 
کشــف شــده اســت.  که در خالل مرور زمینه ی تحقیق  چیزی اســت 
پرســش تحقیــق می توانــد بــا یــک روش شناســی هدفمنــد، عینــی و 

کار استفاده شود. منطقی، برای توسعه ی نقشه ی واقعی 

کرد؟ چگونهبایدتحقیق

مرحله ی بعدی بســیار پرتحرک اســت. تا این مرحله، پژوهشــگر 
مســیر سفر تحقیقاتی خود را برنامه ریزی و موقعیت خود را مشخص 

کتشافی را آغاز می کند. کرده است و حاال در این قلمرو، یک سفر ا
ایــن  کــه وســایل حرکــت در  از هــر چیــز الزم اســت  گام8: قبــل 
کــه  ســفر بررســی شــود. ایــن همــان روش شناســی)متدلوژی( اســت 
کــه ابتدا طیف  بســتگی بــه قلمروی پژوهشــی دارد. این مهم اســت 
گرفته شــود و برخی از موارد ســودمند  گزینه هــا در نظر  گســترده ای از 
کنش هنری  که  گیرنــد. باید یک روش شناســی را  مــورد آزمایــش قرار 
کرد.  یــا جنبه هایــی از آن در آن نقــش محــوری ایفا می کننــد را اتخاذ 
شاید الزم باشد از چند روش برای رسیدن به پاسخ پرسش پژوهش 
گام،  که باید با دقت انتخاب و اســتفاده شوند. در این  کرد  اســتفاده 
ممکن اســت الزم باشــد قبل از اینکه به ماجراجویی پرداخته شــود، 
گام هــای رفته را به عقب برگشــت  کــرد و حتی  آن را بــه دقــت بررســی 
تا از وســایل بیشــتری بــرای حرکــت و رفتن به جهت هــای مختلف و 
کرد و بــا جمع آوری طیف وســیعی  کشــف قلمروهــای دیگر اســتفاده 
از اطالعات و اختیار داشــتن شــواهد بیشــتر در موقعیت نزدیک تری 
کل ســفر بسیار  گرفت. مســتندنگاری  به پاســخ پرســش پژوهش قرار 
مهم است. شاید الزم باشد یک دفتر وقایع نگاری همیشه به همراه 
گــردآوری شــده را بــه  داشــت. همچنیــن الزم اســت انبــوه اطالعــات 

کرد تا در طی مسیر مفقود نشوند. خوبی سازماندهی و مدیریت 
کــه پژوهشــگر در ضمــن عبــور از مســیر تحقیــق  گام9: مــواردی را 
جمع آوری می کند، شواهدی را برای رسیدن به پاسخ فراهم می کنند 
گزاره ی پژوهشــی او را به اثبات می رســانند. الزم اســت تا ذهن خود  و 
را در طــی پژوهــش باز نگه داشــت زیــرا الزم اســت روی تجربه تفکر و از 
کرد. لذا الزم است با استفاده از معیارهای برآمده  کســب  آن اطالعات 
گرفته و موارد ارزشــمند و مرتبط با پژوهش  از پژوهــش، ارزیابــی انجام 
کــرد و با تجســم احتماالت،  کــرد؛ بــا داده هــا بازی  را غربــال و انتخــاب 
گاهی الزم اســت برخی موارد را برای درک  کرد.  ارتباطات خالق برقرار 
بهتر از پیوند با دیگر اجزا جدا کرده و برای ایجاد یک حس و یا توسعه ی 
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۱- پژوهش مبتنـــــــــی بر عمل)کنش محور( منجر به توســـــــــعه ی 
مباحث مفهومی و انتقادی شـــــــــده و علـــــــــم و معرفت جدیدی را از 

طریق تجربه و نتایج حاصل از آن پدید می آورد.
۲-  این نوع پژوهش، شیوه ای قدرتمند برای یادگیری از طریق عمل 
گاهی الزم برای خلق یک کنش هنری بدیع را فراهم می کند. است و آ
کنش محور متناســــــب  ۳- روش شناســــــی)متدلوژی( پژوهشــــــی 
با مســــــئله پژوهــــــش و اغلب به صــــــورت میان رشــــــته ای و برگرفته از 
روش شناسی )متدلوژی( چند پارادایم است که به دلیل پیچیدگی هنر 

و مسائل مربوط به آن متناسب با هر پروژهای صورتبندی می شود.
4- روش شناســــــی )متدلــــــوژی( در پژوهش مبتنی بــــــر عمل از 
کنش صورت می پذیرد، پدید می آید زیرا منطق  که در طی  تحقیقی 
کــــــم بر روش های خــــــاص اجرایی پژوهشــــــگر در جایی در درون  حا

گی های خالقانه ی پژوهش او قرار دارد. ویژ
گاه یک هنرمند متفکر انجام می شــود،  5- این پژوهش از منظر آ
گرفتن نقش "ناظر  کار عملی و بر روی آن با بر عهده  لذا تفکر در حین 
بــی طــرف" منجر به خودارزیابی و خوداصالحی مداوم در طی فرآیند 

پژوهش می شود.
که صرفًا به توســعه و  کنش نوآورانــه ای  ۶- در ایــن پژوهــش یــک 
کافی نیســت. حتی زمانی که  گســترش تکنیک و مهارت منجر شــود، 
کنــش حرفــه ای هنرمنــد، نوآورانــه و اندیشــمندانه بــوده و منجــر بــه 
کنش، مقدم  پیشرفت و توسعه ی زمینه ی عملی شود، قصد و نیت 

بر تولید آن است.
۷- نظم، انضباط، دقت، شفافیت، انتقال پذیری، مستندنگاری 

کنش محور است. گی هایی پژوهش  گزارش نویسی از ویژ و 

نتیجه

پینوشتها 

1 Method.
2 Methodology.
3 Paradigm.
4 UK Turner Prize.
5 Brian Eno.

ح شده در باالی این صفحه است. ۶  منظور سواالت مطر
7 Practice-based Research.
8 Donald Shön.
9 Reflection-on- Action.
10 Reflection- in- Action.
11 Design.
12 Andrew Allen Stonyer.
13 Kinetic Sculpture.
14 Leicester Polytechnic.
15 The Slade School of Fine Art, University College, London.
16 Cheltenham Racecourse.

که یک محور )shaft( خروجی آن  کوچکی اســت  Servo Motor ۱۷ دســتگاه 
گیــرد و محور آن را تا زاویه ی  قــادر اســت تــا در یک موقعیت زاویه ای خاص قرار 
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19 Watson.
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۲۱ ایــن روش، برپایــه ی تداعــی معانــی ســاخته شــده و طـــی آن محرکی بـــه 
گی هــای  آزمـــودنی ارایــه مــی شــود. آزمودنــی بایــد ایـــن محـــرک را برپایــه ی ویژ
کند و  گرم/ سرد و..( بررسی  دوقطبـــی )هـمچـــون سـفید/ ســـیاه، بلند/کوتاه، 
گی هــای متضاد، چه رابطه ای می تواند برقرار  مشــخص نماید بین محرک و ویژ
نمایــد )نظیــری و همــکاران ،۱۳84، ۲۱۲(. بــه عنوان مثال بیــن دو صفت بد و 
کم  کّمی مثل بســیار زیاد الی بســیار  خــوب، ۷ شــماره و یــا هفت صفت ارزیابی 

تعیین می کنیم و پاسخ دهنده یکی را انتخاب می کند.
22  Wheeler.
23 Wilson.
24 Scopa.
25  Kim Jeoung-Ah.
26 The Characterisation of paper-composite porcelain: Material 

properties and Workability from ceramic art and design perspective.
27 Paper I Jeoung-Ah, K. The Characterisation of paper composite 

porcelain in fired state by XRD and SEM. Journal of   the European Ce-
ramic Society, 2004, 24 )1-16(, 3823- 3831.

Paper II Jeoung-Ah, K. The Characterisation of paper-composite 
porcelain in a green state. Journal of the European Ceramic Society, 
2006, 26 )6(, 1023-1034.

Paper III Kim, J. A. Paper-composite porcelain in practice: Artis-
tic applicability and technical properties. Submitted for publication. 
       Paper IV Kim, J. A. A perspective on knowledge in ceramic art, craft 

کار بست. از این ارزیابی باید به تفسیر  معنایی به طریقه ی دیگری به 
گام نهایــی فرآیند پژوهــش مربوط به  شــواهد پژوهشــی خــود رســید. 
نتیجه گیری انتقادی کل تجربه و نشاندادن ارزش و اهمیت آن از طریق 
برقراری ارتباط موثر و انتقال اطالعات )بازگویی سفر تحقیقاتی( است. 
گام10-در ایــن مرحلــه پژوهشــگر در یــک موقعیــت نتیجه گیــری 
کرده است قرار می گیرد و  کشف  دربارهی آنچه در طی فرآیند پژوهش 

گسترده تری نشان دهد.  ارزش و اهمیت پژوهش خود را در زمینه ی 
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 چرخــه ی شناســایی 

پرسش های جدید پژوهش و قلمروهای جدید می کند. 

کنش محور در قلمرو هنر، جنبشی نوین در  پژوهش 
روش شناسی پژوهشی
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and design: Examples of porcelain manufacture and paper-composite 
porcelain .Submitted  for publication.
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29  Peter Wilson.
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31 Mura Clay Gallery.
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بــرای  کــه  اســت  همبســتگی  نمــودار  ماتریــس،  نمــودار   Matrix chart  ۳4
نشان دادن رابطه ی داده ها و تجزیه و تحلیل آنها استفاده می شود.

SSM( Soft System Methodology ۳5( ایــن سیســتم بــرای نخســتین بــار 
توســط پیتر چکلند )Peter Checkland( در دانشگاه لنکستر)Lancaster( ابداع 
شــد. در این روش شناســی، از رویکرد اقدام پژوهی در سیســتم هایی اســتفاده 
که عالوه بر پیچیدگی، با مســائل دنیای واقعی یکپارچه شــده اند. این  می کند 
فرآیند ایستا نیست بلکه از فرآیند رفت و برگشتی جهت شناسایی بهتر اتفاقات 
که  اســتفاده می شــود. اقدام پژوهــی، حد وســط علم و عمل اســت بدیــن معنا 
تنهــا یــک علــم بدون عمل و یــا عمل بدون وجهــه علمی نیســت )حنفی زاده و 

محرابیون محمدی، ۱۳۹۲، 5(.
Grounded Theory ۳۶   نظریه داده بنیاد، این امکان را برای پژوهشــگران در 
گون فراهم می آورد تا به جای تکیه بر نظریه های موجود،  حوزه های موضوعی گونا
خود تئوری و گزاره را تدوین کنند. این تئوری ها و گزاره ها، به گونه ای سیستماتیک 
که بر اســاس  گزاره ای  و بــر پایــه داده هــای واقعی پرداخته می شــود. هر تئــوری و 
ایــن روش تدوین می شــود، بر زمینه ای مســتند از داده هــای واقعی بنیاد نهاده 
شده اســت. در واقع تئوری داده بنیاد، روشــی اســت برای دستیابی به شناخت 
پیرامون موضوع مورد مطالعه، و موضوع یا موضوعاتی که پیش از این در مورد آنها 
.)Allan, 2003َ( تحقیق جامعی نشده است و دانش ما در آن زمینه محدود است
کـه پژوهشـگر  ح ها زمانی استفاده می شود  Heuristic inquiry ۳۷ از ایـن طر
بــرای ســنجش ابــزاری نداشــته باشــد، اختالفـــات موجود ناشــناخته باشــند و 
کــه  هیچ چارچوبی هـــم بـــرای راهنمـــایی در دسـت نباشـد. همچنـــین زمــانی 
گروه های دیگر تعمـیم دهـد،  پژوهشــگری بخواهــد نتــایج بــه دست آمده را به 
نظریه های قبلی را ارزیابی می کند یا پدیـــده را عمیقــــًا بررســــی می کند و قــدرت 

.)Creswell, 2003, 96( نفــوذ آن را می  سنجد
که در آن، یک  کیفی است  گروه متمرکز، شکلی از تحقیق   Focus Group ۳8
کات، افکار، باورها و نگرش نســبت به یک محصول،  گــروه از مــردم در مورد ادرا
خدمت، مفهوم، تبلیغات، ایده، یا بســته بندی، پرســش می شود.ســواالت در 
گروه  که در آن شــرکت کنندگان آزادانه با دیگر اعضای  گروه تعاملی  یــک محیــط 

 .)Puchta & Potter,2004( ح می شود صحبت می کنند، مطر
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