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بــه وجــود آمــدن تحقیقــات عملمحــور در هنــر و

ـ گرچــه مــن بیشــتر عمــرم را سرپرســت بــودهام ـ

از طریــق هنــر ،ارتبــاط تنگاتنگــی بــا سیاســتهای

و دلیــل ســاده اســت :ایــن غیــر ممکــن اســت کــه

تحصیــالت تکمیلــی در ســطح ملــی و بینالمللــی

ـی بحــث را بــدون در نظرگرفتــن رونــدی
وضعیــت فعلـ ِ

دارد .ایــن ارتبــاط دارای دو بخــش اســت؛ از یــک ســو

کــه در دهههــای گذشــته در دنیــای آکادمیــک

ِ
بحــث پیرامــون تحقیقــات عمــل محــور بــه عنــوان

بینالمللــی در حــال وقــوع اســت ،درک کنیــم.

یــک مفهــوم (مقولــه) خــاص در برخــی کشــورها

شــرح و مباحثــه در پنــﺞ عنــوان مختلــف انجــام

پیشــرفت بیشــتری داشــته و از طریــق تغییــرات

خواهــد شــد:

ســاختاری ،انگیــزه بخــش سیاســی در راســتای چشــم

• مــدارس هنــر و اصالحــات ســاختاری سیســتمهای

انــداز دانشــگاه مــورد تشــویق قــرار گرفتــه اســت و

آمــوزش عالــی

از طــرف دیگــر ،پیشــرفت تحقیقــاتِ عملمحــور بــه

• انســجام کشــورهای اروپایــی ،جریــان بلونیــا 2و

تغییــرات اساســی در سیاســتهای ملــی تحقیقــات و

چرخــه ســوم

الگوهــای نهــادی منجــر شــده و قطع ـاً در آینــده نیــز

• تحقیقات و صنایع خالق

بــه تغییــرات و تﺄثیــرات بیشــتری منجــر خواهــد شــد.

• اطمینان از کیفیت و بودجه تحقیق

هــدف ایــن فصــل ،توصیــف و تحلیــل ایــن فرآینــد

• تحقیقات عملپایه و توانایی 3مدرکدهی

اســت .ایــن دیــدگاه تــا حــدی تاریخــی اســت؛ منشــور

بــه عنــوان یــک فــرد ســوئدی بــرای نوشــتن ایــن

تاریخــی ،ناشــی از تحصیــالت دانشــگاهی مــن اســت

مقالــه ،ممکــن اســت مــن بــرای اســتفاده از چنــد

.1
.2

دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباط تصویری ،موسسه آموزش عالی فردوس ،مشهد ،ایران.
عضو هیئت علمی گروه هنر ،موسسه آموزش عالی فردوس ،مشهد ،ایران.
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در اینجــا شــدهام .مــن همچنیــن ،تــا حــدی در رونــد

قــرار گرفــت.

تصمیمگیــری مشــارکت داشــتهام ،بهخصــوص در

یــک بخــش از تغییــراتِ ســاختاری ،ادغــام مــدارس

مــورد کمکهزینــه تحقیقــات هنــری .از زمانــی کــه

بــا سیســتم آموزشعالــی اســت کــه از وســعت ملــی

ســوئد یــک سیســتم نســبتاً هماهنـ ِ
ـگ آمــوزش عالــی

بیشــتری برخوردارنــد .برخــی از کالﺞهــای هنــر و

و تحقیــق دارد ،مشــاهده ســاختار نهــادی و ارتبــاط آن

موســیقی بــه دانشــگاه ملحــق شــدند .ســایر مﺆسســات،

بــا موضــوع نیــز آســان اســت.

مســتقل مانــده بودنــد ،امــا هنــوز زیــر نظــر قوانیــن و

دیــدگاه دوم ،اروپایــی اســت .بــا وجــود اینکــه مــن

مقــرراتِ طرحشــده ،بــرای انطبــاق بــا دانشــگاههای

بــه بحــث در اســترالیا توجــه خواهــم کــرد ،قارههــای

اصلــی یــا ســایر مﺆسســات پژوهشمحــور بودنــد.

دیگــر را کنــار میگــذارم .البتــه کــه اولیــن دلیــل،

در ایــن زمینــه ،طــرح یــک ســوال طبیعــی بــه نظــر

کمبــود دانــش اســت .دلیــل دوم ،بــه هرحــال ،حــس

میرســد .اگــر تحقیــق در مفهــوم کالســیک خــود

ایــن موضــوع اســت کــه الگــوی ســازمانی مشــخﺺ در

پایــهای بــرای آمــوزش و پــرورش در دانشــگاهها باشــد،

آمــوزش عالــی و تحقیقــات در کشــوری ماننــد آمریــکا،

متــرادف آن در آمــوزش 4هنــر چیســت؟ پاســخ بــه

معنــای متفاوتــی از «سیاســتهای دانشــگاهی»

ایــن ســﺆال ،ظهــور مفهومــی جدیــد بــه نام «پیشــرفت

نســبت بــه اروپــا دارنــد .علیرغــم ایــن واقعیــت

هنــری» اســت .یــک ســند راهبــردی نوشــته شــده در

کــه آمــوزش عالــی و تحقیــق اروپــا ،بیشــتر و بیشــتر

آن زمــان ،ایــن مفهــوم را ابــزاری بــرای پیشــرفت و

ساختارشــکنی داشتهاســت ،همچنــان میتــوان از

متــرادف تجربــه بــا فرمهــای بیــان هنــری در کنــار

نظــر سیســتمهای ملــی درک کــرد کــه سیاســتهای

تحقیــق ،تعریــف کــرده اســت و در ادامــه میگویــد

کلــی بــرای بخــش آمــوزش عالــی تاثیرگــذار بــر

](در ســند آمــده اســت)[ کــه بعضــی از ایــن تجربیــات

مــدارس هنــر و برنامههــای آنهــا بــرای آمــوزش و

را میتــوان بــه عنــوان تحقیــق در نظــر گرفــت اگرچــه

پژوهــش اســت.

نمیتــوان بــه طــور واضــح مــرزی بــرای آنهــا ترســیم

مــدارس هنــر و تغییــرات ســاختاری

کــرد.
مــدارس هنــری بــرای فعالیتهــای جدیدشــان

در سیســتم تحصیــات تکمیلــی

بودجــه اضافــی میگرفتنــد ،امــا درمــورد محتــوا و

در بســیاری از کشــورها مســائل مربــوط بــه تحقیــق

اعتبــا ِر ایــن مفهــوم جدیــد ســردرگمی وجــود داشــت.

در هنرهــای نمایشــی و هنرهــای زیبــا بــا تغییراتــی

از ایــن بودجههــا اســتقبال شــد .امــا از همــان ابتــدای

در سیاســتهای ملــی در حــوزه تحصیــالت تکمیلــی،

دهــه 19۸0کــه ایــن بحثهــا در جریــان بــود ،معلــوم

آمیختــه شــدهاند .مطمئنــاً ایــن مــورد مربــوط بــه

بــود کــه مــدارس هنــری واقعــا از انتظــارات دولــت از

بخــــش

ایــن اســت کــه مــن بهشــدت درگیــر مباحــث ملــی

آموزشتکمیلــی در مقیــاس وســیع مــورد اصــالح

90
تــرجـــمه

مثــال از کشــور خــودم ،معــذور باشــم .دلیــل آن،

ســوئد بــود ،زمانــی کــه در ســال  ،1977تمــام بخــش
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نظــر نوســازی ،توســعه و پژوهــش آگاهــی نداشــتند.

اســترالیا از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت ،در حالــی

بررســی انجــام شــده در اوایــل دهــه  1990نشــان داد

کــه در جاهــای دیگــر ،اهمیــت اندکــی بــرای آن قائــل

کــه مفهــوم تحقیــق بــه مــدارس هنــری راه یافتــه؛

میشــوند .اهمیــت ایــن پرســش در ایــن حقیقــت

هرچنــد معلمــان در ایــن مــدارس تمایلــی بــه توصیــف

نهفتــه اســت کــه بودجــه اندکــی بــه تعریــف پژوهــش

فعالیتــی کــه مرتبــﻂ بــا تحقیــق باشــد را نداشــتند.

اختصــاص داده میشــود .ایــن وضعیــت باعــث نیــاز بــه

بــه طــور کلــی میتــوان ایــن شــرایﻂ را نوعــی مداخلــه

تعریــف پژوهــش در هنرهــای خالقــه شــده اســت؛ بــه

دولــت در رونــد فعالیــت مــدارس هنــری توصیــف کرد.

نحــوی کــه موجــب تثبیــت جایــگاه هنرهــای خالقــه

آنهــا تشــویق میشــدند تــا در فعالیتهــای خــود

در دانشــگاهها در رقابــت بــر ســر جــذب بودجههــای

تمایــز تاریخــی و علمــی بیــن تدریــس و تحقیــق را

پژوهشــی خواهــد شــد .تالشهــای صــورت گرفتــه

مشــخﺺ کننــد .زمانــی که ایــن مســﺄله در دســتور کار

بــرای گنجانــدن فعالیتهــای مرتبــﻂ بــا هنرهــای

قــرار گرفــت ،در یــک جریــان بیهــدف دانشــگاهی،

خالقــه در قالــب پژوهشهــای علمــی موجــب بــروز

بحــث از مبانــی تدریــس بــه ســمت معــادل تحقیــق

اســتداللهای معناگرایانــهای شــده اســت کــه اغلــب

کشــیده شــد .در ایــن فصــل در مــورد ایــن مفاهیــم

فایــده بخصوصــی نداشــتهاند .بــا ایــن حــال ،بــا توجــه

بیشــتر بحــث خواهیــم کــرد.

بــه ایــن کــه تنهــا دو دســتهبندی مــورد حمایــت

یــک توســعه مشــابه در رابطــه بــا دوره اصالحــات

مالــی هســتند (یعنــی تدریــس و پژوهــش) ،احتمــال

ســاختاری در بخــش آمــوزش عالــی در ســال 19۸7

مطــرح شــدن اســتداللهای جایگزیــن ،محــدود شــده

در اســترالیا (سیســتم ملــی متحــد) دیــده میشــود.

اســت)Strand 1998( ».

بــار دیگــر ،تعــدادی از مــدارس هنــر بــا ســاختار

همچنیــن در گزارشــش آورده اســت کــه تحقیــق

کالســیک دانشــگاهی ادغــام شــدند و دوبــاره ایــن

در هنرهــای خــالق نتایــﺞ اندکــی داشــته اســت:

ســوال در مــورد مبانــی آمــوزش آکادمیــک در ایــن

ایــن موضــوع در بیــن محققــان ،هنرمنــدان و

زمینــه مطــرح شــد .عــالوه بــر ایــن تمایــل مــدارس

مجــالت علمــی یــا ســایر نشــریات ،بحــث محبــوب

هنــر بــرای دسترســی بــه بودجــه عمومــی تحقیــق و

و گســتردهای نیســت ،وســعت وجــود ادبیــات قــدری

یــا تﺄمیــن مالــی پروژههــای اضافــی توســﻂ شــورای

محــدود شدهاســت.

تحقیقــات اســترالیا بــه ایــن قضیــه دامــن مــیزد .ایــن

کمــی تعجــبآور اســت کــه چنیــن بیانیــهای یــک دهه

مشــکل توســﻂ دنیــس اســترند 5از مدرســه کانبــرا 6در

قبــل گفتــه شدهباشــد .یکــی از دالیلــی کــه او بــه

گزارشــی در ســال  199۸بــه دولــت فــدرال اســترالیا

نتایــﺞ ملموســی نرســیده بــود ،وجــود اینترنــت اســت

ارائــه گردیــد:

کــه در آن زمــان هنــوز بــه منبعــی بــرای اطالعــات

«ایــن پرســش کــه در هنرهــای خــالق ،پژوهــش به چه

تبدیــل نشــده بــود .گرچــه دلیــل اصلــی بــه وضــوح

معناســت ،ســﺆالی اســت کــه امــروزه در دانشــگاههای

ایــن بــود کــه ایــن قضیــه بــرای گفتمــان عمومــی

ســاختار آمــوزش عالــی و نظــام تحقیقاتــی ایــن چنیــن

بــه ســادگی میتــوان متوجــه تفــاوت بیــن محیــﻂ

بحثــی را شــروع کردنــد در صحبتهــای اســتاد

یــک دســت و قانونمنــد ســوئدی و فضــای مســتقل

موســیقی 7دانشــگاه کوییــن ایســلند ۸در ســال 1997

و ســنتی دانشــگاههای فنالنــد شــد .در هماهنگــی

نیــز آمــده اســت:

مســتحکم هنــر در مــدارس
بــا وضعیــت تاریخــی و
ِ

نقــش مــا در چنیــن فضــای تحقیقاتــی را مشــکل در

فنالنــد ،مشــخصاً نیــاز بــود تحقیقــات هنــری از درون

تعریــف خــود واژه «تحقیــق» ســختتر میکــرد .در

خــود مــدارس ایجــاد شــود.

حالــی کــه در دهــه  ۸0و 90در امریــکا تــالش در جهت

تــا جایــی کــه بــه انگلســتان مربــوط میشــد اشــاره

برقرارکــردن «معــادل تحقیــق» بــود؛ یعنــی بخشهــای

بــه عــدهای از اقدامــات و نیــز اصــالح اســتراتژیهایی

کار حرفــهای در هنرهــا (کــه بیشــتر توســﻂ کارمنــدان

کــه بــه بحــث آمــوزش و تحقیــق در دانشــگاهها و

دانشــگاه کــه در هنرهــای مختلــف مشــغول بودنــد،

دانشــکدهها آن هــم در طــول دهههــای  19۸0تــا

بــه پیــش میرفــت بــه ایــن دلیــل کــه ارتقــا کاری

 1990ارتبــاط داشــت ،امــری آســانتر مینمــود.

ایشــان مشــخﺺ شــود)؛ در اســترالیا تــالش معطــوف

بطــوری کــه پیشــرفتهای ایجــاد شــده در انگلســتان

بــه وســعت بخشــیدن تعریــف از تحقیــق شــده بــود.

بــه نظــر مــدل خوبــی میآمــد .هیــﺄت تحقیقاتــی هنــر

دلیــل ســادهای هــم وجــود داشــت :بــا وجــود تنهــا دو

و علــوم انســانی جــزوهای را تهیــه کــرده بود کــه در آن،

بخــش مالــی «تدریــس» و «تحقیــق» ،فرصــت بــرای

مســائل و مشــکالت اساســی مربوطــه ،بــه نظــر رفــع

ارائــه اســتدالل و یافتــن «معــادل تحقیــق» بســیار کــم

شــده بــود .راهبردهــای مربــوط بــه فرآینــد (دکتــری)

بــود)Strand 1998( .

توســﻂ دیگــر کشــورها بــا عالقــه مــورد بررســی قــرار

در ســال  ، 2000یــک بررســی توســﻂ انجمــن ملــی

گرفــت و زمینــه مــورد نیــاز پیشــرفتها ،خــارج از

دانشــگاهها و کالﺞهــای ســوئد در مــورد تحقیــق بــر

انگلســتان شــد.
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اگرچــه ویژگــی مشــترک دیگــری کــه در بیــن

 .)2000در آن زمــان ایــن ســه کشــور از جملــه

کشــورهای درگیــر در بحــث مربــوط بــه تحقیقــات

کشــورهایی بودنــد کــه ایــن مبحــث را بــه شــکل فعــال

علــوم هنــری وجــود داشــت ،شــرایﻂ کلــی ،آمــوزش

دنبــال میکردنــد :اســترالیا و همچنیــن انگلســتان و

آکادمیــک و فلســفی بــود .ایــن کشــورها بــه شــدت

فنالنــد.

تحــت تﺄثیــر ســنت فلســفه تحلیلــی بودنــد .روشــی که

در مقایســه بــا شــرایﻂ اســترالیا و ســوئد ،پیــدا کــردن

در آن هنرهــای نمایشــی و خالقــه در میــان جامعــه

انگیــزه بــرای تشــکیل یــک انجمــن پــر جنــب و جوش

آکادمیــک غریبــه بودنــد .در کشــورهای اروپایــی ،از

پژوهشــی در مــدارس هنــری فنالنــد مشــکل بــود.

جملــه فرانســه و آلمــان ،ایــن چنیــن بحثــی وجــود

مبنــای هنــر و کارهــای عملــی انجــام شــد (کالومارک

بخــــش

ایــن واقعیــت کــه سیاســتهای دانشــگاههای ملــی و

توضیــح مطــرح شــود .در مقایســه بــا شــرایﻂ ســوئد،

92
تــرجـــمه

تنهــا در کشــورهای محــدودی مطــرح شــده بــود.

اصالحــات مهــم ملــی نمیتوانســت بــه عنــوان یــک

نداشــت .در ســنت فلســفی و فضــای فکــری ایــن
کشــورها  ،مــدارس هنــر عمدتـاً بــه سیســتمی کــه در

مطالعاتهنرهایزیبا
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ادغــام در اروپــا ،جریــان بلونیــا و

چرخــه ســوم

آن تفــاوت بیــن آمــوزش و تحقیــق مطــرح بــود ،تعلــق

در دهه1990شــاهد پیشــرفتهای چشــمگیری

پیــدا نمیکــرد.

در زمینــه آمــوزش عالــی در اروپــا بودیــم .طــرح

تابستان 1400

در اواخــر دهــه  90در کشــورهایی کــه تحقیقــات

اراســموس

هنــری در آنهــا مهــم تلقــی نمیشــد ،تغییــرات و

و دانشــجو در اتحادیــه اروپــا بــود کــه از ســال 19۸7

بازنگریهــای فراوانــی بــه وقــوع پیوســت .برخــی از

میــالدی شــروع شــد و بــه ســرعت نیــز در دهــه

ایــن پیشــرفتها ،ناشــی از تغییــر وضعیــت آموزشــی

بعــدی گســترش پیــدا کــرد .کشــورهای عضــو ســازمان

و وســعت آمــوزش عالــی در کشــورهای اروپایــی بــود

بازرگانــی آزاد اروپــا از جملــه نروژ ،ســوئد و ســوئیس از

کــه در بخشهــای زیــر بــه تفصیــل مــورد بحــث قــرار

ســال1992به ایــن برنامــه پیوســتند .دیگــر ملتهــای

خواهنــد گرفــت .پیشــرفتهای ایجــاد شــده دیگــر،

شــرق اروپــا حتــی قبــل از اینکــه عضــو اتحادیــه اروپــا

ناشــی از تغییــرات ســاختاری مــداوم در سیســتمهای

شــوند از ایــن برنامــه پیــروی کردنــد.

آمــوزش عالــی ملــی ایــن کشــورها بــود.

طــرح اراســموس از ایــن جهــت یــک برنامــه مهــم

اتریــش را میتــوان بــه عنــوان نمونــه ذکــر کــرد .بــا

بــود کــه اســاتید و دانشــجویان شــاغل در تمــام انــواع

اعمــال تغییراتــی در قوانیــن و مقــررات ملــی اتریــش

مﺆسســات آمــوزش عالــی اروپــا را مجبــور میکــرد

در ســالهای  199۸و  2002شــش موسســه آموزشــی

بــه تبــادل دیدگاههــا و نیــز مقایســه عقایدشــان در

مهــم بــا امتیــازات مشــاب ِه دانشــگاهها بــه وجــود

مــورد سیاســتهای ملــی و برنامههــای آموزشــی

آمدنــد .در دســامبر  200۸شــورای تحقیقاتــی اتریــش

ســازمانی بپردازنــد .بحــث دربــاره تحقیقــات هنــری

کنفرانســی بــا موضــوع هنــر و تحقیــق برگــزار کــرد و

کــه در برخــی از کشــورها آغــاز شــده بــود ،از طریــق

ـمی
ایــن کنفرانــس را میتــوان بــه عنــوان تاییــد رسـ ِ

افزایــش ارتباطــات فــردی و نیــز تبــادل اســتاد و

نیــاز بــه تحقیــق در هنــر دانســت کــه بایــد بودجــه

دانشــجو گســترش بیشــتری پیــدا کــرد .در واقــع،

خاصــی بــرای آن مشــخﺺ شــود .تنظیــم برنامــه

نوعــی از گفتمــان در اروپــا ،بــه شــکلی همهگیــر در

مربــوط بــه ســرمایهگذاری در زمینــه تحقیقــات

ایــن شــاخه بــه ســرعت گســترش مییافــت.

هنــری در اتریــش (کــه در صفحــات بعــدی توصیــف

گســترش ایــن گفتمــان در اروپــا بــا فرآیند بــه اصطالح

شــده) نشــان میدهــد کــه کشــورهای آلمانــی زبــان

بلونیــا کــه در ســال 1999آغــاز بــه کارکــرد ،تقویــت

نیــز بــه حــوزه ایــن گفتمــان وارد شــدهاند.

شــد .ایــن جریــان مطمئنـاً بــرای اکثــر خواننــدگان این

اگرچــه دلیــل اصلــی پیشــرفتهای ایجادشــده در

کتــاب بــه خوبــی شــناخته شــده اســت .بــه همیــن

اروپــا را میتــوان در فرآینــد ســریع ادغــام بخــش

منظــور ،بــه گفتــن ایــن مطلــب کفایــت میکنیــم کــه

تحصیــالت تکمیلــی در دهــه اول قــرن 21یافــت.

هــدف اجــرای ایــن جریــان ،شــکل دادن بــه آمــوزش
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ـم مبادلــه بیــن اســتاد
نوعــی برنامــه مهـ ِ

عالــی اروپایــی اســت ،از طریــق فراهــم کــردن الزامــات

تطبیقــی اروپــا منجــر بــه یــک ســری ادغامهــا و

آکادمیــک و همچنیــن معیارهــای کیفــی تضمیــن

ســازماندهیهای مجــدد در برخــی از کشــورها شــد،

شــده در سرتاســر اروپــا کــه بــا هــم منطبــق و قابــل

تغییراتــی کــه مطمئنــاً نتایــﺞ اجتنــاب ناپذیــری در

مقایســه باشــند .در ایــن زمینــه دو هــدف از اهمیــت

فعالیتهــای تحقیقــی آینــده خواهــد داشــت.

باالیــی برخوردارنــد کــه عبارتنــد از:

در ایــن رابطــه کشــور ســوئیس را میتــوان بــه عنــوان

 -مــدارک دانشــگاهی خوانــا و قابــل مقایســه و

نمونــه ذکــر کــرد .در ایــن کشــور همزمــان بــا اجــرای

درجهبنــدی شــده در یــک ســاختار ســه مرحلــهای

برنامــه بلونیــا ،تعــدادی از دانشــکدههای هنــری از

(همچــون کارشناســی ،کارشناســی ارشــد ،دکتــری)

ســال  2005بــه بعــد بــا هــم ادغــام شــدهاند .در ســال

 -تضمیــن کیفیــت مطابــق بــا اســتانداردها و دســتور

 ،2005دانشــکده هوکشــول در کنســت بــرن تاســیس

عملهــای گنجانــده شــده بــرای تضمیــن کیفــی در

شــد ،در ســال، 2006طــرح هــوت اکــول دی آرت

حــوزه آمــوزش عالــی اروپــا (.)ESG

در شــهر نــو ســویس آغــاز بــه کار کــرد و در ســال

کشــورهایی کــه بــه فرآینــد بلونیــا پیوســتند ،بــا

 2007نیــز زورچرهوکشــل 12در کنســت بــه عنــوان

ســرعتهای متفاوتــی پیــش رفتنــد .برخــی از

یــک دانشــکده هنرهــای ترکیبــی فعالیــت خــود را

دولتهــا ایــن پروســه را بــه عنــوان فرصتــی بــرای

آغــاز کــرد .یکــی از دالیلــی کــه منجــر بــه بــروز ایــن

اصــالح آمــوزش عالــی بــا برنامههــای کوتاهتــر و

ادغامهــا شــد بــه وضــوح ،نیــاز بــه شــکل دادن بــه

حرفهایتــر در نظــر گرفتهانــد .الگــوی واحــد ســه

شــالوده وســیعتر بــرای برنامههــای فــوق لیســانس و

دورهای (همانطــور کــه انتظــار میرفــت) باعــث ایجــاد

در بخــش وســیع تــر فعالیتهــای تحقیــق بــود.

مخالفــت در بســیاری از مناطــق شــد .مــدارس هنــر در

در مقابــل مثــال ســوئیس ،بــه نظــر میرســد ادغــام

تعــدادی از کشــورها شــک و تردیــد خــود را در مــورد

همزمــان در انگلســتان بــه عوامــل دیگــری غیــر از

اصالحــات کــه آنهــا را بــه عنــوان بوروکراتیــک و بــه

عوامــل مرتبــﻂ بــا فراینــد بولونیــا در ارتبــاط اســت.

عنــوان بیحرمتــی کــه نســبت بــه آرمانهــای علمــی

دانشــگاه هنــر لنــدن و دانشــگاه هنرهــای خالقانــه

در زمــان بــه ارمغــان آوردنــد ،بیــان کردهانــد.

در چنــد ســال اخیــر ایجــاد شــدهاند ،امــا دالیــل

از طــرف دیگــر مشــخﺺ اســت کــه جنبشهــای

ادغــام تعــدادی از مﺆسســات ،بــه نظــر مــی رســد کــه

جدیــد در اروپــا ســهم عمــدهای در مباحثــات ملــی

ظاهــرا بــا ســاختارهای تضمیــن کیفیــت انگلســتان و

زنــده در مــورد سیاســت امــوزش عالــی در بخــش

سیاســتهای قابلیــت اعطــای درجــه پیــش میرونــد.

آمــوزش هنــر داشــتهاند .ایــن مباحثــات گاهــی اوقــات

یــک دلیــل ایــن اســت کــه فرآینــد بلونیــا هرگــز طــرح

بــه تحقیقــات دربــاره هنرهــای زیبــا و بــه طــور کلــی

انقالبــی ،همانطــور کــه در باقــی کشــورها بــوده ،نبــوده

بــه ســاختار برنامــه بلونیــا ارتبــاط پیــدا میکردنــد.

اســت.

نیــاز بــه پیشــرفت کیفیــت آموزشــی در چشــم انــداز

همچنــان ،برنامــه بلونیــا بــه عنــوان یــک نیــروی
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محــرک در پیشــرفت و توســعه آمــوزش هنرهــای زیبــا

شــده توســﻂ شــبکه موضوعــی بیــن هنــر، 13بــه ایــن

و علــوم تحقیقاتــی اروپــا نقــش مهمــی ایفــا میکنــد.

شــکل توصیــف شــده اســت:

هنــک بورگــدورف یکــی از اعضــای دانشــگاه هنرهــای

تصویــر کلــی مﺆسســات آمــوزش عالــی هنــر در اروپا نشــان

زیبــا در مصاحبــه اخیــر خــود بــر ایــن نکتــه تﺄکیــد

میدهــد کــه تعــداد زیــادی از دانشــگاهها و مﺆسســات

می کنــد:

آمــوزش حرفــهای و همچنیــن مﺆسســات آکادمیــک

اغــراق جــاری در زمینــه «تحقیقــات هنــری» بــدون

مســتقل ،آمــوزش عالــی هنرهــا را انجــام میدهنــد و منجر

در نظــر گرفتــن اصالحــات آمــوزش عالــی حــال

بــه ســطوح مشــابهی از نظــر کیفیــت میشــوند؛ صــرف

حاضــر در سراســر اروپــا ،نمیتوانــد بهطــور کامــل

نظــر از اینکــه در مﺆسســات آموزشــی انجــام شــدهاند و یــا

درک شــود .مطابــق بــا برنامــه بلونیــا و ســاختار ســه

حرفــهای .بیشــتر مﺆسســاتی کــه دارای آمــوزش عالــی هنر

مرحلــهای آن (کارشناســی ،کارشناســی ارشــد و

هســتند شــامل چرخــه  2و یــا  3مقطعــی هســتند که یک

دکتــری)« ،تحقیقــات"» امــروزه بــه موضــوع اساســی

مقطــع لیســانس  3تــا  4ســاله دارنــد و یــک مقطــع  1.5تــا

تبدیــل شدهاســت ،در میــان پلیتکنیــک ســابق،

 2ســاله فــوق لیســانس .ایــن بــه ایــن معنــی نیســت کــه

 Fachhochschulenو دانشــگاههای علــوم کاربــردی،

شــفافیت افزایــش یافتــه باشــد.

کــه (در بیشترکشــورها) شــامل مﺆسســات آمــوزش

در بعضــی از کشــورها و همچنیــن در بعضی شــاخههای

عالــی میشــوند.

هنــری همچــون رقﺺ ،امــکان تعلــق گرفتــن مقطع دو

در هیــﭻ کجــای قــاره اروپــا مــردم بــا اجــرای ایــن

و یــا ســه تحصیلــی وجــود دارد کــه مشــکالتی اساســی

برنامــه احســاس خوشــایندی پیــدا نمیکننــد ،بــه

بــرای بحــث تطبیــق مــدرک ایجــاد میکنــد .بعضــی

طــوری کــه در برخــی کشــورها ،بــه طــور مثــال

مﺆسســات هنــری نیــز کــه چنیــن مهارتهایــی را

آلمــان ،هنــوز اعتراضــات شــدیدی علیــه اجــرای

مثــل هــر موسســه دیگــری ارائــه میدهنــد ،اصــال

برنامــه «بلونیــا» وجــود دارد .مســاله ایــن اســت کــه

دارای جایــگاه تحصیــالت تکمیلــی نیســتند و مثــال در

آیــا بلونیــا و مقدمــه تحقیــق ،نوعــی اجبــار یــا تهدیــد

بعضــی کشــورها ایــن دســت مﺆسســات ،زیــر مجموعــه

اســت کــه از بیــرون بــه آمــوزش هنرهــا تحمیــل

وزارت فرهنــگ هســتند و در بعضــی کشــورهای دیگــر

میشــود یــا اینکــه میتوانــد فرصــت و چالشــی بــرای

زیــر مجموعــه وزارت آمــوزش و پــرورش کــه در نتیجــه

آمــوزش هنرهــا باشــد .ارزیابــی مــن ایــن اســت کــه

کامـ ً
ال زیرســاختها و مقــرارت متفاوتــی دارنــد .گرچــه

معرفــی تحقیقــات هنــری فضــای بــازی را در آمــوزش

مﺆسســات هنــری گامهــای مهمــی را برداشــتهاند،

هنرهــا ایجــاد میکنــد ،فضایــی کــه میتــوان آن را

اجــرای کامــل سیســتم ســه مرحلــهای در مﺆسســات

«تفکــر مــادی» نامیــد)Borgdorff 2009b( .

هنــری بــرای کشــورهایی کــه بــه سیســتم بلونیــا

تصویــر کلــی از مــدارس هنــر اروپــا در ســالهای

پیوســتهاند تــا موفقیــت کامــل راه درازی در پیــش

ابتدایــی اجــرای برنامــه بلونیــا در یــک ســند منتشــر

دارنــد)ELIA 2008a( .

مشــخصی نــدارد .مخالفــان بلونیــا بــه خصــوص در

عالــی بــه زودی بــه روی هنرمنــدان رشــتههای

مــدارس هنــر آلمــان هنــوز قــوی هســتند .مدیــران

مختلــف تــا مقطــع دانشــگاهی دکتــری از رشــتههای

ایــن مﺆسســات (Kunsthochschulrektorenkon

علــوم انســانی (ماننــد تاریــخ هنــر ،موسیقیشناســی و

 )ferenzدر ســال 2005بیانیــهای را منتشــر کردنــد

مطالعــات فرهنگــی) و همچنیــن در همــکاری بــا دیگــر

کــه در آن بارهــا بــر مخالفــت و اعتــراض قبلــی

دانشــگاهها و مﺆسســات تحقیقــی در زمینــه مهندســی

خــود تﺄکیــد کردنــد .ایشــان ایــن مســئله را مــورد

و علــوم مربــوط بــه طبیعــت و زندگــی گشــوده

تاکیــد قــرار دادهانــد کــه آمــوزش هنرهــای زیبــا

میشــود؛ بنابرایــن دانشــکده عالــی مشــتمل بــر هــر

’ ‘modulisierbarنــه امــری برنامــه ریــزی شــده

دو مجموعــه پژوهشمحــور و هنرمحــور خواهــد بــود.

(امــری کــه بــر حســب واحدهــای درســت براحتــی

اتحادیــه مﺆسســات هنرهــای زیبــای اروپــا ،نقــش

تبییــن شــود) اســت نــه موضوعــی اســتاندارد ســازی

مهمــی در همــکاری دانشــکدههای هنــری فعــال در

شــده ’( ‘standardisierbarامــری کــه براحتــی

اروپــا ( )ELIAبــازی کــرده اســت؛ ایــن اتحادیــه یــک

اســتاندارد شــود) میباشــد .اعتــراض بــه برنامــه بلونیــا

ســازمان مســتقل میباشــد کــه  350موسســه آمــوزش

در آلمــان تــا حــدی اســت کــه دولتهــای منطقــهای

عالــی هنــر از  45کشــور را نمایندگــی میکنــد

آلمــان ،دانشــکدههای هنــری ایــن کشــور را از اجــرای

و در ســال  1990شــکل گرفتــه اســت .الیــا همــه

الگــوی کلــی بلونیــا معــاف کردهانــد.

رشــتههای تخصصــی مربــوط بــه هنرهــای زیبــا را

بــا ایــن حــال ،عــدم تمایــل بــرای معرفــی نوعــی

در بــر میگیــرد؛ رشــتههایی مثــل معمــاری ،رقــﺺ،

درجــه تحقیــق خــاص در هنــر ،در بســیاری از مــوارد

طراحــی ،هنرهــای زیبــا ،هنــر بــا رســانههای جدیــد،

مانــع ایجــاد میکنــد.

موســیقی و تئاتــر.

از طــرف دیگــر ،بــه نظــر میرســد کــه بخشــی از

الیــا بــه عنــوان یــک تریبــون ارزشــمند به منظــور بحث

ایــن اعتراضــات طــی چنــد ســال گذشــته تحــت تاثیــر

و تبــادل نظــر و نیــز حمایــت از اجــرای برنامــه بلونیــا

مباحــث گســترده رایــﺞ در اروپــا فرونشــانده شــده

اســت .عــالوه بــر ایــن الیــا بــا هنرســتانهای اروپایــی

اســت .یونیورمیتــات در کنســت( 14دانشــگاه هنرهــای

و آکادمیهــای موســیقی اروپــا همــکاری داشــته .در

زیبــا) در آلمــان نمونــهای از پیشــرفتهایی اســت کــه

یــک مقالــه مشــترک کــه در سال2005منتشــر شــده،

بــا چرخــه ســوم از برنامــه بلونیــا ارتبــاط مســتقیم

ایــن دو ســازمان بــر اهمیــت بخــش فرهنگــی اروپــا

دارد .دانشــکدههای عالــی کــه اخیــرا ً آمــوزش هنرهــای

تاکیــد کردنــد؛ مبنــی بــر ایــن کــه آمــوزش حرفــهای

زیبــا و علــوم مرتبــﻂ بــا آن را در داخــل دانشــگاه آغــاز

هنرهــای زیبــا در مراحــل آمــوزش عالــی اول ،دوم و

کردهانــد ،بــر اســاس ســاختارهای جدیــد پایهریــزی

ســوم در تمــام کشــورها شناســایی شــود .مشــکلی کــه

بخــــش

آینــده بــه طــور کامــل ،ســوالی اســت کــه هنــوز پاســخ

مبنایــی بینارشــتهای داشــته باشــد .دانشــکدههای
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امــکان محقــق شــدن ایــن سیســتم در ســالهای

شــدهاند .قــرار اســت کــه خدمــات ایــن مﺆسســات

در ایــن زمینــه وجــود دارد ایــن اســت کــه در برخــی از

کجــا تامیــن خواهــد شــد؟ از منابــع دولتــی ،مشــاور

کشــورهای اروپایــی ،مﺆسســات و رشــتههای هنرهــای

تحقیقاتــی یــا از طریــق قراردادهــای شــخﺺ ثالــث؟

زیبــا از جایــگاه آمــوزش عالــی برخــوردار نیســتند و

بــه عــالوه مســئله مهــم دیگــر کــه بــه همــان انــدازه

ایــن شــرایﻂ در فراینــد جابهجایــی دانشــجویان ،بــه

اهمیــت دارد ایــن اســت کــه چــه نــوع تحقیقاتــی

رســمیت شــناختن مطالعــات ،صالحیتهــا و تضمیــن

ارزش ســرمایهگذاری دارد؟

کیفیــت در ســطح اروپــا مشــکل ایجــاد میکنــد و
منجــر بــه تاثیــرات منفــی میشــود.

مطالعاتهنرهایزیبا
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بــا توجــه بــه تحقیقــات صــورت گرفتــه ،اتحادیــه

در یــک جســتجوی اینترنتــی کــه از طریــق موتــور

هنرهــای زیبــا نخســتین قــدم را بــرای بازنگــری

جســتجوگر گــوگل دربــاره ترکیــب دو واژه «صنایــع

شــرایﻂ در تعــدادی از کشــورها برداشــته اســت.

خــالق» و «تحقیقــات» صــورت پذیرفــت ،تعــداد

اتحادیــه الیــا بــا جمــع بنــدی کــه دربــاره عرصــه

 575000مــورد نتیجــه بدســت آمــد (ژانویــه .)2010

فعالیــت در اروپــا انجــام داد ،بــه ایــن نتیجــه رســید

ایــن مطلــب نشــان میدهــد کــه صنایــع هنــری بیــش

کــه تعــداد قابــل مالحظــهای از مﺆسســات اروپایــی در

از پیــش بــه عنــوان عوامــل مهــم در اقتصــاد ملــی و

حــال انجــام اقداماتــی در زمینــه تشــکیل تیمهــا و

بینالمللــی بــه حســاب آورده میشــوند.

مراکــز تحقیقاتــی هســتند کــه در درون ایــن تیمهــای

در انگلســتان برنامهریــزی بــرای صنایــع خــالق در

تحقیقاتــی پروژههــای بزرگتــر بــه اجــرا در میآینــد و

اواخــر دهــه  1990بــه عنــوان یــک نــوع ابتــکا ِر عمــل

توســعه داده میشــوند .ایــن مﺆسســات غالبــا از ترکیــب

سیاســی بــود .کشــورهای دیگــر بــه ســرعت پــس از

منابــع مالــی و حمایــت قراردادهــای خارجــی اســتفاده

انگلســتان از ایــن اقــدام الهــام گرفتنــد و بحثهایــی

میکننــد .در ایــن فرآینــد ،تعــداد زیــادی از مﺆسســات

کــه پــس از آن دنبــال میشــد بیشــتر بــر راههــا و

راهبردهــا ،سیاســتها و زیرســاخت تحقیقــات را

ابزارهــای تقویــت رقابتپذیــری هنرهــا و طراحــی

گســترش دادنــد و پیامدهــای دســت یافتنــی را در

فعالیتهــای تحقیقاتــی و گســترش ایــن فعالیتهــا

خــود بوجــود آوردهانــد کــه بتواننــد از شــرایﻂ ملــی

متمرکــز میشــد؛ ســپس تاثیــر اقتصــادی در حــال

خــود حداکثــر اســتفاده را بــرده و از طریــق حوزههــای

رشــد صنایــع خــالق بــه عنــوان توجیهــی بــرای

قابــل شناســایی و مجموعههــای ســرمایهگذاری بــه

ســرمایهگذاری در زمینــه تحقیقــات هنــری بــه کار

حمایــت از تحقیقــات بپردازنــد.

گرفتــه شــد.

تاکیــد بــر نقــش مهــم مجموعههــای ســرمایهگذاری

تعــدادی از دانشــگاهها در سراســر جهــان ،نوعــی

الیــا بــه یــک موضــوع سرنوشــت ســاز بــرای آینــده

از واحــد تحقیقاتــی را در ایــن زمینــه ،بــه ویــژه در

تحقیقــات هنــری معطــوف شــده و بــرای آن

انگلســتان ،اســترالیا و نیوزلنــد بــه وجــود آوردهانــد.

هدفگیــری میکنــد؛ امــا بودجههــای الزم از

برخــی از ایــن واحدهــا ،بــه ســمت بخــش کســب و کار

(تجــارت) متمایــل هســتند؛ بقیــه ابتکاراتــی هســتند

شــده اســت .نماینــدگان مــدارس هنــری بــه طــور

کــه بوســیله شــوراهای منطقــهای یــا مقامــات محلــی

فزاینــدهای تمایــل دارنــد تــا ایــن ارتبــاط را بــه عنــوان

بــا هــدف ایجــاد فرصتهــای شــغلی جدیــد ترویــﺞ

راهــی بــرای مشــروعیت بخشــیدن بــه فعالیتهــای

داده میشــوند .بــا ایــن حــال در بســیاری از مــوارد،

تحقیقاتــی در حــال توســعه ،تبدیــل کننــد .او پیــش

فضایــی بــرای پروژههــای تحقیــق و توســعه در زمینــه

بینــی کــرده بــود کــه ایــن خــﻂ مشــی پــس از احیــا

هنرهــای زیبــا و نمایشــی وجــود دارد.

بحرانهــای مالــی بینالمللــی قویتــر خواهــد بــود

تنهــا بــرای مثــال :دانشــگاه علــم و فنــاوری

و بــه طــور ویــژه ،در ســوئیس ایــن رویکــرد ســودمند

آکلنــد در نیوزلنــد ،موسســه تحقیقــات صنعتــی

بــرای آمــوزش هنــر بنیــادی شــده اســت؛ بــه دلیــل

خــالق را تاســیس کــرده اســت؛ قطبــی کــه بســیاری

ایــن واقعیــت کــه توســﻂ بخــش خصوصــی ســازمان

از رشــتههای خــالق کــه در دانشــکده طراحــی و

یافتــه اســت.

مرکــزی بــرای تحقیقــات مشــترک و تمریــن میــان

هیــﺄت اروپایــی (رئیــس هیــات مدیــره آمــوزش

حوزههــای مختلــف تخصــﺺ ،تشــویق تعالــی و ارتقــاء

و فرهنــگ) بــا عنــوان «تاثیــر فرهنــگ بــر روی

نــوآوری کــه هســته بســیاری از صنایــع خالق هســتند،

خالقیــت» ،روشــن و مبرهــن اســت .در ایــن گــزارش

اســت .تعریــف صنایــع خــالق بســیار گســترده اســت،

مباحــث مفیــدی در مــورد مــدارس هنــر واقــع در

بــه طــوری کــه میتــوان از دانشــگاهی بــا تمرکــز

اتحادیــه اروپــا ذکــر شــده و ایــن مطلــب مطــرح شــده

ویــژه بــر تعامــل فناوریهــا و طراحــی انتظــار داشــت.

کــه ایــن مراکــز چگونــه در افزایــش فرهنـ ِ
ـگ خالقیــت

بــا ایــن حــال ،مرکــز تحقیقــات اجرایــی همچنــان

نقشآفرینــی میکننــد.

بخشــی از موسســهای اســت کــه در ســال  2007راه

دانشــکدههای هنــر در تمــام کشــورهای عضــو

انــدازی شــد.

اتحادیــه اروپــا وجــود داشــته و شــامل برنامههایــی

ســوئیس ،کشــور دیگــری اســت کــه در آن تحقیقات

از جملــه موســیقی ،رقــﺺ ،هنرهــای زیبــا ،طراحــی،

عمــل محــور در رابطــه بــا هنرهــا بــه طــور جزئــی بــا

تئاتــر ،فیلــم ،صنایــع دســتی ،رســانههای جدیــد،

صنایــع خــالق مرتبــﻂ اســت .بــه ایــن نکتــه توســﻂ

مــد و معمــاری میباشــد .نقطــه مشــترک و کلیــدی

رئیــس  ، Zürcher Hochschule der Künsteهانس

در بیــن تمــام ایــن رشــتههای تخصصــی ایــن اســت

پیتر شــوارتز ،در ســخنرانی کنفرانســی در ســال 200۸

کــه یادگیــری ایــن رشــتهها بــه دانشــجویان امــکان

تاکیــد شــده بــود .او خاطــر نشــان کــرد کــه گفتوگــو

میدهــد تــا بتواننــد بــا فراگیــری مهارتهــای

در مــورد صنایــع خــالق بــا بحــث در مــورد تحقیقــات

هنــری ،فنیحرفــهای و فــردی ،قــوه خالقیــت خویــش

مبتنــی بــر هنــر ،در چنــد ســال گذشــته تلفیــق

را تقویــت کننــد و گســترش دهنــد .خالقیــت ،مهارتــی

بخــــش

میکنــد .در دانشــگاه ،هــدف از ایجــاد یــک نقطــه

هنرهــای زیبــا در گــزارش اخیـ ِر منتشــر شــده توســﻂ
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فناوریهــای خــالق جــاری هســتند را بــا هــم تلفیــق

دارا بــودن رویکــرد «ســودگرا» نســبت بــه آمــوزش

اســت کــه در نتیجــه یادگیــری تمــام رشــتههای

صــورت تاریخــی متمرکــز بــر تحقیقــات علمــی

هنــری تدریــس شــده در دانشــکدههای هنــر قابــل

«ســخت» اســت کــه مربــوط بــه تولیــد صنعتــی و

دســتیابی اســت .روش آمــوزش هنــر ،دربرگیرنــده

پیشــرفتهای تکنولوژیکــی میباشــد.

ارتقــای اندیشــه انتقــادی ،ابتــکار عمــل ،و توانایــی

بــه هــر صــورت جــای تعجــب و شــگفتی نیســت ،اگــر

زیــر ســوال بــردن مــوارد مرســوم در گذشــته

دانشــکدههای هنــر اروپــا از نتیجهگیریهــای اصلــی

میباشــد)KEA 2009(.

بدســتآمده از ایــن گــزارش بــه عنــوان اســتدالل

مهــم تریــن خصوصیــت آمــوزش هنــر ،ایــن اســت

بــرای ســرمایه گــذاری بهتــر در زمینــه تحقیقــات

کــه دانشــجویان بــه بهتریــن نحــو بــا آمــوزش از

هنــری در آینــده اســتفاده نماینــد.

طریــق یادگیریهــای عملــی و تجربــه ارتبــاط برقــرار
میکننــد .تفکــر متفــاوت (واگــرا) ،ابتــکار و یادگیــری،
مهرههــای اصلــی در همــه آموزشهایــی هســتند کــه
مطالعاتهنرهایزیبا
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در دانشــکدههای هنــر اتفــاق میافتــد .فرآیندهــای

ممکــن اســت از لحــاظ نظــری ،پذیــرش تحقیقــات

کاری فــارغ التحصیــالن هنرهــای زیبــا شــباهت زیادی

عمــل محــور در هنــر و از طریــق هنرهــا در میــان

بــه نوآوریهــای تفســیری دارد؛ همچــون همــکاری

دانشــگاهیان آســان باشــد .مشــکالت زمانــی شــروع

در میــان بخشهــای مختلــف ،صنعــت و رشــتههای

میشــود کــه بحــث تضمیــن کیفیــت ،رونــد ارزیابــی

گوناگــون اســت .رقــﺺ و تئاتــر بــه عنــوان مثــال

توســﻂ همــکاران و بودج ـ ِه تحقیــق میشــود؛ امــکان

فضایــی میانرشــتهای دارنــد (همچــون توانایــی اجــرا

دارد بــا ایــن مشــکالت در هــر دو ســطح ملــی و

در میــان جمــع و همچنیــن ارائــه و کنتــرل بــدن) کــه

ســازمانی مواجــه شــوید.

مهارتهایــی قابــل انتقــال بــه حســاب میآینــد (بــه

کشــور انگلســتان کــه بــه اجــرای ارزیابــی تحقیقــات

عنــوان مثــال ارتبــاط ،توانایــی کارکــردن در یــک فــرد

( )RAEمیپردازنــد تاکنــون نقــش پیشــگامانهای

موثــر در گــروه ،خطرپذیــری).

را بــا توجــه بــه تضمیــن کیفیــت و ســرمایهگذاری

عجیــب اســت کــه ایــن گــزارش ،از نقــش تحقیقــات

تحقیقاتــی ایفــا کــرده اســت RAE .تاثیــر چشــمگیری

و ایــن کــه آیــا دانشــکدههای هنــر مســئول آمــوزش

بــر روی سیســتم جامــع آمــوزش عالــی انگلســتان

ایــن گونــه مهارتهــا بــه جامعــه هســتند یــا نــه زیــاد

گذاشــته اســت .ایــن فراینــد جامــع ارزیابــی از ســال

ســخن بــه میــان نمــیآورد .دلیــل ایــن موضــوع را

 19۸7آغــاز گردیــد و در فواصــل معیــن بــه اجــرا

میتــوان بــه ایــن حقیقتــی عجیــب و غریــب نســبت

درآمــد کــه دو مــورد آخــر آن ســالهای  2011و

داد کــه آمــوزش عالــی و تحقیقــات در اتحادیــه

 200۸بــوده اســت.

اروپــا بــه عنــوان دو پدیــده مجــزا بــه حســاب آورده

یــک ســری از هیﺄتهــای بازنگــری ،نتایــﺞ بدســت

میشــوند .سیاســت تحقیــق در اتحادیــه اروپــا بــه

آمــده از حوزههــای مختلــف را بررســی میکننــد.

شــده را ارزیابــی میکردنــد .اعضــای ایــن هیئــت،

در دانشــگاههای ایرلنــد»؛ ویرایــش دوم از ایــن ســند

محیــﻂ تحقیقاتــی و عالئــم موجــود در هــر تحقیــق را

در دســت بررســی اســت .ایــن ســند ،مثــال خوبــی از

بررســی میکردنــد .در آخریــن بازنگــری هیئتهــای

رویکــرد سیســتماتیک بــه مســائل تضمیــن کیفیــت در

ارزیابــی موضوعاتــی مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد کــه

ایــن حیطــه اســت؛ در ارتبــاط بــا مســائل مشــخﺺ

عبارتنــد از :هنــر و طراحــی ،تاریخچــه هنــر ،معمــاری،

ارزیابــی در حیطــه هنــری.

طراحــی نمایــش ،رقــﺺ و هنرهــای نمایشــی ،ارتبــاط،

و طــی ایــن تحقیقــات کــه در ایرلنــد انجــام شــده

مطالعــات فرهنگــی و رســانهای موســیقی.

اســت ،موضوعــات اصلــی مربــوط بــه تهیــه برنامههــای

نتایــﺞ بدســت آمــده در پنــﺞ مقیــاس ،اســاس

علمــی هنــری تحقیقاتــی تحــت عناویــن زیــر خالصــه

پژوهشهــای بعــدی راتشــکیل میدهنــد .در ســال

شــدهاند.

 RAE ،2001منجــر بــه تخصیــﺺ 3/6درصــد از کل

 -درک تحقیق عملگرایانه در هنر و زمینه آن

ســرمایهگذاریهای اصلــی تحقیقاتــی بــه نهادهــای

 -شرایﻂ و ساختارهای برنامه

هنــری و مﺆسســات و دپارتمانهــای هنــری شــد.

 -چالشهای نظارتی

واضــح اســت کــه مکانیســمهای تضمیــن کیفیــت

 -محیﻂ تحقیقاتی

درانگلســتان در دهــه گذشــته بســیار ســودمند

 -ارائه تحقیق و ارزیابی آن

بودهانــد؛ بــه خصــوص در پیشــرفت کیفیــت تحقیــق

 -تعیین اصول اجرای مناسب و حرکت در مسیر آن

در هنرهــا .همچنیــن ایــن مکانیســمها بــه ایجــاد

 -ســود اقتصــادی عملکــرد :اجــرا و توانمندیهــای

آگاهــی در جوامــع آکادمیــک بــه صــورت گســترده

پیــش رو

کمــک کردهانــد؛ آگاهــی در مــورد وجــود ایــن شــاخه

یــک گــروه ســوئدی کــه موظــف بــه ارزیابــی تعــدادی

خــاص (تحقیقــات هنــری) و مشــروعیت آنهــا از

از پروژههــای تحقیقاتــی شــده بــود ،کارایــی رویکــرد

لحــاظ اســتانداردهای پذیرفتــه شــده آکادمیــک.

 RAEبریتانیایــی را کامــل بررســی کــرد و در گزارشــی

طرحهــای تضمیــن کیفیــت در بعضــی از کشــورهای

مکتــوب چنــد ســال پیــش بــه ایــن نتیجــه رســید کــه

اروپایــی تحــت تاثیــر مــدل انگلیــس قــرار گرفــت.

ایــن سیســتم در مــورد ســوئد قابــل اجــرا نیســت .ایــن

در عیــن حــال ،همکاریهــا در اروپــا در مــورد

گــزارش بــر مشــکلاعمالکردن یــک الگــوی ملــی در

تضمیــن کیفیــت بــه طــور کلــی یــک دلیــل مهــم در

کشــوری دیگــر تاکیــد کــرد .بــر اســاس گــزارش ایــن

پیشــرفت ایــن کشــورها اســت .یــک مثــال از رژیــم

گــروه:

کنتــرل کیفــی ،ایرلنــد اســت کــه در تحصیــالت

روش ارزیابــی در ایــن حیطــه را میتــوان مرحلــهای

عالیــه و شــورای فنیحرفــهای ایــن کشــور اجــرا

آزمایشــی همچــون توســعه ایــن پارادایــم (اگــر بتــوان

بخــــش

فرعــی وجــود داشــتند .افــرادی کــه تحقیقــات ارائــه

«راهبردهــای ملــی اجــرای مناســب برنامههــای PhD

100
تــرجـــمه

در ســال  15 ، 200۸هیئــت اصلــی و  67هیئــت

شــد .در ســال  2005ســندی منتشــر شــد بــا عنــوان
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چنیــن نامــی را بــر آن نهــاد) در حیطــه تحقیقهــای

دارم و اجــازه میخواهــم کــه بعضــی از مشــکالت را

هنــری قلمــداد کــرد)Karlsson 2007: 163( .

بــا جزئیــات بیشــتر در رابطــه بــا ارزیابــی کیفیــت و

راهبــرد قطــوری کــه  RAE 2008نــام گرفــت،

بودجــه تحقیقــات در ایــن کشــور بیــان کنــم.

معیارهــای اعضــا و روشهــای کار را شــامل میشــد:

پیــش زمینــه ایــن مســﺄله بــاز میگــردد بــه

اعضــا یــا گــروه الــف کــه مربــوط بــه هنرهــا و فرهنــگ

سیاســتهای تحقیــق کــه در الیحــهای در ســال

کــه ( RAEاعمــال ارزیابــی تحقیقهــا) بریتانیایــی

 2000بــه تصویــب رســید؛ وقتــی کــه دولــت ســوئد

در ســال  2006منتشــر شــد و بســیار ســختگیرانه

تصمیــم گرفــت بودجــهای را مخصــوص تحقیــق در و

بــود و برنامهریــزی دقیقــی داشــت و بــه همیــن دلیــل

از راه هنرهــا اختصــاص بدهــد .ایــن بودجــه در اختیــار

اجــرا کــردن آن ممکــن نبــود؛ زیــرا سیســتمهای

شــورای تحقیقــات ســوئد قــرار گرفــت کــه وظیفــه

دانشــگاهی مــا کام ـ ً
ال متفــاوت بــود .مشــکالت دیگــر،

داشــت ایــن بودجــه را صــرف مراحــل معمــول ایــن

ایــن اســت کــه زبــان و اصطالحشناســی مربــوط

دســت تحقیقــات کنــد .مبلــﻎ ایــن بودجــه معــادل 20

بــه ارزیابــی کیفیــت در بخــش تحقیقهــای هنــری

میلیــون کــرون ســوئد و یــا تقریبــا  2میلیــون یــورو

ضعــف دارد و همچنیــن دانشــکدههای هنرهــای زیبــا

بــود .ایــن شــورا یــک گــروه تخصصــی بــه منظــور

و هنرمنــدان مایــل بــه همــکاری و تــندادن بــه ایــن

بررســی و ارزیابــی پروژههــای پیشــنهاد شــده از طــرف

دســت ارزشــیابیها نیســتند.

مــدارس هنــر تشــکیل داد.

گرچــه کشــور ســوئد سیســتم ارزیابــی و کنتــرل

ایــن کارگــروه ،نتایــﺞ کار را بــه نوبــه خود به یــک گروه

بســیار دقیــق و ســختگیرانهای دارد ،هنــوز ارزیابــی از

از محققــان بــا تخصــﺺ وســیعتر در زمینههــای علــوم

تحقیقــات در مﺆسســات و دپارتمانهــا را بــه صــورت

انســانی و اجتماعــی گــزارش کــرد .همانطــور کــه انتظار

منظــم انجــام نمیدهــد .ایــن مهــم بــر عهــده شــورای

میرفــت ،بالفاصلــه اختالفــات در ارتبــاط بــا کیفیــت

تحقیــق ســوئد و یــا دیگــر ســازمانهای دولتــی اســت

پروژههــای هنــری بــاال گرفــت .اســاتید و معلمیــن

کــه کیفیــت تحقیــق را ارزیابــی کننــد .در زمینــه

رشــتههای بــا ســابقه و بــا ثبــات آکادمیــک بــا دیــده

بودجههــای تحقیقــی خارجــی در زمینــه هنرهــا

شــک بــه بودجــه پروژههــای هنــری مینگریســتند و

در ســال  2007وقتــی کــه یــک گــروه تحقیقاتــی

بــه ســختی میتوانســتند بــر اســاس تجــارت معمــول

بینالمللــی کــه در بــاال ذکــر شــد مســئول بررســی

آکادمیــک خــود قضــاوت کننــد.

پروژههــای هنرهــای اجرایــی و خالقــه شــدند کــه

بــه ســادگی میتــوان تنــش بیــن طرفــداران

توســﻂ شــورای تحقیقــات بنــا شــده بــود از ســال

پروژههــای هنــری و نماینــدگان حیطههــای

.2001

تحقیقاتــی بــا ثبــات را متوجــه شــد .بایــد اعتــراف

مــن بــه شــخصه تجاربــی از مباحــث در ســطح ملــی

کنــم کــه برخــی از پروژههایــی کــه توســﻂ کارگــروه

در ســوئد کــه در طــی ســالهای اخیــر انجــام شــد را

ویــژه بودجــه بــه آنهــا اختصــاص داده شــده بــود

جوامــع آکادمیــک مرســوم اســت.

خالقانــهای را ایجــاد کنــد کــه در بدنــه متــون و

یکــی از واضحتریــن مشــکالت ،مســﺄله بررســی اعضــا

دیگــر نتایــﺞ اثرگــذار باشــد .چندیــن دانشــکده اشــاره

بــود .در یــک حــوزه تحقیقاتــی در حــال گســترش،

کردهانــد کــه الگــوی دانشــگاهی فاقــد حمایــت کامــل

چــه افــرادی همــکار هســتند و در کجــا دســتیابی

در میــان دانشــکدههای هنرهــای زیبــا میباشــند ،و

بــه مهــارت بیرونــی دشــوار اســت؟ چــه معیارهایــی

نیــز اینکــه «تضادهــا» بیــن هنــر و علــم بــر اســاس

میتوانــد بــرای ارزیابــی پروژههــا در زمینههــای

دوگانگــی شــکل میگیرنــد کــه تمایــل دارنــد شــرایﻂ

مختلــف ماننــد رقــﺺ ،نقاشــی و معمــاری اســتفاده

فعلــی را در عــوض ارتقــاء ظهــور یــک زمینــه تحقیــق

شــود؟ بــه منظــور اجتنــاب از برخــی مشــکالت ،هیــﺄت

جدیــد بــا مناســبات خودشــان حفــظ کننــد.

تصمیــم گرفــت بودجــهای بــرای گروهــی از محققــان

()Karlsson 2007: 164f

از حوزههــای موضوعــی آکادمیــک ســنتی و مــدارس

ایــن قضــاوت احتمــاال درســت اســت .امــا یکــی از

هنر(بــه اصطــالح کالــﺞ) اختصــاص دهــد .پیشفــرض

دالیــل اســتراتژی بــرای تخصیــﺺ کمکهــای مالــی

خوشبینانــه ایــن بــود کــه ایــن گروهبندیهــا

بــرای برخــورد میــان محققــان هنــری و انجمــن

میتوانســتند نقــاط تالقــی طبیعــی باشــند بــرای

دانشــگاهی ســنتی ،جلوگیــری از انتقــادی بــود کــه

توســعه روشهــا و اســتراتژیهای تحقیــق .اگــر

از طــرف نماینــدگان حوزههــای تحقیقاتــی گوناگــون

دانشــگاهها مراکــز گفــت وگــو و مباحثــه هســتند،

ابــراز میشــد .ایــن نشــان داد کــه ایــده تخصیــﺺ

چــرا گفتمــان فکــری میــان هنرمنــد و محققــان نتایــﺞ

بودجــه بــرای تحقیقــات هنــری عملگرایانــه آن

بینظیــری بــه بــار نمیآورنــد؟

هــم بــر طبــق ســاختار ارائــه شــده توســﻂ شــورای

در ارزیابــی بعــدی ایــن فرآینــد ،ارزیابهــا به ســاختار و

تحقیقــات بــرای علــوم انســانی و علــوم اجتماعــی ،در

نتیجــه ایــن نــوع تامیــن بودجــه اولیــه بابــت تحقیقــات

ابتــدا اشــتباه برداشــت شــده بــود ،حداقــل تــا زمانــی

جدیــد ،نــگاه منتقدانــهای داشــتند .آنهــا ایــن نکتــه

کــه تردیــد در رابطــه بــا هــر دو بخــش تحقیــق آشــکار

را مــد نظــر قــرار دادنــد کــه اســتراتژی اولیــه بــرای

باشــد.

حمایــت و توســعه حــوزه هنــری  R&Dبدرســتی درک

تردیــد اصلــی ،کــه بــه طــور نزدیــک بــا کیفیــت

و توســﻂ کالــﺞ مــورد قبــول واقــع نشــده اســت ،بــه

ارزیابــی در تحقیــق عملمحــور در ارتبــاط اســت،

طــور عمــد یــا بنــا بــه دالیــل دیگــر .آنهــا همچنیــن

توســﻂ هنــک بورگــدورف بــه شــکل خردمندانــهای

اظهــار کردنــد کــه ایــده اصلــی حقیقــی بــه گونــهای

توضیــح داده شــده اســت:

مرســوم و بــی ثمــر بــود:

یــک موضــوع مهــم ،کــه چنــدان دربــاره آن بحــث

ایــن بــه ایــن خاطــر اســت کــه در تصــور مــا ایــن بــر

نشــده ،کیفیــت ارزیابــی در تحقیــق هنــری اســت.

بخــــش

کافــی موشــکافی نشــده بــود؛ بــه همــان شــکلی کــه در

ســازمانیافته بیــن هنــر و علــم محیﻂهــای

102
تــرجـــمه

(کارگروهــی کــه مــن هــم عضــو آن بــودم) بــه شــکل

پایــه امیــد بنــا نهــاده شــده بــود کــه برخوردهــای

مطالعاتهنرهایزیبا
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ایــن مســئله بــه ایــن دلیــل مهــم تلقــی میشــود

صورتــی امــکان پذیــر اســت کــه نوعــی همــکاری بــا

کــه گاهــی اوقــات تردیــدی قابــل درک هــم در مــورد

رشــتههای هنــری مرتبــﻂ وجــود داشــته باشــد ،بــه

دنیــای هنــر و هــم محیــﻂ آموزشــی دربــاره نتایــﺞ

گونــهای کــه هــر دوگــروه بتواننــد از یــک مبادلــه

چنیــن تحقیقاتــی وجــود دارد -یــا هنــر تولیــد شــده

متقابــل برخــوردار شــوند .مگــر آنکــه  R&dهنــری را

یــا توجیــه دانــش بــه دســت آمــده .بــه ویــژه اگــر

بتــوان بــه عنــوان یــک رشــته تحقیقاتــی بــه تنهایــی

پیامدهــای هنــری تحقیقــات بایــد از چیــزی کاســته

پذیرفــت ،بــا اختصــاص بودجــه ســاالنه و ....وضعیــت

شــود کــه در دنیــای هنــر ارزشــمند و معنــادار شــمرده

مســتقل .....نتیجهگیــری مــا از ایــن قــرار اســت کــه

میشــود ،تحقیقــات هنــری پایــه و اســاس خــود را از

یــک نمایندگــی عمومــی متفــاوت یــا یــک ســرمایه

دســت خواهــد داد؛ ســپس میتوانــد در مــورد اینکــه

الزم بــرای حمایــت از  R&dهنــری بایــد حتمــا در

چــه چیــزی نکتــه کلــی ایــن اقــدام اســت توجیــه

نظــر گرفتــه شــود)Karlsson 2007: 166( .

شــود .ایــن بدبینــی بوســیله تجربیــات بدســت آمــده

مقایســه تجربیــات ســوئد و نــروژ در همســایگی آن

از پروژههــای تحقیقاتــی هنــری  PhDکــه طــی

جالــب اســت .در کشــور دوم ،تحقیقــات هنــری در

 10ســال گذشــته یــا بیشــتر انجــام گرفتــه ایجــاد

مرحلــه بعــد در دســتور کار دانشــگاه قــرار گرفــت

شــده ،موضوعــی کــه همیشــه متقاعدکننــده نبــوده،

و نــوع دیگــری از طــرح حمایــت از حــوزه تحقیــق

کــه بــه راحتــی بیــان شــود .ایــن تهدیــد راجــع بــه

جدیــد طراحــی شــد .ایــن برنامــهای بــرای بورسهــای

تحقیــق هنــری ،حتــی از تردیــد درون دانشــگاهی هــم

پژوهشــی در هنــر بــود.

ســختگیرانهتر اســت ،کــه بــه هــر حــال ممکــن بــود

هــدف برنامــه نــروژی ایــن اســت کــه پژوهشــگر

از آن انتظــار مقاومــت داشــت( همانگونــه کــه فرآینــد

منتخــب بایــد یــک اثــر هنــری مســتقل در ســطح

آزادســازی حوزههــای تحقیقاتــی دیگــر در تاریــخ علــم

بیــن المللــی بــاال تولیــد کنــد و همزمــان تئــوری

بــه مــا نشــان داده اســت.)Borgdorff 2009b( ).

و روش را بــه طــور عمیــق مطالعــه کنــد تــا دانــش

ارزیابــان ســوئدی در اظهــار نظرهــای اخیرخــود

بیشــتری را در زمینــه خــود کســب کنــد .قــرار اســت

ایجــاد پلهایــی بیــن دانشــکدههای هنرهــای زیبــا و

از طریــق ایــن برنامــه ســه ســاله ،محقــق تحقیقاتــی

رشــتههای هنــری کــه در ارتبــاط نزدیــک بــا آن هســتند

را در زمینــه برقــراری ارتبــاط و تدریــس در ســطح

را توصیــه کردنــد؛ هــدف ایــن اســت کــه بــرای یــک بــار

بــاال ببینــد .هــدف ایــن نیســت کــه از برنامههــای

ســوءتفاهم و بدبینیهایــی کــه بیــن آنهــا وجــود دارد

آموزشــی تحقیقاتــی کــه منجــر بــه درجــه دکتــری

برطــرف شــود .بــه نظــر میرســید کــه ایــن بدبینــی ،بــه

میشــوند ،تقلیــد کنــد.

جــای اینکــه کــم شــود ،افزایــش پیــدا کــرده از زمانــی

مســئله مــدارک ،کــه در باقــی کشــورها جــزء مســائل

کــه حمایــت بــرای  R&Dهنــری معرفــی شــد:

داغ و بحــث برانگیــز اســت ،کنــار گذاشــته شــده اســت.

توســعه پیشــرفت تحقیقــات هنــری تنهــا در

از ســوی دیگــر بــه وضــوح بیــان گردیــده کــه تکمیــل

همــکار بــر اســاس صالحیتهــای هنــری بــه منظــور

 -نتایــﺞ ایــن تفکــر انتقــادی میبایســت بــرای همــگان

قــرار دادن در موقعیتهــای آموزشــی و تحقیقاتــی

قابــل دســترس باشــد و بهطــور مــداوم قابــل مالحظــه

در دانشــگاهها و دانشــکدههای نــروژ در پــی داشــته

باشــد .بــه هــر حــال ،محقــق میتوانــد ابــزار و شــکل

باشــد.

مناســب را انتخــاب نمایــد.

مــدل نــروژی دارای مزایایــی واضــح نســبت بــه طــرح

الگــوی نــروژی ،کــه در آن محقــق موفــق شایســتگی

ســوئدی اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه ایــن یــک برنامــه

کســب جایگاههــای آموزشــی معیــن را بدســت خواهــد

مســتقل و از ســاختار انجمــن تحقیقــات مرســوم ایــن

آورد ،یــک ویژگــی جالــب بــه حســاب میآیــد .در

کشــور جــدا شــده اســت .تنشهــای ایجــاد شــده

تعــدادی از کشــورها مبحثــی دربــاره رابطــه بیــن

بیــن امــور تحقیقاتــی «قدیمــی» و «جدیــد» بــه ایــن

جایگاههــای آموزشــی در دانشــکدههای هنــر و

ترتیــب آرام شــده اســت .بــه عــالوه ،از طریــق متمایــز

آمــوزش تحقیقــات رســمی وجــود داشــته اســت .آیــا

کــردن کمکهــای نــروژی و آمــوزش دکتــری ســنتی،

اســاتید دانشــکدههای هنــر در آینــده بــر حســب

از بحــث در رابطــه بــا دکتــری هنــر و دکتــری عــادی

مهارتهــای هنریشــان ارزیابــی خواهنــد شــد یــا

اجتنــاب شــده اســت.

مهارتهــای آکادمیــک آنهــا؟ آیــا ظهــور یــک نســل

ایــن بــدان معنــا نیســت کــه نروژیهــای عضــو انجمــن

از دکتــری هنــری بــه ایجــاد یــک نــوع «گرایــش

از بررســی دقیــق آثــار تولیــد شــده توســﻂ خودشــان

آکادمیــک» کــه مانــع ارتقــاء هنرمنــدان برجســته و

فــرار میکننــد زمانــی کــه ایــن دوره ســه ســاله بــه

تبدیــل شــدن آنهــا بــه مدرســان نقاشــی و موســیقی

اتمــام رســید .بــه غیــر از پــروژه هنــری ،نوعــی تفکــر

میشــود ،خواهــد شــد؟

انتقــادی نیــز بایــد ارائــه شــده و مکتــوب گــردد .در

در واقــع ایــن مســئله جــز مســائل اصلــی مباحــث

ایــن مــورد نامــزد مــورد نظــر مــی بایســت مــوارد الزم

ارائــه شــده میباشــد؛ مباحثــی کــه بــه موضــوع
دانشــگاهی

و

تحقیقــات

را نشــان دهــد:

سیاســتگزاریهای

 -کار یــا دیــدگاه حرفــهای فــردی در رابطــه بــا حــوزه

عملگرایانــه مربــوط میشــود .تاکنــون مشــاهده

تحقیقاتــی انتخــاب شــده با نقطــه نظر ملــی و بیــن المللی؛

نکردهایــم کــه در مــوارد مربــوط بــه اســتخدام

 -اینکــه چگونــه پــروژه بــه پیشــرفت حرفــهای حــوزه

اســاتید یــا دیگــر معلمــان در دانشــکدههای هنــر

تحقیقاتــی کمــک میکنــد؛

برخــورد وکشمکشــی بوجــود بیایــد .امــا احتمــاال

 -تفکــر انتقــادی راجــع بــه فراینــد (انتخابهــای

طولــی نخواهــد کشــید کــه ایــن تنشهــا در برخــی

هنــری نقــاط عطــف ،نظریــه کاربــردی ،مکالمــه بــا

از کشــورها نمایــان شــوند؛ جایــی کــه افــرادی کــه در

شــبکهها و فضــا حرفــهای و غیــره)؛

معــرض آمــوزش تحقیقاتــی قرارگرفتــه یــا بخشــی از

بخــــش

تنهــا بــا کمــک تواناییهــا و قابلیتهــای اســاتید

شــرح پــروژه تجدیــد نظــر شــده)؛
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ایــن برنامــه بــه گونــهای کــه نتیجــه رضایــت بخشــی

 -تفکــر انتقــادی راجــع بــه نتایــﺞ (خــورد ارزیابــی از
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برنامههــای کمکرســانی هســتند ،پیوســته در حــال

تحــت نظــارت برنامــه انجمنهــا بــر روی برنامههــای

رشــد و پیشــرفت هســتند.

کمــک هزینــه تحقیقاتــی مســائل و مشــکالت تحقیــق،

برخــی شــباهتها بیــن برنامــه نــروژی و انجمنهــای

خروجیهــا و مهمتــر از همــه ،روشهــای تحقیــق،

مربــوط بــه برنامــه هنرهــای خالقانــه و نمایشــی کــه

بایــد تمرکــز قابــل مالحظــهای بــر نحــوه اجــرای

توســﻂ شــورای تحقیقــات هنــری و علــوم انســانی در

داوطلــب داشــته باشــند متمرکــز شــوند بهطــوری کــه

انگلســتان پایهریــزی شــد وجــود دارنــد .هــدف از

قابــل تمایــز از تاریخچــه و اصــل آن باشــد .تحقیقــات

ایجــاد ایــن بورســیهها عبارتنــد از:

پیشــنهادی نیــز بایــد در قالــب شــرایﻂ مناســب

 -حمایــت از هنرمندانــی کــه فرصــت انجــام یــک

تحقیقاتــی قرارگیــرد.

برنامــه مهــم تحقیقاتــی در رده فــوق دکتــری را در یک

طبــق قوانیــن ایجــاد شــده توســﻂ  ، AHRCپــروژه

محیــﻂ تحقیقاتــی نداشــتهاند ،و نیــز کســانی کــه از

پیشــنهاد شــده بایــد دارای تمرکــز تحقیقاتــی واضحــی

مزایــای زمــان بــرای پیگیــری یــک برنامــه مســتحکم

باشــد کــه آن را از پــروژهای کــه کامــال بــر توســعه

از تحقیقــات عمــل محــور در هنرهــای خالقانــه و

عمــل حرفــهای فــرد تاکیــد میکنــد ،تمییــز دهــد.

نمایشــی بهرهمنــد شــوند .عملکــرد خالقانــه و اجرایــی

ایــن پــروژه بایــد بــه ایجــاد یــک دانــش و فهــم جدیــد

هنرمنــد بایــد در ایــن پژوهــش کامــل باشــد.

از رشــته تخصصــی منجــر شــود.

 -کمــک بــه هنرمنــدان در پیشــبرد و توســعه

داوطلــب میبایســت جایــگاه فــوق دکتــری خــود را

اقدامــات تحقیقاتــی خــود از طریــق فعالیــت در یــک

بــه اثبــات برســاند .در هــر حــال ،یکــی از مهمتریــن

محیــﻂ تحقیقاتــی و از طریــق بهبــود مهارتهــای

ویژگیهــای ایــن برنامــه ،وجــه تمایــز مشــخﺺ بیــن

تحقیقاتیشــان ،کــه شــامل گســترش دانــش و فهــم

جایــگاه فــوق دکتــری و دکتــری میباشــد .همانگونــه

آنهــا از روشهــای تحقیقاتــی پیشــرفته میشــود.

کــه در دســتورالعمل هــای ســرمایهگذاری توضیــح

 -بــرای تشــویق پــرورش توســعه فضاهــای تحقیقاتــی

داده شــده اســت:

موجــود یــا جدیــد و فرهنــگ موجــود در ســازمان

ایــن بــدان معنــی نیســت کــه شــما میبایســت

میزبــان آن هــم از طریــق پشــتیبانی از فعالیــت

صرفــا مــدرک دکتــری داشــته باشــید ،بلکــه دارا

هنرمنــدان منحصــر بــه فــرد.

بــودن مــدرک دکتــری زمانــی مفیــد واقــع میشــود

 -بــرای بــه حداکثــر رســاندن ارزش هنرهــای خالقانــه

کــه شــما تجربــه همتــراز بــا مــدرک خــود را نیــز

و اجرایــی بــا گســترش انتشــار نتایــﺞ آنهــا و در صورت

داشــته باشــید تجربــهای کــه بــرای انجــام و اجــرای

لــزوم ،کمــک بــه انتقــال دانــش بــا عوایــد آن ،هــم

تحقیقــات در ســطح فــوق دکتــری شــما را آمــاده کنــد.

بــه جامعــه تحقیقاتــی و هــم زمینههــای دیگــر کــه

بــه عنــوان مثــال ،اگــر شــما قــادر بــه نشــان دادن

تغییــری ایجــاد خواهنــد کــرد.

دســتآوردهای قابــل توجهــی در حــوزه کاری خــود

بــه منظــور ایجاد شــرایﻂ مناســب بــرای ســرمایهگذاری

هســتید ماننــد تحقیــق ،تحقیقــات انتقــادی در نتیجــه

وقــت یــا پــاره وقــت) انتظــار مــیرود کــه یــک ســال

حمایــت و پشــتیبانی هســتند ،توســﻂ برنامــه ()PEEK

بیــن اتمــام دکتــری (کــه بــه معنــای ارائــه پایاننامــه

بــه کارگرفتــه میشــوند .بــا انتخــاب اصطــالح

و گذرانــدن امتحانــات شماســت) و یــا قبــول انتصــاب

«تحقیقــات مبتنــی بــر هنــر» ،برنامــه مذبــور خــود

بــه عنــوان همــکار ســپری خواهــد شــد.

بــا آن دســته از رویکردهــای شــناخته شــده مربــوط

( )AHRC 2009 :25

بــه «تحقیقــات هنــری»« ،تحقیقــات عملگرایانــه»

بنابرایــن طــرح مشــارکت  AHRCبــه منظــور گســترش

و«تحقیقــات عمــل محــور» پیونــد میدهــد .در هــر

تحقیقــات انجــام شــده در مقطــع دکتــری نیســت.

صــورت اســتفاده از اصطالحاتــی از ایــن دســت در بیــن

آن دســته از افــرادی کــه دارای مــدرک دکتــری در

رشــتههای هنــری کــه تحــت پوشــش ایــن برنامــه

حــوزه مرتبــﻂ بــا انجمــن پیشــنهاد شــده هســتند،

هســتند و نیــز در میــان کشــورهای کــه در آنهــا

میبایســت در طــرح پیشــنهادی خــود روشــن کننــد

تعــدادی از شــرکای پــروژه ممکــن اســت اقداماتــی

کــه چگونــه برنامــه تحقیقاتــی کــه آنهــا قصــد دارنــد

انجــام داده باشــند ،تفــاوت دارد .در حالــی کــه انتظــار

روی آن ســرمایه گــذاری کننــد ،بــا دوره دکتــری

مــیرود تحقیــق در رابطــه بــا هنــر در پروژههایــی کــه

تفــاوت دارد.

ایــن برنامــه تامیــن بودجــه آنهــا را بــر عهــده دارد،

مثــال دیگــری از اروپا ،برنامه تازه تاســیس اســترالیایی،

اصطــالح «تحقیقــات مبتنــی بــر هنــر» بــرای مشــخﺺ

کــه توســﻂ FWF – Fonds zur Förderung der

کــردن ایــن موضــوع انتخــاب گردیــده کــه رابطــه

 ،wissenschaftlichen Forschungآژانــس مرکــزی

موجــود در اجــرای تحقیقــات هنــری میتوانــد دارای

اســترالیا بــرای تخصیــﺺ بودجــه تحقیــق آغــاز شــد.

ابعــاد گوناگونــی باشــد ( .)PEEK 2009 :3

ایــن آژانــس در تابســتان ســال  2009اولیــن دعــوت

تمــام تولیــدات هنــری بــر اســاس کار و خالقیــت

خــود را بــرای درخواســت «برنامــه بــرای تحقیقــات

هنرمندانــی پایهریــزی شــدهاند کــه از روشهــا و

مبتنــی بــر هنــر ( »)PEEKارســال کــرد ،ابتــکاری از

مهارتهــای هنــری بــرای بیــان اشــکال گوناگــون

وزارت علــوم و تحقیقــات فــدرال اتریــش (.)BMWF

هنــری بهــره میبردنــد .کانــون توجــه  peekمتفــاوت

مبلــﻎ کل بــرای دوره اول برنامــه هــا  1/5میلیــون

اســت :تولیــد دانــش هنــری کــه بــا اندیشــه و تفکــر

یــورو اســت .گــروه هــدف بــا عنــوان «هــر کســی کــه

همــراه شــده و بــه همیــن دلیــل موجــب افزایــش

در تحقیقــات مبتنــی بــر هنــر مشــغول بــه کار و دارای

ســطح دانــش در جامعــه میشــود؛ هــدف از آن

مــدارک الزم اســت» توصیــف مــی شــود.

حمایــت از تحقیقــات مبتنــی بــر هنــر از ایــن نقطــه

ســند ،برنامــه زمینــه و هــدف ( )PEEKرا اینگونــه

نظــر اســت.

توضیــح میدهــد:

اهــداف زیــر بــه منظــور اجرایــی کــردن ایــن طــرح

بخــــش

در حــال تحصیــل در مقطــع دکتــری هســتید( تمــام

بــرای شناســایی نــوع تحقیقــات هنــری کــه قابــل

106
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اجــرا و نمایشــگاههای داخلــی و خارجــی .اگــر شــما

اصطالحــات انگلیســی گوناگونــی وجــود دارنــد کــه
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حمایتــی تعییــن شــدهاند:

غیــر دانشــگاهی مناســب در اتریــش) را ارائــه دهــد،

 -حمایــت از تحقیقــات مبتنــی بــر هنــر بــا کیفیــت

تــا مــدارک الزم ،ظرفیــت پشــتیبانی و کیفیــت نتایــﺞ

بــاال و مبتکرانــهای کــه در آنهــا شــیوه کار هنــری

اطمینــان حاصــل شــود .هیــﭻ عنــوان علمــی خاصــی

بــرای اجــرای هــر چــه بهتــر تحقیــق الزم و ضــروری

الزم نیســت .بــه طــور عجیبــی شــهروندی اتریشــی

اســت.

مــورد نیــاز نیســت ،کــه ایــن برنامــه را واقعــا در ســطح

 -افزایــش ظرفیــت ،کیفیــت و جایــگاه بینالمللــی

خــود بینالمللــی میکنــد.

محققــان تحقیقــات مبتنــی بــر هنــر در اتریــش.

هیئــت متخصــﺺ کــه این پــروژه هــا را بررســی خواهد

 -افزایــش آگاهــی عمومــی و آگاهــی حاکــم بــر

کــرد بــه راســتی متشــکل از اعضــای بینالمللــی از

محیــﻂ آموزشــی و گروههــای هنــری شــرکتکننده

دانمــارک ،فنالنــد ،فرانســه ،ســوئد و انگلســتان اســت.

در تحقیقــات هنــری و نشــان دادن کاربردهــای بالقــوه

در زمــان نوشــتن برنامــه دوره همچنــان دایــر اســت و

ایــن نــوع تحقیقــات.

نتایــﺞ نهایــی ارزیابــی کیفیــت حــدود چهــار مــاه بعــد

پروژههایــی کــه توســﻂ  peekتامیــن بودجــه شــدهاند

اعــالم میشــود.

(بــه مــدت حداکثــر  36مــاه) در مﺆسســات مختلــف

نمونههایــی کــه در بــاال ذکــر شــد از اتریــش ،ســوئد،

اتریــش اجــرا خواهنــد شــد ،عمدتــاً دانشــگاههای

نــروژ و انگلســتان توســعههایی مربــوط بــه طرحهــای

هنــر .بــا توجــه بــه زیرســاختهای موجــود ،غالبــاً

ســرمایهگذاری شــده ،ارزیابــی کیفــی و ســرمایهگذاری

دانشــگاه و تعــدادی ازمﺆسســات غیــر دانشــگاهی

در زمینــه اروپایــی را شــامل میشــوند.

میتواننــد هنرمنــدان را در انجــام تحقیقــات مبتنــی

در ســمت دیگــر جهــان ،در اســترالیا ،بــه نظــر میرســد

بــر هنــر در محیــﻂ مناســب حمایــت کننــد .هرچنــد،

ســرمایهگذاری بــر پروژههــای مبتنــی بــر هنــر کمــی

کمبــود مکانیســمهای ســرمایهگذاری مناســب بــه

مشکلســاز اســت .ژاکلیــن مارتیــن وضعیــت را در

ایــن معنــی اســت کــه از ایــن امکانــات اســتفاده نشــده

مقالــه منتشــر شــدهای در یــک ســالنامه پژوهشــی

اســت .بــه منظــور تضمیــن کیفیــت بــاالی پروژههــای

هنــری در ســال  2009از ســوی شــورای پژوهشــی

موجــود درایــن برنامــه ،انتظــار مــیرود کــه روابــﻂ

ســوئد توضیــح میدهــد .او خاطــر نشــان میکنــد

نزدیــک بــا مﺆسســات هنــری بــا کیفیــت بــاال انجــام

کــه بخــش آمــوزش عالــی کشــور در ده ســال گذشــته

پذیــرد ،چــه متقاضیــان بــا دانشــگاهها یــا نهادهــای

بررســیهای متعــددی ،عمدتــاً بــا تخصیــﺺ بودجــه

غیردانشــگاهی در ارتبــاط باشــند یــا خیــر.

دولتــی بــه  37دانشــگاه کشــور انجــام داده اســت .ایــن

هــر شــخصی کــه در تحقیقــات مبتنــی بــر هنــر

بررســیها موجــب تحــوالت عمــدهای در تــوازن روزانــه

مشــغول بــه کار اســت و دارای مــدارک الزم اســت،

میــان تدریــس و تحقیــق شــدند .تحقیــق هنــری بیــش

حــق درخواســت دادن دارد .متقاضــی بایــد مــدرک

از تحقیــق در دیگــر دانشــگاهها متحمــل زیــان شــد؛

زیرســاخت پــروژه( ،مرتبــﻂ بــا یــک دانشــگاه یــا نهــاد

از زمانــی کــه تــالش کــرده تــا بــه صــورت مشــروع

میکنــد:

آمــوزش هنرهــای زیبــا نیــز تابــع ارزیابــی درونــی

در اســترالیا هــر یــک دانشــگاه نهــادی بــرای «ســهمیه

و فشــرده فزاینــده و نیــز ارزیابــی بیرونــی بــوده و

تحقیــق» است.شــورای تحقیقــات اســترالیا ()ARC

الزامــاً بایــد شــرایﻂ دقیــق و حســاب شــدهای را دارا

محدودیــت هــای اکیــدی بــه تعــداد نقاطــی کــه

باشــد .شــوراهای ســرمایهگذاری ملــی و اروپایــی از

ممکــن اســت در مونوگرافهــا ،فصــل کتابهــا و

اســتانداردهای کیفــی و شــفافیت تحقیقــات هنــری

غیــره اختصــاص داده شــود ،دارد .زمــان زیــادی صــرف

بهــره میبرنــد؛ بهطــوری کــه الزامــاً نســبت بــه

شــده بــرای تمریــن هنــر و تحقیقــات عمــل محــور تــا

ســایر علــوم متفــاوت نیســتند .بــه منظــور رســیدن

بــه عنــوان «نــکات تحقیقاتــی» مــورد قبــول واقــع

بــه موفقیــت ،در تحقیقــات هنــری الزم اســت میــزان

شــوند .ایــن نــکات ارزش مالــی دارنــد ،بــه همــان

اعتبــار ایــن نــوع تحقیقــات غالبــاً در ســطح اعتبــار

طریقــی کــه بــه محققــان ایــن اعتبــار را میدهنــد تــا

علــوم دیگــر باشــد .اهمیــت روز افــزون تحقیقــات

بتواننــد در دانشــگاههای مربوطــه ارتقــا پیــدا کننــد.

هنــری و پیشــرفتهای مربــوط بــه آنهــا بایــد امــکان

()Martin 2009

ســرمایهگذاری اروپایــی بــر روی تحقیقــات هنــری را در

بدیــن ترتیــب ســرمایهگذاری از طریــق  ARCیــک

شــرایﻂ بیــن المللــی فراهــم نمایــد .حــوزه تحقیقاتــی

مشــکل بــه حســاب میآیــد .منبــع مالــی دوم ،شــورای

اروپــا ،کــه هــدف آن ایجــاد زمینــه بــرای ورود محققان

هنرهــای اســترالیا اســت؛ جایــی کــه پروژههــای

اروپایــی بــه تمامــی زمینههــای علمــی میباشــد،

ارزشــمند هنــری را حمایــت میکنــد .مشــکل ایــن

اهمیــت زیــادی بــرای تحقیقــات هنــری قائــل اســت.

اســت ،کــه شــورا از تحقیقــات دانشــگاهی حمایــت

() ELIA 2008b: 1

مالــی نمیکنــد ،مگــر در مــواردی کــه موضــوع

آخریــن جملــه ،بیشــتر یــک رویــای دلپذیــر اســت تــا

مطابــق بــا اولویتهــای پژوهــش خــودش اســت .بــه

واقعیــت .سیاســتگزاران تحقیــق تاکنــون عالقــه کمــی

ایــن ترتیــب نتیجــه سیاســتهای ایــن دو شــورای

در مجامــع اروپایــی راجــع بــه هنرهــای نمایشــی و

بودجــه «وضعیــت  22نفــری» کــه در آن هــر محقــق

خالقانــه در مفهــوم حــوزه تحقیقات اروپایی نشــان داده

بــا مشــکلی در تامیــن بودجــه بــرای پروژههایــی

انــد .گــزارش کمیســیون اروپایــی در رابطــه بــا صنایــع

مواجــه اســت کــه مرزهــای ایجــاد شــده بیــن جوامــع

خــالق تنهــا بــر ایــن نگــرش تاکیــد میکنــد ،زمانــی

تحقیقاتــی و هنــری را در بــر میگیــرد.

کــه کامــال از ســمت تحقیــق نادیــده گرفتــه میشــود.

بــرای اشــاره دوبــاره بــه اروپــا ،وضعیــت کلــی در رابطــه

در وضعیــت رکــود اقتصــادی کــه در آن سیاســتمداران

بــا ایــن مشــکالت در روزنامــه اســتراتژی ( ،)ELIAکــه

مشــتاقانه بــه دنبــال راهحلهــا و ســرمایهگذاریهایی

در اردیبهشــت ســال  200۸منشــر شــد ،بــه طــور

بــرای احیــای صنعتــی و اقتصــادی هســتند ،امیــد

بخــــش

از دانشــکدههای علمــی نیــز بــه حمایــت مالــی کمــک

بــه روال تمــام مراکــز آموزشــی عالــی در اروپــا،

10۸
تــرجـــمه

شــناخته شــود .بدیــن ترتیــب بــه عنــوان یکــی دیگــر

خالصــه آورده شــد:

اندکــی بــرای ســرمایهگذاری مــازاد بــرای هــر نــوع از

شــدهاند تــا از ایــن طریــق بتواننــد بــه ویژگیهــای

تحقیــق وجــود دارد کــه نمیتــوان از آن بــه عنــوان

اصلــی و الزم دســت پیــدا کننــد .دانشــکدههای

«ســودمند» یــاد کــرد.

دیگــر بــه دانشــگاهها پیوســته یــا موافقتنامههــای

امتیازات مربوط به اعطای درجه
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همــکاری امضــا کردنــد تــا در جهــت آمــوزش هــر چــه
بهتــر تحقیقــات حرکــت نماینــد.

مشــکل اختیــارات مربــوط بــه اعطــای درجــه در رابطــه

کشــور خــود مــن ،ســوئد ،ممکــن اســت یکــی از ایــن

بــا تحقیقــات هنــری دارای دو جنبــه اســت :یــک جنبه

اســتثنائات باشــد؛ حداقــل در مــورد حــق اعطــای

عبــارت اســت از اختیــار واقعــی بــرای اعطــای درجــات

مــدارک هنــری توســﻂ مــدارس هنــری (ظاهــرا ً

تحقیقاتــی و جنبــه دیگــر بــه ایــن موضــوع میپــردازد

ســوئیس نمونــه دیگــری اســت) .چنــد پاراگــراف در

کــه چــه نــوع درجــه یــا مدرکــی بایــد اعطــا شــود .

مــورد صحنــه ســوئد ممکــن اســت مــورد توجــه واقــع

بررســی نظرســنجی « ELIA 2005-2004تحقیــق

شــود زیــرا مشــکالت مطــرح شــده در ایــن کشــور

در هنــر و از طریــق هنــر» ( )ELIA 2006bنشــان

ماهیتــی کلــی دارنــد.

داد کــه تحقیقــات هنــری و مــدارج ســیکل ســوم در

مشــکالت اختیــارات اعطــای مــدرک تحصیلــی در

بخشهــای آمــوزش عالــی هنــر و هنرهــای حرفــهای

ســوئد بــه وضعیــت متنــوع مــدارس هنــری در ایــن

در سراســر اروپــا متفــاوت تعریــف شــده اســت .در

کشــور مربــوط مــی شــود .مــدارس اســتکهلم معمــوالً

مقالــه اســتراتژی بعــدی از  ELIAکــه در ســال 200۸

قدیمــی هســتند و خــود را معتبــر میداننــد .بعضــی

منتشــر شــد  ،اشــاره شــد کــه گنجانــدن چرخــه ســوم

از آنهــا کامــ ً
ال کوچــک هســتند ،امــا همــه آنهــا از

در رونــد بولونیــا تﺄثیــر بســزایی در آمــوزش عالــی هنــر

اســتقالل نهــادی برخــوردار هســتند .مــدارس در دو

و شــرایﻂ توســعه تحقیقــات داشــته اســت:

شــهر بــزرگ دیگــر ،گوتبــورگ و مالمــو ،بــه ترتیــب

در اکثــر کشــورها (بــه جــز چنــد مــورد اســتثنا)

بخشــی از دانشــگاههای بزرگتــر ،دانشــگاه گوتبــورگ و

مﺆسســات آمــوزش هنرهــای عالــی اختیــار دارنــد تــا

دانشــگاه لونــد را تشــکیل میدهنــد.

بــه اعطــای مــدارج چرخــه ســوم بپردازنــد و یــا اینکــه

بــه طــور معمــول ،دانشــگاهها حــق اعطــای مــدرک

برنامههــای چرخــه ســوم را بــا همــکاری دانشــگاهها

دکتــری را دارنــد .ایــن واقعیــت تاریخــی در اصالحــات

گســترش دهنــد ( )ELIA 2008b:1

دانشــگاه در دهــه  1990تﺄییــد شــد؛ در صورتــی کــه

در کشــورهایی کــه مﺆسســات هنــری حــق اعطــای

حــق اعطــای مــدارک پژوهشــی بــرای مﺆسســات

درجــات چرخــه ســوم را دارا نیســتند ،جســتجو

دانشــگاهی در سراســر کشــور بــه گزینــهای تبدیــل

بــرای کســب ایــن اختیــار باعــث شــده تــا در برخــی

میشــد کــه دارای ســابقه اثبــات شــده از برتــری

از برنامههــا بــرای ترکیــب مﺆسســات اقــدام شــود.

تحقیــق در یــک منطقــه مشــخﺺ از تحقیقــات باشــند.

دانشــکدههای هنــر بــا دیگــر دانشــکدهها ترکیــب

شــرط اثبــات تعالــی در تحقیــق قبــل از اعطــای حــق،

از طــرف دیگــر ،مــدارس وابســته بــه دانشــگاهها

دانشــگاهی ســنتی خواهــد بــود و بــا مــدرک دکتــری

توانســتهاند از مجــوز عمومــی اعطای مــدرک تحقیقاتی

جدیــد تکمیــل میشــود ،کــه بــه عبارتــی متمایــز

کــه بــه دانشــگاهها و مﺆسســات تحقیقاتــی مشــابه

مربــوط بــه تحقیقــات مبتنــی بــر عمــل تعریــف مــی

اعطــا میشــود ،ســود ببرنــد .بنابرایــن در گوتبــورگ

شــود .بــه عنــوان مثــال ،ایــن بــدان معنــی اســت کــه

و مالمــو محیﻂهــای پویایــی بــرای تحقیــق در هنــر و

اساســنامه «دکتــری هنــری» از کلمــه «پایــان نامــه»

آمــوزش تحقیقــات رســمی ایجــاد شــده اســت .تعــداد

اجتنــاب مــی کنــد؛ بلکــه بیشــتر در مــورد «پــروژه

قابــل توجهــی از دکتریهــا در ایــن مــدارس هنــری

تحقیــق هنــری مســتند» صحبــت میکنــد.

اعطــا شــده انــد؛ در حالــی کــه مــدارس اســتکهلم

بــه گفتــه دولــت ،انگیــزه مهــم تﺄســیس دکتــری ویــژه

عقــب مانــده انــد.

در زمینــه هنرهــای خــالق و نمایشــی ایــن اســت کــه

قوانیــن اخیــر بــه هرحــال ایــن مســئله را دســتخوش

اجــازه دهنــد تحقیقــات در ایــن زمینــه صرف ـاً مبتنــی

تغییــر کــرده اســت و اختیــار اعطــای مــدارج تحقیقاتی

بــر زمینههــای هنــری باشــد.

در دانشــگاهها دیگــر امــری مســلم و بدیهــی دانســته

آیــا ایــن در دراز مــدت بــه عنــوان یــک تصمیــم

نمیشــود .قوانیــن دقیقتــری بــه منظــور تضمیــن

عاقالنــه تلقــی میشــود؟ ایــن مســئله بعــدا ً بررســی

کیفــی در آینــده بــه کار گرفته خواهد شــد .دانشــگاهی

خواهــد شــد .در صحنــه گســتردهتر اروپــا ،صداهایــی

کــه بــرای اجــرای معیارهــای کیفــی در ارزیابیهــای

وجــود دارد کــه معتقدنــد تــداوم و تقویــت شــکاف بیــن

تحقیقاتــی ناموفــق عمــل کنــد ممکــن اســت از حــق

تحقیقــات هنــری و تحقیقــات در ســایر رشــتههای

اعطــای مــدارج در حوزههــای دیگــر محــروم شــود.

دانشــگاهی ،نتیجــهای معکــوس دارد .هنــک بورگدورف

پیامدهــای تحقیــق مبتنــی بــر عمــل در هنــر در

از هلنــد یکــی از آنهاســت (فصــل.)3

ســوئد چــه خواهــد بــود؟ هنــوز خیلــی زود اســت کــه

مــن از طرفــداران جــدی تحقیقــات در هنــر هســتم

پیشبینــی کنیــم چــه اتفاقــی میافتــد .گذرانــدن

و بلــه ،فکــر میکنــم دالیــل خوبــی وجــود دارد کــه

یــک آزمــون کیفیــت و واجــد شــرایﻂ بــودن بــرای

ادعــا میکنــد تحقیقــات هنــری از برخــی جهــات بــا

اعطــای دکتــری ممکــن اســت برای مــدارس اســتکهلم

ســایر ســنتهای تحقیــق دانشــگاهی متفــاوت اســت.

آســانتر شــود و بــه طــور همزمــان ادامــه کار بــه

امــا بــا تﺄکیــد برابــر ،اســتدالل میکنــم کــه تحقیقــات

صــورت معمــول بــرای مــدارس گوتبــورگ و مالمــو

هنــری بایــد جایــی در دانشــگاه داشــته باشــد ،چــه

دشــوارتر شــود.

در دانشــگاهها و چــه در مــدارس هنــری (اگــر هنــوز

یــک واقعیــت اضافهشــده ایــن واقعیــت اســت کــه

تمایــزی وجــود دارد) .ایــن بــدان معنــا نیســت کــه

دولــت یــک درجــه تحقیــق ویــژه بــرای هنرهــای

هیــﭻ تنشــی در رابطــه بیــن تحقیقــات هنــری و

بخــــش

تحقیقاتــی نوظهــور دشــوار اســت.

«قدیمــی» مختــﺺ تحقیقــات در رشــتههای
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اعطــای درجــه علمــی پژوهشــی البتــه در یــک زمینــه

خــالق و نمایشــی معرفــی کــرده اســت .دکتــری

دانشــگاهی وجــود نــدارد .گرچــه ایــن تنــش میتوانــد

حرفــهای بــه نحــوی ممکــن اســت بــرای آن دســته

یــک تنــش مولــد باشــد .مــن در مــورد آن در جاهــای

از محققینــی کــه بــرای مقایســه تحقیقــات هنــری

دیگــر بیشــتر نوشــتهام .ورود تحقیقــات هنــری بــه

خــود بــا موضوعــات دیگــری مثــل تحقیقــات فنــی،

دانشــگاه حتــی ممکــن اســت درک مــا از آنچــه در

تحقیقــات کاربــردی یــا تحقیقــات برنامــهای آمادگــی

واقــع دانشــگاه یــا آکادمــی اســت را تغییــر دهــد.

دارد بــه نوعــی حــق مســلم تلقــی گــردد .از طــرف

در مــورد بحــث دکتــرای تخصصــی درمقابــل دکتــری،

دیگــر آن دســته از افــرادی کــه وجــود بــر رابطــه بــا

مــن طرفــدار مــدل «فراگیــر» هســتم .یعنــی،

نظریــه انتقــادی یــا تحقیقــات فرهنگــی اعتقــاد دارنــد

بــرای جلوگیــری از تکثیــر غیرضــروری عناویــن

و بــر آن تﺄکیــد میکننــد ،اعطــای مــدرک دکتــری

( DFA ، DMA،PhDو ســایر مقاطــع دکتــری) ،مــن

را اســتحقاق خــود دانســته و بــا وجــود آن احســاس

بــرای یــک مــدرک واحــد بــرای ســیکل ســوم در

بهتــری کســب مــی نماینــد.

اروپــا بحــث میکنــم .PhD :ایــن درجــه دیگــر بــه
مطالعاتهنرهایزیبا
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منزلــه نشــان دادن موفقیــت آمیــز بــودن نــوع خاصــی

نتیجه گیری اظهارات

تابستان 1400

از برنامــه آمــوزش تحقیــق نیســت ،بلکــه نمــودی از

همانطــوری کــه در بخشهــای بــاال نیــز نشــان داده

ســطح صالحیــت اســت ،صــرف نظــر از دامنــه آن و

میشــود ،تحقیقــات هنــری عملگرایانــه ،یــک زمینــه

بــا توجــه بــه ماهیــت خــاص اشــیا تحقیــق ،ادعاهــا و

تخصصــی اســت کــه طــی دهههــای گذشــته بــا

روشهایــی کــه در دامنــه مــورد نظــر شــایع هســتند.

پیشــرفت ســریعی مواجــه بــوده؛ علــت ایــن مســﺄله

کل طیــف از تحقیقــات نظــری تــا تحقیقــات طراحــی،

غالبــاً آزاد گذاشــتن دانشــکدههای هنــر بــه عنــوان

از علــوم طبیعــی گرفتــه تــا مطالعــات کالســیک ،از

اعضــای مســتقیم جامعــه آکادمیــک میباشــد.

دندانپزشــکی ،مدیریــت کیفیــت مــواد غذایــی و

در محیطــی کــه تحقیقــات در آن اســاس آمــوزش

مهندســی عمــران تــا الهیــات ،قانــون مالــی و هنرهــای

تعلیــم و تربیــت را تشــکیل میدهــد ،جســتجو بــرای

خــالق ،همــه میتواننــد در آن دوره دکتــری لحــاظ

کســب دانــش جدیــد و فهــم آن در همــه رشــتههای

شــوند)Borgdorff 2009b( .

آکادمیــک از اهمیــت فــوق العــاده ای برخــوردار اســت.

بنابــر گفتــه بورگــدوف ،مﺆسســات ممکــن بــود بــه

سیاســتهای ملــی و بینالمللــی آمــوزش عالــی

دالیــل زمانــی و اســتراتژیک متقاعــد شــوند .البتــه در

نقــش بســیار مهمــی را در ایــن زمینــه بــازی کردهانــد؛

صورتــی کــه اختیــار اعطــای یــک مــدرک دکتــری

در برخــی از مــوارد اجــرای اصالحــات جامــع بــه

حرفــهای بــه آنهــا داده شــده باشــد .امــا در زمــان

ادغــام دانشــکدههای هنــر بــا آمــوزش عالــی منتهــی

مناســب منجــر بــه ایجــاد نابرابــری نامطلــوب و

گردیــده اســت .پیشــرفت دیگــر نیــز از طریــق اجــرای

تقویــت اختــالف قدیمــی و منســوخ بیــن متفکریــن و

اصالحــات مــورد ســطح فــرا ملــی بوجــود آمــده اســت.

اجراکننــدگان خواهــد شــد .اعطــای مــدرک دکتــری

برنامــه بلونیــا همــراه بــا ســه چرخــه مربــوط بــه آن،

هنــر در اروپــا بســیار تﺄثیرگــذار بــود .

عنــوان سیاســت گذاریهــای آموزشــی اندیشــههای

بــا ایــن وجــود ،هنــوز هــم تحقیقــات هنــری در دنیــا

عقالنــی دربــاره هنــر و اقدامــات هنــری در ایــن

بــه عنــوان یــک رشــته تحقیقاتــی ویــژه و اصیــل بــه

کشــورها کامــال نمایــان هســتند ،امــا ایــن اقدامــات

حســاب نمیآیــد .دالیــل متعــددی را میتــوان بــرای

بــر حســب امــور تحقیقاتــی تعریــف نمیشــوند .ایــن

توضیــح ایــن مســئله ذکــر کــرد .یکــی از ایــن دالیــل

موضــوع دربــاره کشــورهایی کــه فاقــد روش ســنتی

کیفیــت اولیــه تحقیقــات عملگرایانــه میباشــد؛

اروپــای در سیســتمهای آمــوزش عالــی ملــی خــود

برخــی از نمونههــای اولیــه از دکتــری هنــر تابــع

بســته بــه احــکام سیاســتگزاری موجــود در آنهــا

معیــار قابــل پذیــرش نبودنــد ،حقیقتــی کــه بــه ایجــاد

مــی باشــند ،نیــز صــدق میکنــد.

شــکل و بدبینــی در مــورد بقیــه جامعــه آکادمیــک

در کشــورهایی کــه در آنهــا تحقیقــات هنــری بخشــی

کمــک کــرده اســت.

از اهــداف دانشــگاه را تشــکیل میدهنــد ،برخــی

ایــن مرحلــه از آزمــون و خطــا ،اکنــون دیگر بایــد پایان

از مســائل حــل نشــده باقــی مانــده و میبایســت

یابــد؛ رشــته تحقیقــات بــه مرحلــه کمــال و پختگــی

حــل و فصــل شــوند .یکــی از ایــن مســائل ،مســئله

رســیده اســت .اســناد مربــوط بــه سیاســتگزاری

تﺄمیــن بودجــه اســت .اگــر تحقیقــات هنــری بــا دیگــر

برنامههــا بــه منظــور کتــب روشهــای تضمیــن اجــرای

زمینههــای تخصصــی بــرای کســب منابــع کمیــاب

دقیــق و بــا کیفیــت بــاال در تعــداد زیــادی از کشــورها

رقابــت کننــد ،احتمــاالت نشــان میدهنــد کــه

بــه توجــه آمــوزش دکتــری و اقدامــات تحقیقاتــی

دانشــکدههای هنــر در ایــن مــورد بازنــده خواهنــد بــود.

در دانشــکدههای هنــر کمــک کردهانــد .الزم و

مگــر اینکــه بودجههــای ویــژهای بــرای ایــن اقــدام

ضــروری اســت کــه افــراد متصــدی آمــوزش تحقیقاتــی

پیــش بینــی شــوند .در تشــکیل سیاســتها و خــﻂ

ارزیابــی کیفــی ،اســتاندارهای الزم را توســعه داده و

مشــیهای ملــی ،از الگوهــای مختلــف اعمــال شــده در

روشهــای متناســب را بــکار گیرنــد تــا از ایــن طریــق،

برخــی از کشــورهای اروپایــی ،میتــوان بهــره کافــی

دانشــمندان بــه ایــن زمینــه تخصصــی توجــه بیشــتری

را بــرد مزیتهــا و یــا نقــاط ضعــف ســرمایهگذاری،

را مبــذول دارنــد .درتعــدادی از کشــورها ،تحقیقــات

اختصــاص بودجــه از طریــق شــوراهای تحقیقاتــی و یــا

عملگرایانــه برحســب سیاســتگزاری دانشــگاه یــا

ایجــاد برنامههــای تحقیقاتــی ،میتواننــد بــر اســاس

اســتراتژیهای تحقیقاتــی ،بطــور کامــل در دســتور کار

تجــارب اخیــر در شــرایﻂ گوناگــون و کشــورهای

اجرایــی قــرار نگرفتــه اســت؛ دلیــل ایــن موضــوع ایــن

مختلــف بررســی و تجزیــه و تحلیــل قــرار گیرنــد.

اســت کــه حــال و هــوای فلســفی هنــر از رشــتههای

ایــن تغییــر و دگرگونــی مســتلزم ایــن نیســت کــه

علمــی دیگــر مجــزا و بــا آنهــا متفــاوت بــوده و یــا

نقــاط قــوت اصلــی آمــوزش هنرهــای زیبــا نادیــده

بخــــش

ایــن کــه ایــن برنامــه بــه نحــوه فعالیــت دانشــکدههای

بــه عنــوان مســائل فرهنگــی تلقــی میشــوند نــه بــه
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آموزشــی عالــی را در اروپــا کمــی دگرگــون کــرد؛ بویژه

اینکــه دانشــکدههای هنــر و مســائل مربــوط بــه آنهــا

گرفتــه شــوند .مهارتهــای هنــری ســنتی میبایســت

بــاب محتــوا و نیــز روشهــای مربــوط بــه تحقیقــات

حفــظ شــده و توســعه یابنــد ،امــا بایــد بــه طــور دقیــق

عملگرایانــه هنــری در ســالهای پیــش رو بایــد بــا

مــورد ارزیابــی و تجزیــه و تحلیــل قــرار گیرنــد و نقــاط

توجــه بــه راه حلهــای سیاســی و اجرایــی و تحکیــم

قــوت آنهــا نیــز تقویــت شــود .ایجــاد یــک مجموعــه

ایــن راه حلهــا و نیــز کمــک بــه پیشــبرد ایــن حــوزه

مهــم و حیاتــی و تشــکیل محیﻂهــای تحقیقاتــی و

تحقیقاتــی جدیــد همــراه باشــد.

نیــز تﺄســیس دانشــکدههای هنــر مــواردی هســتند
کــه بــر اســاس تجــارب بدســت آمــده در چندیــن
کشــور مختلــف بایــد مــورد توجــه و بحــث و بررســی
قــرار گیرنــد .نتایــﺞ مربوطــه بــه شبکهســازی بیــن
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المللــی مــدام ختــم میشــوند .در قــاره اروپــا الیــا و
ســازمانهای مشــابه ،ایــن معیــار را در ســطح ســازمانی
خــود مــورد توجــه قــرار میدهنــد .چالــش پیشآمــده
در اینجــا عبــارت از وارد کــردن شــرکای دیگــر از جمله
وزرای شــوارهای تحقیقاتــی ،ســازمانهای تحقیقاتــی
و کنفرانسهــای تحقیقاتــی میباشــد .گفتگــو در

