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ســاالنه هــزاران پایاننامــه و مقالــه در دانشــگاهها

در ســایر کشــورهای توســعه یافتــه ،دانشــگاهها

و مﺆسســات بــه رشــتهی تحریــر در میآیــد و پــس

و نشــریات شــیوهنامههایی دارنــد کــه نگارنــدگان

از اتمــام در قفســهها و آرشــیوهای کتابخانههــا یــا

موظفنــد از آنهــا پیــروی کننــد و از نظــر ســاختار و

بانکهــای اطالعاتــی خــاک میخورنــد .در ایــن میــان

محتــوا بــر آن اصــول پایبنــد باشــند .ایــن در حالــی

برخــی از پژوهشهــا ،بســته بــه اعتبــار دانشــگاه یــا

اســت کــه بــا اولیــن مراجعــه بــه پایاننامههــای

نشــریات خــاص ،بیشــتر از دیگــر پژوهشهــا مــورد

مقاطــع ارشــد و دکتــری در دانشــگاه تهــران یــا ســایر

اســتفاده قــرار میگیرنــد ،امــا تعــداد بیشــماری از

دانشــگاههای معتبــر متوجــه عــدم رعایــت ایــن امــر

آنهــا نادیــده گرفتــه و بــه دســت فراموشــی ســپرده

خواهیــم شــد و بــه طبــع کســی کــه در ایــن میــان

میشــوند .یکــی از مهمتریــن دالیــل ایــن امــر ،عــدم

آســیب میبینــد دانشــجو یــا پژوهشــگر اســت؛ زیــرا

دســتهبندی دقیــق و منظــم از نظــر ســاختار ،محتــوا و

نــه تنهــا اشــتباه دیگــران را تکــرار کــرده ،بلکــه بــا

آرشــیو پژوهشهــا اســت .بــرای مثــال شــکل ظاهــری

توجــه بــه حساســیت غریــب داوران بــه شــکل ظاهــری

و دســتهبندی اطالعــات در هــر دانشــگاه یــا نشــریه بــا

پژوهــش ،آن هــم بــدون ارائــۀ شــیوه نامــه توســﻂ

دیگــری تفــاوت دارد و ایــن ناشــی از عــدم هماهنگــی

ایشــان ،ســبب کــم شــدن نمــره و نادیــده گرفتــن

دقیــق میــان پایگاههــای اصلــی اســت.

زحمــات دانشــجو یــا پژوهشــگر میشــود .ممکن اســت
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بگوییــد کــه چنیــن نیســت و بــرای مثــال نشــریهها و

آمــاری دارد؛ امــا در نتیجهگیــری ،تحلیلــی کیفــی را به

دانشــگاهها شــیوهنامه دارنــد و شــیوهنامۀ آنهــا در

کار بســته اســت .بــه دیگــر ســخن نگارنــده در نــگارش

وبسایتهایشــان بارگــذاری شــده اســت! بلــه درســت

بــه ایــن مســئله توجــه نکــرده اســت کــه میخواهــد

اســت؛ امــا کافیســت ایــن شــیوهنامهها را بــا یکدیگــر

چــه نــوع تحقیقــی را انجــام دهــد .کمــی یــا کیفــی؟

مقایســه کنیــم و آنــگاه متوجــه تفــاوت بــزرگ میــان

بدیهــی اســت کــه پژوهشهــای کمــی متکــی

رویکــرد آنهــا بــا یکدیگــر خواهیــم شــد .در مــورد

بــه آمــار و ارقــام هســتند و پژوهشهــای کیفــی

پایاننامههــا ایــن موضــوع بــه کل نادیــده گرفتــه

رویکــردی تحلیلــی دارنــد .انجــام هــر یــک از ایــن

شــده یــا اگــر ســالها پیــش شــیوهنامهای بــه رشــتۀ

پژوهشهــا در رشــتههای هنــری بــا مشــکالت قابــل

تحریــر در آمــده اســت ،اقدامــی بــرای بهروزرســانی

توجهــی روبــرو اســت .بــرای مثــال برخــی معتقدنــد

آن انجــام نشــده اســت؛ زیــرا اســاتید و کارمنــدان

کــه تحلیــل کمــی در هــر شــکل آن و در بســیاری از

مربوطــه اهمیــت آن را درک نکردهانــد.

مــوارد ســبب دســتهبندی و رویکــردی آمــاری نســبت

برجســته در نشــریات مختلــف نگاهــی انداخــت و

موضوعــی خــاص ارزش اثــر هنــری را بــا دســتهبندی

آنــگاه متوجــه تفــاوت میــان آنهــا خواهیــم شــد.

آمــاری پاییــن آورده اســت .در مــورد تحلیــل کیفــی

ایــن تفاوتهــا بــدون شــک شــامل شــکل ظاهــری

نیــز ایــن مســئله بــه شــکلی دیگــر مخالفانــی دارد و

یــا ســاختار پژوهــش و محتــوای آنهــا خواهــد بــود.

آنهــا بــر ایــن باورنــد کــه نوشــتن و پژوهــش کیفــی

امــا آســیبهای جــدی ایــن مســئله ،زمانــی آشــکار

در هنــر ســبب بــروز نگرشهــای شــخصی افــراد

میشــود کــه یــک دانشــجو یــا پژوهشــگر بــرای

کــه متکــی بــه تجربــۀ زیســتۀ آنهاســت میشــود

اولینبــار میخواهــد پژوهــش و تحقیــق کنــد .او بــا

و در نهایــت ایــن امــر اساســا علمــی نخواهــد بــود.

اولیــن جســتوجو بــا شــکلهای مختلــف تحریــری

شــاید همیــن اختــالف نظرهــا و سردرگمیهاســت

مواجــه شــده و بــه جــای تمرکــز بــر محتــوا ،پیوســته

کــه ســبب میشــود نگارنــدگان نتواننــد بــه صــورت

بــا ســاختار و چگونگــی نــگارش و ســازماندهی پژوهش

شــفاف از ایــن رویکردهــا اســتفاده کننــد .بنابرایــن

روبــرو خواهــد بــود .موضــوع دیگــر کــه در بســیاری از

شــاید بهتریــن راه بــرای درک درســت یــا غلــﻂ بــودن

پژوهشهــای حــوزة هنــر اعــم از پایاننامــه ،مقــاالت

ایــن مســائل مراجعــه بــه نشــریات معتبــر دنیــا و

علمــی پژوهشــی مشــهود اســت عــدم وجــود رویکــرد

رویکــرد نگارنــدگان آنهــا نســبت بــه امــر پژوهــش

دقیــق نگارنــده از نظــر کمــی یــا کیفــی اســت .بــرای

اســت .بــا اندکــی جســتوجو در مییابیــم کــه کمــی

مثــال بارهــا بــا ایــن مســئله روبــرو میشــویم کــه

یــا کیفــی بــودن پژوهــش ارتباطــی بــا زیــر ســوال

نگارنــده در بدنــۀ پژوهــش رویکــردی کامــال کمــی و

بــردن ارزشهــای اثــر هنــری و یــا بــروز رویکردهــای

بخــــش

پژوهشهــای یــک اســتاد دانشــگاه یــا یــک پژوهشــگر

فاصلــه میگیــرد و نگارنــده بــرای پرداختــن بــه

255
نقد و گـفتگو

بــرای مثــال میتــوان در گــذر زمــان بــه

بــه هنــر خواهــد شــد و در نتیجــه هنــر از اصــل خــود

شــخصی نــدارد بلکــه بســته بــه نــوع موضــوع و
توجــه بــه پرســشهای پژوهــش اســت کــه رویکــرد
پژوهشــگر مشــخﺺ خواهــد شــد.
امــا در مواجهــه بــا بســیاری از رشــتههای هنــری در
میابیــم کــه اساســا مقولــۀ پژوهــش بــا دو بخــش نظری
و عملــی روبــرو اســت .رشــتۀ طراحــی صحنــه از جملــه
رشــتههایی اســت کــه دانشــجویان و پژوهشــگران آن
نهتنهــا بــا پژوهــش و جســتوجوی مــداوم ســر و کار
دارنــد؛ بلکــه در تــالش هســتند تــا پلــی میــان دانــش
نظــری و بخــش عملــی برقــرار کننــد .در ایــن رشــته
نیــز عــدم توجــه بــه مســئله کمــی یــا کیفــی بــودن
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پژوهــش و پایاننامههــا بــه وفــور دیــده میشــود و
در نهایــت ایــن امــر ســبب مخــدوش شــدن نتیجــۀ
پژوهــش خواهــد شــد.
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