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ــر و  ــور در هن ــات عمل  مح ــدن تحقیق ــود آم ــه وج ب

ــت های  ــا سیاس ــی ب ــاط تنگاتنگ ــر، ارتب ــق هن از طری

تحصیــالت تکمیلــی در ســطح ملــی و بین المللــی 

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

ــوان  ــه عن ــور ب ــل مح ــات عم ــون تحقیق ــِث پیرام بح

یــک مفهــوم )مقولــه( خــاص در برخــی کشــورها 

پیشــرفت بیشــتری داشــته و از طریــق تغییــرات 

ســاختاری، انگیــزه بخــش سیاســی در راســتای چشــم 

ــت و  ــه اس ــرار گرفت ــویق ق ــورد تش ــگاه م ــداز دانش ان

ــه  ــور ب ــاِت عمل  مح ــرفت تحقیق ــر، پیش ــرف دیگ از ط

ــات و  ــی تحقیق ــرات اساســی در سیاســت های مل تغیی

الگو هــای نهــادی منجــر شــده و قطعــاً در آینــده نیــز 

بــه تغییــرات و تأثیــرات بیشــتری منجــر خواهــد شــد.

ــد  ــن فرآین ــل ای ــف و تحلی ــل، توصی ــن فص ــدف ای ه

اســت. ایــن دیــدگاه تــا حــدی تاریخــی اســت؛ منشــور 

تاریخــی، ناشــی از تحصیــالت دانشــگاهی مــن اســت 

ــود  ه  ام ـ  ــت ب ــرم را سرپرس ــتر عم ــن بیش ــه م ـ گرچ

ــه  ــت ک ــن اس ــر ممک ــن غی ــت: ای ــاده اس ــل س و دلی

وضعیــت فعلــِی بحــث را بــدون در نظر  گرفتــن رونــدی 

آکادمیــک  دنیــای  در  گذشــته  دهه  هــای  در  کــه 

ــم. ــت، درک کنی ــوع اس ــال وق ــی در ح بین  الملل

شــرح و مباحثــه در پنــج عنــوان مختلــف انجــام 

ــد: ــد ش خواه

ــاختاری سیســتم  های  ــات س ــر و اصالح ــدارس هن • م

آمــوزش عالــی      

• انســجام کشــور های اروپایــی، جریــان بلونیــا2 و 

ــوم ــه  س چرخ

• تحقیقات و صنایع خالق 

• اطمینان از کیفیت و بودجه تحقیق

• تحقیقات عمل  پایه و توانایی3 مدرک  دهی

ــن  ــتن ای ــرای نوش ــوئدی ب ــرد س ــک ف ــوان ی ــه عن ب

ــد  ــتفاده از چن ــرای اس ــن ب ــت م ــن اس ــه، ممک مقال
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مثــال از کشــور خــودم، معــذور باشــم. دلیــل آن، 

ــی  ــر مباحــث مل ــن به  شــدت درگی ــه م ــن اســت ک ای

در اینجــا شــده  ام. مــن همچنیــن، تــا حــدی در رونــد 

در  به  خصــوص  داشــته  ام،  مشــارکت  تصمیم  گیــری 

ــه  ــی ک ــری. از زمان ــات هن ــه تحقیق ــورد کمک هزین م

ســوئد یــک سیســتم نســبتاً هماهنــِگ آمــوزش عالــی 

و تحقیــق دارد، مشــاهده ســاختار نهــادی و ارتبــاط آن 

ــز آســان اســت.  ــا موضــوع نی ب

ــن  ــه م ــود اینک ــا وج ــت. ب ــی اس ــدگاه دوم، اروپای دی

ــه بحــث در اســترالیا توجــه خواهــم  کــرد، قاره  هــای  ب

ــل،  ــن دلی ــه اولی ــه ک ــذارم. البت ــار می  گ ــر را کن دیگ

کمبــود دانــش اســت. دلیــل دوم، بــه هرحــال، حــس 

ایــن موضــوع اســت کــه الگــوی ســازمانی مشــخص در 

آمــوزش عالــی و تحقیقــات در کشــوری ماننــد آمریــکا، 

دانشــگاهی«  »سیاســت  های  از  متفاوتــی  معنــای 

نســبت بــه اروپــا دارنــد. علی رغــم ایــن واقعیــت 

کــه آمــوزش عالــی و تحقیــق اروپــا، بیشــتر و بیشــتر 

از  می  تــوان  همچنــان  داشته  اســت،  ساختارشــکنی 

نظــر سیســتم  های ملــی درک کــرد کــه سیاســت  های 

کلــی بــرای بخــش آمــوزش عالــی تاثیر  گــذار بــر 

ــوزش و  ــرای آم ــا ب ــای آن  ه ــر و برنامه  ه ــدارس هن م

ــش اســت. پژوه

ــاختاری  ــرات س ــر و تغیی ــدارس هن  م
ــی ــالت تکمیل ــتم تحصی در سیس

ــق  ــه تحقی ــوط ب ــائل مرب ــورها مس ــیاری از کش در بس

ــی  ــا تغییرات ــا ب ــای زیب ــی و هنره ــای نمایش در هنره

در سیاســت های ملــی در حــوزه تحصیــالت تکمیلــی، 

ــه  ــوط ب ــورد مرب ــن م ــاً ای ــده  اند. مطمئن ــه ش آمیخت

ســوئد بــود، زمانــی کــه در ســال 1977، تمــام بخــش 

آموزش تکمیلــی در مقیــاس وســیع مــورد اصــالح 

ــت. ــرار گرف ق

ــدارس  ــام م ــاختاری، ادغ ــراِت س ــش از تغیی ــک بخ ی

ــی  ــه از وســعت مل ــی اســت ک ــا سیســتم آموزش عال ب

بیشــتری برخوردارنــد. برخــی از کالج هــای هنــر و 

موســیقی بــه دانشــگاه ملحــق شــدند. ســایر مؤسســات، 

مســتقل مانــده بودنــد، امــا هنــوز زیــر نظــر قوانیــن و 

ــگاه های  ــا دانش ــاق ب ــرای انطب ــده، ب ــرراِت طرح ش مق

ــد. ــور بودن ــات پژوهش  مح ــایر مؤسس ــا س ــی ی اصل

ــه نظــر  ــه، طــرح یــک ســوال طبیعــی ب ــن زمین در ای

ــود  ــیک خ ــوم کالس ــق در مفه ــر تحقی ــد. اگ می رس

پایــه ای بــرای آمــوزش و پــرورش در دانشــگاه ها باشــد، 

ــه  ــخ ب ــت؟ پاس ــر چیس ــوزش4  هن ــرادف آن در آم مت

ایــن ســؤال، ظهــور مفهومــی جدیــد بــه نام »پیشــرفت 

هنــری« اســت. یــک ســند راهبــردی نوشــته شــده در 

ــرفت و  ــرای پیش ــزاری ب ــوم را اب ــن مفه ــان، ای آن زم

ــار  ــری در کن ــان هن ــای بی ــا فرم ه ــه ب ــرادف تجرب مت

ــد  ــه می گوی ــت و در ادام ــرده اس ــف ک ــق، تعری تحقی

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

را می تــوان بــه عنــوان تحقیــق در نظــر گرفــت اگرچــه 

نمی تــوان بــه طــور واضــح مــرزی بــرای آن  هــا ترســیم 

کــرد.

جدیدشــان  فعالیت هــای  بــرای  هنــری  مــدارس 

ــوا و  ــورد محت ــا درم ــد، ام ــی می گرفتن ــه اضاف بودج

اعتبــاِر ایــن مفهــوم جدیــد ســردرگمی وجــود داشــت. 

از ایــن بودجه  هــا اســتقبال شــد. امــا از همــان ابتــدای 

دهــه19۸0 کــه ایــن بحث هــا در جریــان بــود، معلــوم 

بــود کــه مــدارس هنــری واقعــا از انتظــارات دولــت از 
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ــتند.  ــی نداش ــازی، توســعه و پژوهــش آگاه نظــر نوس

بررســی انجــام شــده در اوایــل دهــه 1990 نشــان داد 

ــه؛  ــری راه یافت ــدارس هن ــه م ــق ب ــوم تحقی ــه مفه ک

هرچنــد معلمــان در ایــن مــدارس تمایلــی بــه توصیــف 

ــا تحقیــق باشــد را نداشــتند. فعالیتــی کــه مرتبــط ب

بــه طــور کلــی می تــوان ایــن شــرایط را نوعــی مداخلــه 

دولــت در رونــد فعالیــت مــدارس هنــری توصیــف کرد. 

ــود  ــای خ ــا در فعالیت ه ــدند ت ــویق می ش ــا تش آن  ه

ــق را  ــس و تحقی ــن تدری ــی بی ــی و علم ــز تاریخ تمای

مشــخص کننــد. زمانــی که ایــن مســأله در دســتور کار 

ــگاهی،  ــدف دانش ــان بی ه ــک جری ــت، در ی ــرار گرف ق

ــق  ــادل تحقی ــه ســمت مع ــس ب ــی تدری بحــث از مبان

ــم  ــن مفاهی ــورد ای ــن فصــل در م کشــیده شــد. در ای

بیشــتر بحــث خواهیــم کــرد.

ــات  ــا دوره اصالح ــه ب ــابه در رابط ــعه مش ــک توس ی

ــال 19۸7  ــی در س ــوزش عال ــش آم ــاختاری در بخ س

ــود. ــده می ش ــد( دی ــی متح ــتم مل ــترالیا )سیس در اس

ــر بــا ســاختار  ــدارس هن بــار دیگــر، تعــدادی از م

ــن  ــاره ای ــدند و دوب ــام ش ــگاهی ادغ ــیک دانش کالس

ــن  ــک در ای ــوزش آکادمی ــی آم ــورد مبان ــوال در م س

ــدارس  ــل م ــن تمای ــر ای ــه مطــرح شــد. عــالوه ب زمین

ــه بودجــه عمومــی تحقیــق و  ــرای دسترســی ب هنــر ب

ــورای  ــی توســط ش ــای اضاف ــی پروژه ه ــن مال ــا تأمی ی

تحقیقــات اســترالیا بــه ایــن قضیــه دامــن مــی زد. ایــن 

مشــکل توســط دنیــس اســترند5 از مدرســه کانبــرا6 در 

گزارشــی در ســال  199۸ بــه دولــت فــدرال اســترالیا 

ــد: ــه گردی ارائ

»ایــن پرســش کــه در هنرهــای خــالق، پژوهــش به چه 

معناســت، ســؤالی اســت کــه امــروزه در دانشــگاه های 

اســترالیا از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت، در حالــی 

کــه در جاهــای دیگــر، اهمیــت اندکــی بــرای آن قائــل 

ــت  ــن حقیق ــش در ای ــن پرس ــت ای ــوند. اهمی می ش

نهفتــه اســت کــه بودجــه  اندکــی بــه تعریــف پژوهــش 

اختصــاص داده می شــود. ایــن وضعیــت باعــث نیــاز بــه 

تعریــف پژوهــش در هنرهــای خالقــه شــده اســت؛ بــه 

نحــوی کــه موجــب تثبیــت جایــگاه هنرهــای خالقــه 

ــای  ــر ســر جــذب بودجه ه ــت ب در دانشــگاه ها در رقاب

ــه  ــورت گرفت ــای ص ــد. تالش ه ــد ش ــی خواه پژوهش

ــای  ــا هنره ــط ب ــای مرتب ــدن فعالیت ه ــرای گنجان ب

ــروز  ــب ب ــی موج ــای علم ــب پژوهش ه ــه در قال خالق

ــب  ــه اغل ــه ای شــده اســت ک اســتدالل های معناگرایان

فایــده  بخصوصــی نداشــته اند. بــا ایــن حــال، بــا توجــه 

ــت  ــورد حمای ــته بندی م ــا دو دس ــه تنه ــن ک ــه ای ب

ــی هســتند )یعنــی تدریــس و پژوهــش(، احتمــال  مال

مطــرح شــدن اســتدالل های جایگزیــن، محــدود شــده 

)Strand 1998( ».ــت اس

همچنیــن در گزارشــش آورده اســت کــه تحقیــق 

در هنرهــای خــالق نتایــج اندکــی داشــته اســت: 

و  هنرمنــدان  محققــان،   بیــن  در  موضــوع  ایــن 

ــوب  ــث محب ــریات، بح ــایر نش ــا س ــی ی ــالت علم مج

ــدری  ــات ق و گســترده  ای نیســت، وســعت وجــود ادبی

شده  اســت. محــدود 

کمــی تعجــب  آور اســت کــه چنیــن بیانیــه ای یــک دهه 

ــه  ــه او ب ــی ک ــی از دالیل ــد. یک ــه  شده باش ــل گفت قب

نتایــج ملموســی نرســیده بــود، وجــود اینترنــت اســت 

ــات  ــرای اطالع ــی ب ــه منبع ــوز ب ــان هن ــه در آن زم ک

ــه وضــوح  ــی ب ــل اصل ــود. گرچــه دلی ــل نشــده ب تبدی

ــی  ــان عموم ــرای گفتم ــه ب ــن قضی ــه ای ــود ک ــن ب ای
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ــود. ــده ب ــرح ش ــدودی مط ــور های مح ــا در کش تنه

ــی و  ــه سیاســت های دانشــگاه های مل ــت ک ــن واقعی ای

ســاختار آمــوزش عالــی و نظــام تحقیقاتــی ایــن چنیــن 

اســتاد  در صحبت  هــای  کردنــد  شــروع  را  بحثــی 

موســیقی7 دانشــگاه کوییــن ایســلند۸ در ســال 1997  

نیــز آمــده اســت:

ــی را مشــکل در  ــا در چنیــن فضــای تحقیقات نقــش م

ــرد. در  ــخت تر می ک ــق« س ــود واژه »تحقی ــف خ تعری

حالــی کــه در دهــه ۸0 و90 در امریــکا تــالش در جهت 

برقرارکــردن »معــادل تحقیــق« بــود؛ یعنــی بخش هــای 

کار حرفــه ای در هنرهــا )کــه بیشــتر توســط کارمنــدان 

ــد،  ــغول بودن ــف مش ــای مختل ــه در هنره ــگاه ک دانش

ــا کاری  ــه ارتق ــل ک ــن دلی ــه ای ــت ب ــش می رف ــه پی ب

ایشــان مشــخص شــود(؛ در اســترالیا تــالش معطــوف 

ــود.  ــق شــده ب ــف از تحقی ــه وســعت بخشــیدن تعری ب

دلیــل ســاده ای هــم وجــود داشــت: بــا وجــود تنهــا دو 

ــرای  ــی »تدریــس« و »تحقیــق«، فرصــت ب بخــش مال

ارائــه اســتدالل و یافتــن »معــادل تحقیــق« بســیار کــم 

)Strand 1998( .ــود ب

ــی  ــک بررســی توســط انجمــن مل در ســال 2000 ، ی

ــر  ــق ب ــورد تحقی ــوئد در م ــای س ــگاه ها و کالج ه دانش

مبنــای هنــر و کارهــای عملــی انجــام شــد )کالومارک9 

2000(.  در آن زمــان ایــن ســه کشــور از جملــه 

کشــورهایی بودنــد کــه ایــن مبحــث را بــه شــکل فعــال 

ــن انگلســتان و  ــترالیا و  همچنی ــد: اس ــال می کردن دنب

فنالنــد. 

در مقایســه بــا شــرایط اســترالیا و ســوئد، پیــدا کــردن 

انگیــزه بــرای تشــکیل یــک انجمــن پــر جنــب و جوش 

ــود.  ــکل ب ــد مش ــری فنالن ــدارس هن ــی در م پژوهش

ــک  ــوان ی ــه عن ــت ب ــی نمی توانس ــم مل ــات مه اصالح

ــا شــرایط ســوئد،  توضیــح مطــرح شــود. در مقایســه ب

ــط  ــن محی ــاوت بی ــه تف ــوان متوج ــادگی می ت ــه س ب

ــتقل  ــای مس ــوئدی و فض ــد س ــت و قانونمن ــک دس ی

و ســنتی دانشــگاه های فنالنــد شــد. در هماهنگــی 

ــدارس  ــر در م ــتحکِم هن ــی و مس ــت تاریخ ــا وضعی ب

فنالنــد، مشــخصاً نیــاز بــود تحقیقــات هنــری از درون 

خــود مــدارس ایجــاد شــود.

ــاره  ــوط می شــد اش ــه انگلســتان مرب ــه ب ــی ک ــا جای ت

ــه عــده ای از اقدامــات و نیــز اصــالح اســتراتژی هایی  ب

ــگاه ها و  ــق در دانش ــوزش و تحقی ــث آم ــه بح ــه ب ک

دانشــکده ها آن هــم در طــول دهه هــای 19۸0 تــا 

می نمــود.  آســانتر  امــری  داشــت،  ارتبــاط   1990

بطــوری کــه پیشــرفت های ایجــاد شــده در انگلســتان 

بــه نظــر مــدل خوبــی می آمــد. هیــأت تحقیقاتــی هنــر 

و علــوم انســانی جــزوه ای را تهیــه کــرده بود کــه در آن، 

ــع  ــه نظــر رف مســائل و مشــکالت اساســی مربوطــه، ب

شــده بــود. راهبرد هــای مربــوط بــه فرآینــد )دکتــری( 

توســط دیگــر کشــورها بــا عالقــه مــورد بررســی قــرار 

ــارج از  ــرفت ها، خ ــاز پیش ــورد نی ــه م ــت و زمین گرف

انگلســتان شــد.

بیــن  در  دیگــری کــه  ویژگــی مشــترک  اگرچــه 

ــات  ــه تحقیق ــوط ب ــث مرب ــر در بح ــورهای درگی کش

ــی، آمــوزش  ــری وجــود داشــت، شــرایط کل ــوم هن عل

ــدت  ــه ش ــور ها ب ــن کش ــود. ای ــفی ب ــک و فلس آکادمی

تحــت تأثیــر ســنت فلســفه تحلیلــی بودنــد. روشــی که 

ــه  ــان جامع ــه در می ــی و خالق ــای نمایش در آن هنر ه

ــی، از  ــورهای اروپای ــد. در کش ــه بودن ــک غریب آکادمی

ــود  ــی وج ــن بحث ــن چنی ــان، ای ــه و آلم ــه فرانس جمل
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نداشــت. در ســنت فلســفی و فضــای فکــری ایــن 

کشــور ها ، مــدارس هنــر عمدتــاً بــه سیســتمی کــه در 

آن تفــاوت بیــن آمــوزش و تحقیــق مطــرح بــود، تعلــق 

پیــدا نمی کــرد.

در اواخــر دهــه 90 در کشــورهایی کــه تحقیقــات 

ــرات و  ــد، تغیی ــی نمی ش ــم تلق ــا مه ــری در آن  ه هن

ــی از  ــت. برخ ــوع پیوس ــه وق ــی ب ــای فراوان بازنگری ه

ــر وضعیــت آموزشــی  ــن پیشــرفت ها، ناشــی از تغیی ای

ــود  ــی ب ــی در کشــورهای اروپای و وســعت آمــوزش عال

کــه در بخش  هــای زیــر بــه تفصیــل مــورد بحــث قــرار 

ــر،  ــده دیگ ــاد ش ــرفت های ایج ــت. پیش ــد گرف خواهن

ناشــی از تغییــرات ســاختاری مــداوم در سیســتم های 

ــود. ــی ملــی ایــن کشــورها ب آمــوزش عال

ــا  ــه ذکــر کــرد. ب ــوان نمون ــه عن ــوان ب اتریــش را می ت

اعمــال تغییراتــی در قوانیــن و مقــررات ملــی اتریــش 

در ســال های 199۸  و 2002 شــش موسســه آموزشــی 

مهــم بــا امتیــازات مشــابِه دانشــگاه ها بــه وجــود 

آمدنــد. در دســامبر 200۸ شــورای تحقیقاتــی اتریــش 

کنفرانســی بــا موضــوع هنــر و تحقیــق برگــزار کــرد و 

ــه عنــوان تاییــد رســمِی  ــوان ب ــن کنفرانــس را می ت ای

ــد بودجــه  ــه بای ــر دانســت ک ــق در هن ــه تحقی ــاز ب نی

خاصــی بــرای آن مشــخص شــود. تنظیــم برنامــه 

تحقیقــات  زمینــه  در  ســرمایه  گذاری  بــه  مربــوط 

ــف  ــه در صفحــات بعــدی توصی ــش )ک ــری در اتری هن

ــان  ــی زب شــده( نشــان می دهــد کــه کشــورهای آلمان

ــده اند. ــان وارد ش ــن گفتم ــوزه ای ــه ح ــز ب نی

اگرچــه دلیــل اصلــی پیشــرفت های ایجاد شــده در 

ــش  ــام بخ ــریع ادغ ــوان در فرآینــد س اروپــا را می ت

ــت.  ــرن   21یاف ــه اول ق ــی در ده ــالت تکمیل تحصی

ــا و  ــان بلونی ــا، جری ــام در اروپ   ادغ
ــوم ــه س چرخ

چشــمگیری  پیشــرفت های  دهه 1990شــاهد  در 

در زمینــه آمــوزش عالــی در اروپــا بودیــم. طــرح 

اراســموس10   نوعــی برنامــه مهــِم مبادلــه بیــن اســتاد 

ــود کــه از ســال 19۸7  ــا ب و دانشــجو در اتحادیــه اروپ

میــالدی شــروع شــد و بــه ســرعت نیــز در دهــه 

بعــدی گســترش پیــدا کــرد. کشــورهای عضــو ســازمان 

بازرگانــی آزاد اروپــا از جملــه نروژ، ســوئد و ســوئیس از 

ســال1992به ایــن برنامــه پیوســتند. دیگــر ملت هــای 

شــرق  اروپــا حتــی قبــل از اینکــه عضــو اتحادیــه اروپــا 

ــد.  ــن برنامــه پیــروی کردن شــوند از ای

ــم  ــه مه ــک برنام ــت ی ــن جه ــموس از ای ــرح اراس ط

بــود کــه اســاتید و دانشــجویان شــاغل در تمــام انــواع 

ــرد  ــور می ک ــا را مجب ــی اروپ ــوزش عال ــات آم مؤسس

ــان در  ــه عقایدش ــز مقایس ــا و نی ــادل دیدگاه ه ــه تب ب

مــورد سیاســت های ملــی و برنامه هــای آموزشــی 

ــری  ــات هن ــاره تحقیق ــث درب ــد. بح ــازمانی بپردازن س

ــود، از طریــق  کــه در برخــی از کشــورها آغــاز شــده ب

افزایــش ارتباطــات فــردی و نیــز تبــادل اســتاد و 

ــع،  ــرد. در واق ــدا ک ــتری پی ــترش بیش ــجو گس دانش

ــر در  ــکلی همه  گی ــه ش ــا، ب ــان در اروپ ــی از گفتم نوع

ــت. ــترش می یاف ــرعت گس ــه س ــاخه ب ــن ش ای

گســترش ایــن گفتمــان در اروپــا بــا فرآیند بــه اصطالح 

ــه کارکــرد، تقویــت  ــا کــه در ســال 1999آغــاز ب بلونی

شــد. ایــن جریــان مطمئنــاً بــرای اکثــر خواننــدگان این 

ــن  ــه همی ــناخته شــده اســت. ب ــی ش ــه خوب ــاب ب کت

منظــور، بــه گفتــن ایــن مطلــب کفایــت می کنیــم کــه 

هــدف اجــرای ایــن جریــان، شــکل دادن بــه آمــوزش 
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عالــی اروپایــی اســت، از طریــق فراهــم کــردن الزامــات 

آکادمیــک و همچنیــن معیارهــای کیفــی تضمیــن 

ــل  ــا هــم منطبــق و قاب ــا کــه ب شــده در سرتاســر اروپ

ــه دو هــدف از اهمیــت  ــن زمین مقایســه باشــند. در ای

باالیــی برخوردارنــد کــه عبارتنــد از:

و  مقایســه  قابــل  و  خوانــا  دانشــگاهی  مــدارک   -

ــه  ای  ــه مرحل ــاختار س ــک س ــده در ی ــدی ش درجه  بن

ــری(  ــد، دکت ــی ارش ــی، کارشناس ــون کارشناس )همچ

ــا اســتاندارد  ها و دســتور    ــق ب - تضمیــن کیفیــت مطاب

ــی در  ــن کیف ــرای تضمی ــده ب ــده ش ــای گنجان عمل ه

.)ESG( حــوزه آمــوزش عالــی اروپــا

کشــور  هایی کــه بــه فرآینــد بلونیــا پیوســتند، بــا 

از  برخــی  رفتنــد.  پیــش  متفاوتــی  ســرعت  های 

ــرای  ــی ب ــوان فرصت ــه عن ــه را ب ــن پروس ــا ای دولت  ه

اصــالح آمــوزش عالــی بــا برنامه  هــای کوتاه  تــر و 

حرفه  ای  تــر در نظــر گرفته  انــد. الگــوی واحــد ســه 

دوره  ای )همانطــور کــه انتظــار می  رفــت( باعــث ایجــاد 

مخالفــت در بســیاری از مناطــق شــد. مــدارس هنــر در 

تعــدادی از کشــورها شــک و تردیــد خــود را در مــورد 

اصالحــات کــه آن  هــا را بــه عنــوان بوروکراتیــک و بــه 

عنــوان بی  حرمتــی کــه نســبت بــه آرمان  هــای علمــی 

ــد. ــان کرده  ان ــد، بی ــان آوردن ــه ارمغ ــان ب در زم

از طــرف دیگــر مشــخص اســت کــه جنبش هــای 

ــی  ــات مل ــده ای در مباحث ــهم عم ــا س ــد در اروپ جدی

ــش  ــی در بخ ــوزش عال ــت ام ــورد سیاس ــده در م زن

آمــوزش هنــر داشــته اند. ایــن مباحثــات گاهــی اوقــات 

بــه تحقیقــات دربــاره هنرهــای زیبــا و بــه طــور کلــی 

ــد.  ــدا می کردن ــاط پی ــا ارتب ــه بلونی ــاختار برنام ــه س ب

ــداز  ــه پیشــرفت کیفیــت آموزشــی در چشــم ان نیــاز ب

ــا و  ــری ادغام ه ــک س ــه ی ــر ب ــا منج ــی اروپ تطبیق

ــد،  ــور ها ش ــی از کش ــدد در برخ ــازماندهی  های مج س

ــری در  ــاب ناپذی ــج اجتن ــاً نتای ــه مطمئن ــی ک تغییرات

ــت. ــد داش ــده خواه ــی آین ــای تحقیق فعالیت ه

در ایــن رابطــه کشــور ســوئیس را می تــوان بــه عنــوان 

نمونــه ذکــر کــرد. در ایــن کشــور همزمــان بــا اجــرای 

برنامــه بلونیــا، تعــدادی از دانشــکده های هنــری از 

ســال 2005 بــه بعــد بــا هــم ادغــام شــده  اند. در ســال  

2005، دانشــکده هوکشــول در کنســت بــرن تاســیس 
ــول دی آرت11  ــوت اک ــرح ه ــال2006 ،ط ــد، در س ش

ــال  ــرد و در س ــه کار ک ــاز ب ــویس آغ ــو س ــهر ن در ش

ــوان  ــه عن ــت ب ــل12 در کنس ــز زورچرهوکش 2007 نی

ــود را  ــت خ ــی فعالی ــای ترکیب ــکده هنره ــک دانش ی

آغــاز کــرد. یکــی از دالیلــی کــه منجــر بــه بــروز ایــن 

ــه  ــکل دادن ب ــه ش ــاز ب ــوح ،نی ــه وض ــد ب ــا ش ادغام ه

ــوق لیســانس و  ــای ف ــرای برنامه ه ــالوده وســیع تر ب ش

ــود.  ــق ب ــای تحقی ــر فعالیت ه ــیع ت ــش وس در بخ

ــام  ــد ادغ ــر می  رس ــه نظ ــوئیس، ب ــال س ــل مث در مقاب

ــر از  ــری غی ــل دیگ ــه عوام ــتان ب ــان در انگلس همزم

ــاط اســت.  ــا در ارتب ــد بولونی ــا فراین ــط ب ــل مرتب عوام

ــه  ــای خالقان ــگاه هنره ــدن و دانش ــر لن ــگاه هن دانش

ــل  ــا دالی ــده  اند، ام ــاد ش ــر ایج ــال اخی ــد س در چن

ادغــام تعــدادی از مؤسســات، بــه نظــر مــی رســد کــه 

ــا ســاختارهای تضمیــن کیفیــت انگلســتان و  ظاهــرا ب

ــد.  سیاســت  های قابلیــت اعطــای درجــه پیــش می  رون

یــک دلیــل ایــن اســت کــه فرآینــد بلونیــا هرگــز طــرح 

انقالبــی، همانطــور کــه در باقــی کشــورها بــوده، نبــوده 

اســت.

ــروی  ــک نی ــوان ی ــه عن ــا ب ــه بلونی ــان، برنام همچن
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محــرک در پیشــرفت و توســعه آمــوزش هنرهــای زیبــا 

و علــوم تحقیقاتــی اروپــا نقــش مهمــی ایفــا می  کنــد. 

هنــک بورگــدورف یکــی از اعضــای دانشــگاه هنرهــای 

ــد  ــه تأکی ــن نکت ــر ای ــر خــود ب ــه اخی ــا در مصاحب زیب

می  کنــد: 

ــدون  ــری« ب ــات هن ــه »تحقیق ــاری در زمین ــراق ج اغ

در نظــر گرفتــن اصالحــات آمــوزش عالــی حــال 

ــل  ــور کام ــد به  ط ــا، نمی  توان ــر اروپ ــر در سراس حاض

ــا و ســاختار ســه  ــه بلونی ــا برنام ــق ب درک شــود. مطاب

و  ارشــد  کارشناســی  )کارشناســی،  آن  مرحلــه ای 

ــه موضــوع اساســی  دکتــری(، »تحقیقــات"« امــروزه ب

تبدیــل شده  اســت، در میــان پلی  تکنیــک ســابق، 

Fachhochschulen  و دانشــگاه  های علــوم کاربــردی، 

ــوزش  ــات آم ــامل مؤسس ــورها(  ش ــه )در بیشترکش ک

عالــی می  شــوند.

ــن  ــرای ای ــا اج ــردم ب ــا م ــاره اروپ ــای ق ــچ کج در هی

ــه  ــد، ب ــدا نمی کنن ــایندی پی ــاس خوش ــه احس برنام

طــوری کــه در برخــی کشــورها، بــه طــور مثــال 

آلمــان، هنــوز اعتراضــات شــدیدی علیــه اجــرای 

ــه  ــن اســت ک ــا« وجــود دارد. مســاله ای ــه »بلونی برنام

آیــا بلونیــا و مقدمــه تحقیــق، نوعــی اجبــار یــا تهدیــد 

ــل  ــا تحمی ــوزش هنره ــه آم ــرون ب ــه از بی ــت ک اس

می شــود یــا اینکــه می توانــد فرصــت و چالشــی بــرای 

ــن اســت کــه  ــی مــن ای ــا باشــد. ارزیاب آمــوزش هنره

معرفــی تحقیقــات هنــری فضــای بــازی را در آمــوزش 

ــوان آن را  ــه می ت ــی ک ــد، فضای ــاد می کن ــا ایج هنره

)Borgdorff 2009b( .تفکــر مــادی« نامیــد«

تصویــر کلــی از مــدارس هنــر اروپــا در ســال های 

ابتدایــی اجــرای برنامــه بلونیــا در یــک ســند منتشــر 

شــده توســط شــبکه موضوعــی بیــن هنــر13 ،بــه ایــن 

ــف شــده اســت: شــکل توصی

تصویــر کلــی مؤسســات آمــوزش عالــی هنــر در اروپا نشــان 

ــات  ــگاه ها و مؤسس ــادی از دانش ــداد زی ــه تع ــد ک می ده

آمــوزش حرفــه ای و همچنیــن مؤسســات آکادمیــک 

مســتقل، آمــوزش عالــی هنرهــا را انجــام می دهنــد و منجر 

ــت می شــوند؛ صــرف  ــه ســطوح مشــابهی از نظــر کیفی ب

نظــر از اینکــه در مؤسســات آموزشــی انجــام شــده اند و یــا 

حرفــه ای. بیشــتر مؤسســاتی کــه دارای آمــوزش عالــی هنر 

هســتند شــامل چرخــه 2 و یــا 3 مقطعــی هســتند که یک 

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

2 ســاله فــوق لیســانس. ایــن بــه ایــن معنــی نیســت کــه 

شــفافیت افزایــش یافتــه باشــد.

در بعضــی از کشــورها و همچنیــن در بعضی شــاخه های 

هنــری همچــون رقص، امــکان تعلــق گرفتــن مقطع دو 

و یــا ســه تحصیلــی وجــود دارد کــه مشــکالتی اساســی 

ــد. بعضــی  ــرای بحــث تطبیــق مــدرک ایجــاد می کن ب

ــی را  ــن مهارت های ــه چنی ــز ک ــری نی ــات هن مؤسس

ــال  ــد، اص ــه می دهن ــری ارائ ــه دیگ ــر موسس ــل ه مث

دارای جایــگاه تحصیــالت تکمیلــی نیســتند و مثــال در 

بعضــی کشــورها ایــن دســت مؤسســات، زیــر مجموعــه 

وزارت فرهنــگ هســتند و در بعضــی کشــورهای دیگــر 

زیــر مجموعــه وزارت آمــوزش و پــرورش کــه در نتیجــه 

کامــاًل زیرســاخت ها و مقــرارت متفاوتــی دارنــد. گرچــه 

مؤسســات هنــری گام هــای مهمــی را برداشــته اند، 

ــه ای در مؤسســات  اجــرای کامــل سیســتم ســه مرحل

ــا  ــتم بلونی ــه سیس ــه ب ــورهایی ک ــرای کش ــری ب هن

ــش  ــل راه درازی در پی ــت کام ــا موفقی ــته اند ت پیوس

 )ELIA 2008a( .ــد دارن
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امــکان محقــق شــدن ایــن سیســتم در ســال های 

آینــده بــه طــور کامــل، ســوالی اســت کــه هنــوز پاســخ 

ــوص در  ــه خص ــا ب ــان بلونی ــدارد. مخالف ــخصی ن مش

ــران  ــتند. مدی ــوی هس ــوز ق ــان هن ــر آلم ــدارس هن م

Kunsthochschulrektorenkon( مؤسســات  ایــن 

ــد  ــر کردن ــه ای را منتش ــال2005 بیانی ferenz( در س

کــه در آن بارهــا بــر مخالفــت و اعتــراض قبلــی 

ــورد  ــئله را م ــن مس ــان ای ــد. ایش ــد کردن ــود تأکی خ

ــا  ــای زیب ــوزش هنره ــه آم ــد ک ــرار داده ان ــد ق تاکی

’modulisierbar‘ نــه امــری برنامــه ریــزی شــده 

ــی  ــت براحت ــای درس ــب واحد ه ــر حس ــه ب ــری ک )ام

ــه موضوعــی اســتاندارد ســازی  تبییــن شــود( اســت ن

براحتــی  کــه  )امــری   ‘standardisierbar’ شــده 

اســتاندارد شــود( می باشــد. اعتــراض بــه برنامــه بلونیــا 

در آلمــان تــا حــدی اســت کــه دولت هــای منطقــه ای 

آلمــان، دانشــکده های هنــری ایــن کشــور را از اجــرای 

ــد. ــاف کرده ان ــا مع ــی بلونی ــوی کل الگ

ــی  ــی نوع ــرای معرف ــل ب ــدم تمای ــال، ع ــن ح ــا ای ب

درجــه تحقیــق خــاص در هنــر، در بســیاری از مــوارد 

ــد. ــاد می  کن ــع ایج مان

ــی از  ــه بخش ــد ک ــر می رس ــه نظ ــر، ب ــرف دیگ از ط

ایــن اعتراضــات طــی چنــد ســال گذشــته تحــت تاثیــر 

ــده  ــانده ش ــا فرونش ــج در اروپ ــترده رای ــث گس مباح

اســت. یونیورمیتــات در کنســت14 )دانشــگاه هنر هــای 

زیبــا( در آلمــان نمونــه ای از پیشــرفت هایی اســت کــه 

ــتقیم  ــاط مس ــا ارتب ــه بلونی ــوم از برنام ــه س ــا چرخ ب

دارد. دانشــکده های عالــی کــه اخیــراً آمــوزش هنرهــای 

زیبــا و علــوم مرتبــط بــا آن را در داخــل دانشــگاه آغــاز 

ــزی  ــد پایه ری ــاختار های جدی ــاس س ــر اس ــد، ب کرده ان

ــات  ــن مؤسس ــات ای ــه خدم ــت ک ــرار اس ــده اند. ق ش

مبنایــی بینارشــته ای داشــته باشــد. دانشــکده های 

رشــته های  هنرمنــدان  روی  بــه  زودی  بــه  عالــی 

ــا مقطــع دانشــگاهی دکتــری از رشــته های  مختلــف ت

علــوم انســانی )ماننــد تاریــخ هنــر، موسیقی  شناســی و 

مطالعــات فرهنگــی( و همچنیــن در همــکاری بــا دیگــر 

دانشــگاه ها و مؤسســات تحقیقــی در زمینــه مهندســی 

و علــوم مربــوط بــه طبیعــت و زندگــی گشــوده 

ــر  ــر ه ــی مشــتمل ب ــن دانشــکده عال می شــود؛ بنابرای

ــود. ــه پژوهش  محــور و هنر  محــور خواهــد ب دو مجموع

ــش  ــا، نق ــای اروپ ــای زیب ــات هنره ــه مؤسس اتحادی

ــال در  ــری فع ــکده های هن ــکاری دانش ــی در هم مهم

ــه یــک  ــازی کــرده اســت؛ ایــن اتحادی ــا )ELIA( ب اروپ

ســازمان مســتقل می باشــد کــه 350 موسســه آمــوزش 

می کنــد  نمایندگــی  را  کشــور   45 از  هنــر  عالــی 

ــه  ــا هم ــت. الی ــه اس ــکل گرفت ــال 1990 ش و در س

ــا را  ــای زیب ــه هنر ه ــوط ب ــی مرب ــته های تخصص رش

ــص،  ــاری، رق ــل معم ــته هایی مث ــرد؛ رش ــر می گی در ب

ــد،  ــا رســانه  های جدی طراحــی، هنرهــای زیبــا، هنــر ب

ــر. ــیقی و تئات موس

الیــا بــه عنــوان یــک تریبــون ارزشــمند به منظــور بحث 

و تبــادل نظــر و نیــز حمایــت از اجــرای برنامــه بلونیــا 

اســت. عــالوه بــر ایــن الیــا بــا هنرســتان های اروپایــی 

ــته. در  ــکاری داش ــا هم ــیقی اروپ ــای موس و آکادمی ه

یــک مقالــه مشــترک کــه در سال2005منتشــر شــده، 

ــا  ــی اروپ ــت بخــش فرهنگ ــر اهمی ــازمان ب ــن دو س ای

تاکیــد کردنــد؛ مبنــی بــر ایــن کــه آمــوزش حرفــه ای 

ــی اول، دوم و  ــوزش عال ــل آم ــا در مراح ــای زیب هنر ه

ســوم در تمــام کشــور ها شناســایی  شــود. مشــکلی کــه 
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در ایــن زمینــه وجــود دارد ایــن اســت کــه در برخــی از 

کشــور های اروپایــی، مؤسســات و رشــته های هنرهــای 

ــتند و  ــوردار نیس ــی برخ ــوزش عال ــگاه آم ــا از جای زیب

ــه  ــجویان، ب ــی دانش ــد جابه  جای ــرایط در فراین ــن ش ای

رســمیت شــناختن مطالعــات، صالحیت هــا و تضمیــن 

ــد و  ــاد می کن ــکل ایج ــا مش ــطح اروپ ــت در س کیفی

ــرات منفــی می شــود. ــه تاثی منجــر ب

ــه  ــه، اتحادی ــورت گرفت ــات ص ــه تحقیق ــه ب ــا توج ب

هنرهــای زیبــا نخســتین قــدم را بــرای بازنگــری 

از کشــورها برداشــته اســت.  شــرایط در تعــدادی 

ــه  ــاره عرص ــه درب ــدی ک ــع بن ــا جم ــا ب ــه الی اتحادی

ــید  ــن نتیجــه رس ــه ای ــام داد، ب ــا انج ــت در اروپ فعالی

کــه تعــداد قابــل مالحظــه ای از مؤسســات اروپایــی در 

ــا و  ــکیل تیم ه ــه تش ــی در زمین ــام اقدامات ــال انج ح

مراکــز تحقیقاتــی هســتند کــه در درون ایــن تیم هــای 

تحقیقاتــی پروژه هــای بزرگتــر بــه اجــرا در می آینــد و 

توســعه داده می شــوند. ایــن مؤسســات غالبــا از ترکیــب 

منابــع مالــی و حمایــت قراردادهــای خارجــی اســتفاده 

می کننــد. در ایــن فرآینــد، تعــداد زیــادی از مؤسســات 

را  تحقیقــات  زیرســاخت  و  سیاســت ها  راهبردهــا، 

ــی را در  ــت یافتن ــای دس ــد و پیامد ه ــترش دادن گس

ــی  ــرایط مل ــد از ش ــه بتوانن ــد ک ــود آورده ان ــود بوج خ

خــود حداکثــر اســتفاده را بــرده و از طریــق حوزه هــای 

ــه  ــرمایه  گذاری ب ــای س ــایی و مجموعه ه ــل شناس قاب

ــد. ــات بپردازن ــت از تحقیق حمای

ــرمایه  گذاری  ــای س ــم مجموعه ه ــش مه ــر نق ــد ب تاکی

ــده  ــرای آین ــاز ب ــت س ــوع سرنوش ــک موض ــه ی ــا ب الی

آن  بــرای  و  شــده  معطــوف  هنــری  تحقیقــات 

از  الزم  بودجه هــای  امــا  می کنــد؛  هدف  گیــری 

ــی، مشــاور  ــع دولت ــد شــد؟ از مناب ــن خواه کجــا تامی

ــث؟  ــای شــخص ثال ــق قرارداده ــا از طری ــی ی تحقیقات

ــدازه  ــه عــالوه مســئله مهــم دیگــر کــه بــه همــان ان ب

ــی  ــوع تحقیقات ــه ن ــه چ ــت ک ــن اس ــت دارد ای اهمی

دارد؟ ســرمایه گذاری  ارزش 

 تحقیق و صنایع خالق
ــور  ــق موت ــه از طری ــی ک ــتجوی اینترنت ــک جس در ی

ــع  ــب دو واژه »صنای ــاره ترکی ــوگل درب ــتجوگر گ جس

خــالق« و »تحقیقــات« صــورت پذیرفــت، تعــداد 

575000 مــورد نتیجــه بدســت آمــد )ژانویــه 2010(. 

ایــن مطلــب نشــان می دهــد کــه صنایــع هنــری بیــش 

ــی و  ــم در اقتصــاد مل ــل مه ــوان عوام ــه عن از پیــش ب

بین المللــی بــه حســاب آورده می شــوند.

در انگلســتان برنامه  ریــزی بــرای صنایــع خــالق در 

اواخــر دهــه 1990 بــه عنــوان یــک نــوع ابتــکاِر عمــل 

ــس از  ــه ســرعت پ ــر ب ــود. کشــور های دیگ سیاســی ب

ــی  ــد و بحث های ــام گرفتن ــدام اله ــن اق انگلســتان از ای

ــا و  ــر راه ه ــتر ب ــد بیش ــال می ش ــس از آن دنب ــه پ ک

ابزار هــای تقویــت رقابت  پذیــری هنرهــا و طراحــی 

ــا  ــن فعالیت ه ــترش ای ــی و گس ــای تحقیقات فعالیت ه

ــال  ــادی در ح ــر اقتص ــپس تاثی ــد؛ س ــز می ش متمرک

رشــد صنایــع خــالق بــه عنــوان توجیهــی بــرای 

ــه کار  ــری ب ــات هن ــه تحقیق ــرمایه  گذاری در زمین س

ــه شــد. گرفت

تعــدادی از دانشــگاه ها در سراســر جهــان، نوعــی 

ــژه در  ــه وی ــه، ب ــن زمین ــی را در ای ــد تحقیقات از واح

ــد.  ــود آورده ان ــه وج ــد ب ــترالیا و نیوزلن ــتان، اس انگلس

برخــی از ایــن واحدهــا، بــه ســمت بخــش کســب و کار 
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ــی هســتند  ــل هســتند؛ بقیــه ابتکارات )تجــارت( متمای

کــه بوســیله شــورا های منطقــه ای یــا مقامــات محلــی 

ــج  ــد تروی ــغلی جدی ــای ش ــاد فرصت ه ــدف ایج ــا ه ب

ــوارد،  ــیاری از م ــال در بس ــن ح ــا ای ــوند. ب داده می ش

فضایــی بــرای پروژه هــای تحقیــق و توســعه در زمینــه 

ــود دارد. ــی وج ــا و نمایش ــای زیب هنر ه

    تنهــا بــرای مثــال: دانشــگاه علــم و فنــاوری 

تحقیقــات صنعتــی  نیوزلنــد، موسســه  در  آکلنــد 

خــالق را تاســیس کــرده اســت؛ قطبــی کــه بســیاری 

از رشــته های خــالق کــه در دانشــکده طراحــی و 

فناوری هــای خــالق جــاری هســتند را بــا هــم تلفیــق 

ــه  ــک نقط ــاد ی ــدف از ایج ــگاه، ه ــد. در دانش می کن

ــان  ــن می ــترک و تمری ــات مش ــرای تحقیق ــزی ب مرک

حوزه هــای مختلــف تخصــص، تشــویق تعالــی و ارتقــاء 

نــوآوری کــه هســته بســیاری از صنایــع خالق هســتند، 

اســت. تعریــف صنایــع خــالق بســیار گســترده اســت، 

ــز  ــا تمرک ــگاهی ب ــوان از دانش ــه می ت ــوری ک ــه ط ب

ویــژه بــر تعامــل فناوری هــا و طراحــی انتظــار داشــت. 

ــان  ــی همچن ــات اجرای ــز تحقیق ــال، مرک ــن ح ــا ای ب

ــال 2007 راه  ــه در س ــت ک ــه ای اس ــی از موسس بخش

ــدازی شــد.  ان

    ســوئیس، کشــور دیگــری اســت کــه در آن تحقیقات 

عمــل محــور در رابطــه بــا هنر هــا بــه طــور جزئــی بــا 

ــه ایــن نکتــه توســط  صنایــع خــالق مرتبــط اســت. ب

رئیــس Zürcher Hochschule der Künste ، هانس 

پیتر شــوارتز، در ســخنرانی کنفرانســی در ســال 200۸ 

تاکیــد شــده بــود. او خاطــر نشــان کــرد کــه گفت  وگــو 

در مــورد صنایــع خــالق بــا بحــث در مــورد تحقیقــات 

ــق  ــته تلفی ــال گذش ــد س ــر، در چن ــر هن ــی ب مبتن

ــور  ــه ط ــری ب ــدارس هن ــدگان م ــت. نماین ــده اس ش

فزاینــده  ای تمایــل دارنــد تــا ایــن ارتبــاط را بــه عنــوان 

ــای  ــه فعالیت  ه ــیدن ب ــروعیت بخش ــرای مش ــی ب راه

ــد. او پیــش  ــل کنن ــی در حــال توســعه، تبدی تحقیقات

بینــی کــرده بــود کــه ایــن خــط مشــی پــس از احیــا 

ــود  ــد ب ــر خواه ــی قوی  ت ــی بین  الملل ــای مال بحران  ه

و بــه طــور ویــژه، در ســوئیس ایــن رویکــرد ســودمند 

بــرای آمــوزش هنــر  بنیــادی شــده اســت؛ بــه دلیــل 

ــن واقعیــت کــه توســط بخــش خصوصــی ســازمان  ای

یافتــه اســت.

   دارا بــودن رویکــرد »ســودگرا« نســبت بــه آمــوزش 

هنرهــای زیبــا در گــزارش اخیــِر منتشــر شــده توســط 

هیــأت اروپایــی )رئیــس هیــات مدیــره آمــوزش 

و فرهنــگ( بــا عنــوان »تاثیــر فرهنــگ بــر روی 

خالقیــت«، روشــن و مبرهــن اســت. در ایــن گــزارش 

ــع در  ــر واق ــدارس هن ــورد م ــدی در م ــث مفی مباح

اتحادیــه اروپــا ذکــر شــده و ایــن مطلــب مطــرح شــده 

کــه ایــن مراکــز چگونــه در افزایــش فرهنــِگ خالقیــت 

می کننــد. نقش  آفرینــی 

عضــو  کشــور های  تمــام  در  هنــر  دانشــکده های 

ــی  ــامل برنامه های ــته و ش ــود داش ــا وج ــه اروپ اتحادی

ــا، طراحــی،  ــای زیب ــص، هنره ــه موســیقی، رق از جمل

تئاتــر، فیلــم، صنایــع دســتی، رســانه  های جدیــد، 

ــدی  ــد. نقطــه مشــترک و کلی ــاری می باش ــد و معم م

ــن اســت  ــن رشــته های تخصصــی ای ــن تمــام ای در بی

ــکان  ــه دانشــجویان ام ــته ها ب ــن رش ــری ای ــه یادگی ک

مهارت هــای  فراگیــری  بــا  بتواننــد  تــا  می دهــد 

هنــری، فنی  حرفــه ای و فــردی، قــوه خالقیــت خویــش 

را تقویــت کننــد و گســترش دهنــد. خالقیــت، مهارتــی 
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اســت کــه در نتیجــه یادگیــری تمــام رشــته های 

ــل  ــر قاب ــکده های هن ــده در دانش ــس ش ــری تدری هن

ــده  ــر، در برگیرن ــوزش هن ــت. روش آم ــتیابی اس دس

ــی  ــل، و توانای ــکار عم ــادی، ابت ــه انتق ــای اندیش ارتق

گذشــته  در  مرســوم  مــوارد  بــردن  ســوال  زیــر 

)KEA می باشــد.)2009 

ــت  ــن اس ــر، ای ــوزش هن ــت آم ــن خصوصی ــم تری مه

کــه دانشــجویان بــه بهتریــن نحــو بــا آمــوزش از 

ــه ارتبــاط برقــرار  طریــق یادگیری هــای عملــی و تجرب

می کننــد. تفکــر متفــاوت )واگــرا(، ابتــکار و یادگیــری، 

مهره هــای اصلــی در همــه آموزش هایــی هســتند کــه 

ــای  ــد. فرآیند ه ــاق می افت ــر اتف ــکده های هن در دانش

کاری فــارغ التحصیــالن هنرهــای زیبــا شــباهت زیادی 

ــکاری  ــون هم ــیری دارد؛ همچ ــای تفس ــه نوآوری ه ب

ــته های  ــت و رش ــف، صنع ــای مختل ــان بخش ه در می

ــال  ــوان مث ــه عن ــر ب ــص و تئات ــت. رق ــون اس گوناگ

ــد )همچــون توانایــی اجــرا  فضایــی میان رشــته ای دارن

در میــان جمــع و همچنیــن ارائــه و کنتــرل بــدن( کــه 

ــه  ــد )ب ــه حســاب می آین ــال ب ــل انتق ــی قاب مهارت  های

عنــوان مثــال ارتبــاط، توانایــی کارکــردن در یــک فــرد 

ــری(.  ــروه، خطر پذی ــر در گ موث

ــن گــزارش، از نقــش تحقیقــات  عجیــب اســت کــه ای

ــوزش  ــر مســئول آم ــا دانشــکده های هن ــن کــه آی و ای

ایــن گونــه مهارت هــا بــه جامعــه هســتند یــا نــه زیــاد 

ــوع را  ــن موض ــل ای ــی آورد. دلی ــان نم ــه می ــخن ب س

ــب نســبت  ــن حقیقتــی عجیــب و غری ــه ای ــوان ب می ت

اتحادیــه  در  تحقیقــات  و  عالــی  آمــوزش  داد کــه 

ــه حســاب آورده  ــده مجــزا ب ــوان دو پدی ــه عن ــا ب اروپ

ــه  ــا ب ــه اروپ ــق در اتحادی ــت تحقی ــوند. سیاس می ش

بــر تحقیقــات علمــی  تاریخــی متمرکــز  صــورت 

ــی و  ــد صنعت ــه تولی ــوط ب ــه مرب ــت ک ــخت« اس »س

می باشــد. تکنولوژیکــی  پیشــرفت های 

بــه هــر صــورت جــای تعجــب و شــگفتی نیســت، اگــر 

ــی  ــای اصل ــا از نتیجه  گیری ه ــر اروپ ــکده های هن دانش

بدســت آمده از ایــن گــزارش بــه عنــوان اســتدالل 

ــات  ــه تحقیق ــر در زمین ــذاری بهت ــرمایه گ ــرای س ب

ــد. ــتفاده نماین ــده اس ــری در آین هن

 تضمیــن کیفــی و تامیــن بودجــه 
ــق تحقی

ــات  ــرش تحقیق ــری، پذی ــاظ نظ ــت از لح ــن اس ممک

ــان  ــا در می ــق هنره ــر و از طری ــور در هن ــل مح عم

ــروع  ــی ش ــکالت زمان ــد. مش ــان باش ــگاهیان آس دانش

ــی  ــد ارزیاب می شــود کــه بحــث تضمیــن کیفیــت، رون

توســط همــکاران و بودجــِه تحقیــق می شــود؛ امــکان 

دارد بــا ایــن مشــکالت در هــر دو ســطح ملــی و 

ــوید. ــه ش ــازمانی مواج س

ــات  ــی تحقیق ــه اجــرای ارزیاب ــه ب کشــور انگلســتان ک

پیشــگامانه ای  نقــش  تاکنــون  می پردازنــد   )RAE(

ــرمایه  گذاری  ــت و س ــن کیفی ــه تضمی ــه ب ــا توج را ب

تحقیقاتــی ایفــا کــرده اســت . RAE تاثیــر چشــمگیری 

ــتان  ــی انگلس ــوزش عال ــع آم ــتم جام ــر روی سیس ب

ــی از ســال  ــع ارزیاب ــد جام ــن فراین گذاشــته اســت. ای

ــرا  ــه اج ــن ب ــل معی ــد و در فواص ــاز گردی 19۸7 آغ

درآمــد کــه دو مــورد آخــر آن ســال  های 2011 و  

ــت. ــوده اس 200۸  ب

ــت  ــج بدس ــری، نتای ــای بازنگ ــری از هیأت ه ــک س ی

آمــده از حوزه هــای مختلــف را بررســی می کننــد. 
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در ســال  200۸ ، 15 هیئــت اصلــی و 67  هیئــت 

ــه  ــات ارائ ــه تحقیق ــرادی ک ــی وجــود داشــتند. اف فرع

ــت،  ــن هیئ ــای ای ــد. اعض ــی می کردن ــده را ارزیاب ش

محیــط تحقیقاتــی و عالئــم موجــود در هــر تحقیــق را 

ــای  ــری هیئت ه ــن بازنگ ــد. در آخری ــی می کردن بررس

ارزیابــی موضوعاتــی مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد کــه 

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

طراحــی نمایــش، رقــص و هنرهــای نمایشــی، ارتبــاط، 

ــیقی.  ــانه  ای موس ــی و رس ــات فرهنگ مطالع

اســاس  مقیــاس،  پنــج  در  آمــده  بدســت  نتایــج 

ــال  ــد. در س ــکیل می دهن ــدی راتش ــای بع پژوهش ه

ــه تخصیــص  3/6درصــد از کل  RAE ،2001  منجــر ب

ــای  ــه نهاد ه ــی ب ــی تحقیقات ــرمایه گذاری های اصل س

هنــری و مؤسســات و دپارتمان  هــای هنــری شــد.

ــت  ــن کیفی ــم  های تضمی ــه مکانیس ــت ک ــح اس واض

ســودمند  بســیار  گذشــته  دهــه  در  درانگلســتان 

ــق  ــت تحقی ــه خصــوص در پیشــرفت کیفی ــد؛ ب بوده ان

در هنرهــا. همچنیــن ایــن مکانیســم ها بــه ایجــاد 

ــترده  ــورت گس ــه ص ــک ب ــع آکادمی ــی در جوام آگاه

کمــک کرده انــد؛  آگاهــی در مــورد وجــود ایــن شــاخه  

خــاص )تحقیقــات هنــری( و مشــروعیت آن  هــا از 

ــک.  ــده آکادمی ــه ش ــتانداردهای پذیرفت ــاظ اس لح

ــورهای  ــی از کش ــت در بعض ــن کیفی ــای تضمی طرح ه

ــت.  ــرار گرف ــس ق ــدل انگلی ــر م ــت تاثی ــی تح اروپای

مــورد  در  اروپــا  در  همکاری هــا  حــال،  عیــن  در 

تضمیــن کیفیــت بــه طــور کلــی یــک دلیــل مهــم در 

ــم  ــال از رژی ــک مث ــت. ی ــورها اس ــن کش ــرفت  ای پیش

کنتــرل کیفــی، ایرلنــد اســت کــه در تحصیــالت 

عالیــه و شــورای فنی حرفــه ای ایــن کشــور اجــرا 

شــد. در ســال 2005 ســندی منتشــر شــد بــا عنــوان 

 PhD راهبردهــای ملــی اجــرای مناســب برنامه  هــای«

ــن ســند  ــش دوم از ای ــد«؛ ویرای در دانشــگاه های ایرلن

در دســت بررســی اســت. ایــن ســند، مثــال خوبــی از 

رویکــرد سیســتماتیک بــه مســائل تضمیــن کیفیــت در 

ــخص  ــائل مش ــا مس ــاط ب ــت؛ در ارتب ــه اس ــن حیط ای

ــری.  ــه هن ــی در حیط ارزیاب

ــده  ــام ش ــد انج ــه در ایرلن ــات  ک ــن تحقیق ــی ای و ط

اســت، موضوعــات اصلــی مربــوط بــه تهیــه برنامه هــای 

علمــی هنــری تحقیقاتــی تحــت عناویــن زیــر خالصــه 

شــده اند.

- درک تحقیق عمل  گرایانه در هنر و زمینه آن

- شرایط و ساختارهای برنامه

- چالش های نظارتی

- محیط تحقیقاتی

- ارائه تحقیق و ارزیابی آن

- تعیین اصول اجرای مناسب و حرکت در مسیر آن

ــای  ــرا و توانمندی  ه ــرد: اج ــادی عملک ــود اقتص - س

ــش رو پی

یــک گــروه ســوئدی کــه موظــف بــه ارزیابــی تعــدادی 

ــی رویکــرد   ــود، کارای ــی شــده ب ــای تحقیقات از پروژه ه

RAE بریتانیایــی را کامــل بررســی کــرد و در گزارشــی 

مکتــوب چنــد ســال پیــش بــه ایــن نتیجــه رســید کــه 

ایــن سیســتم در مــورد ســوئد قابــل اجــرا نیســت. ایــن 

ــر مشــکل اعمال کردن یــک الگــوی ملــی در  گــزارش ب

کشــوری دیگــر تاکیــد کــرد. بــر اســاس گــزارش ایــن 

گــروه:

ــه  ای  ــوان مرحل ــه را می  ت ــن حیط ــی در ای روش ارزیاب

آزمایشــی همچــون توســعه ایــن پارادایــم )اگــر بتــوان 



ــر آن نهــاد( در حیطــه تحقیق هــای  چنیــن نامــی را ب

)Karlsson 2007: 163( .ــری قلمــداد کــرد هن

گرفــت،  نــام   RAE  2008 کــه   قطــوری  راهبــرد 

ــد:  ــامل می  ش ــای کار را ش ــا و روش ه ــای اعض معیاره

 اعضــا یــا گــروه الــف کــه مربــوط بــه هنرهــا و فرهنــگ 

کــه RAE  )اعمــال ارزیابــی تحقیق هــا( بریتانیایــی 

ــخت  گیرانه  ــیار س ــد و بس ــر ش ــال 2006  منتش در س

بــود و برنامه  ریــزی دقیقــی داشــت و بــه همیــن دلیــل 

اجــرا کــردن آن ممکــن نبــود؛ زیــرا سیســتم های 

دانشــگاهی مــا کامــاًل متفــاوت بــود. مشــکالت دیگــر، 

ایــن اســت کــه زبــان و اصطالح شناســی مربــوط 

ــری  ــای هن ــش تحقیق ه ــت در بخ ــی کیفی ــه ارزیاب ب

ــا  ضعــف دارد و همچنیــن دانشــکده های هنرهــای زیب

ــه ایــن  ــه همــکاری و تــن  دادن ب و هنرمنــدان مایــل ب

ــتند. ــیابی ها نیس ــت ارزش دس

گرچــه کشــور ســوئد سیســتم ارزیابــی و کنتــرل 

بســیار دقیــق و ســخت  گیرانه ای دارد، هنــوز ارزیابــی از 

ــه صــورت  ــا را ب ــات در مؤسســات و دپارتمان ه تحقیق

منظــم انجــام نمی دهــد. ایــن مهــم بــر عهــده شــورای 

تحقیــق ســوئد و یــا دیگــر ســازمان های دولتــی اســت 

ــه  ــد. در زمین ــی کنن ــق را ارزیاب ــت تحقی ــه کیفی ک

بودجه هــای تحقیقــی خارجــی در زمینــه هنرهــا 

ــی  ــروه تحقیقات ــک گ ــه ی ــی ک ــال 2007 وقت در س

ــی  ــئول بررس ــد مس ــر ش ــاال ذک ــه در ب ــی ک بین الملل

ــه  ــدند ک ــه ش ــی و خالق ــای اجرای ــای هنره پروژه ه

ــال  ــود از س ــده ب ــا ش ــات بن ــورای تحقیق ــط ش توس

.2001

ــی از مباحــث در ســطح ملــی  ــه شــخصه تجارب مــن ب

در ســوئد کــه در طــی ســال های اخیــر انجــام شــد را 

ــکالت را  ــی از مش ــه بعض ــم ک ــازه می خواه دارم و اج

ــت و  ــی کیفی ــا ارزیاب ــه ب ــات بیشــتر در رابط ــا جزئی ب

ــم. ــان کن ــن کشــور بی ــات در ای بودجــه تحقیق

بــه  می گــردد  بــاز  مســأله  ایــن  زمینــه  پیــش 

سیاســت های تحقیــق کــه در الیحــه ای در ســال 

ــت ســوئد  ــه دول ــی ک ــب رســید؛ وقت ــه تصوی 2000 ب

تصمیــم گرفــت بودجــه ای را مخصــوص تحقیــق در و 

از راه هنرهــا اختصــاص بدهــد. ایــن بودجــه در اختیــار 

ــه  ــه وظیف ــت ک ــرار گرف ــوئد ق ــات س ــورای تحقیق ش

ــن  ــول ای ــل معم ــرف مراح ــه را ص ــن بودج ــت ای داش

دســت تحقیقــات کنــد. مبلــغ ایــن بودجــه معــادل 20 

ــورو  ــون ی ــا 2 میلی ــا تقریب ــوئد و ی ــرون س ــون ک میلی

ــور  ــه منظ ــی ب ــروه تخصص ــک گ ــورا ی ــن ش ــود. ای ب

بررســی و ارزیابــی پروژه  هــای پیشــنهاد شــده از طــرف 

ــکیل داد.  ــر تش ــدارس هن م

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

از محققــان بــا تخصــص وســیع تر در زمینه هــای علــوم 

انســانی و اجتماعــی گــزارش  کــرد. همانطــور کــه انتظار 

ــا کیفیــت  ــات در ارتبــاط ب ــه اختالف می رفــت، بالفاصل

ــن  ــاتید و معلمی ــت. اس ــاال گرف ــری ب ــای هن پروژه ه

ــا دیــده  ــا ثبــات آکادمیــک ب ــا ســابقه و ب رشــته های ب

ــری می نگریســتند و  ــای هن ــه بودجــه پروژه ه شــک ب

بــه ســختی می توانســتند بــر اســاس تجــارت معمــول 

آکادمیــک خــود قضــاوت کننــد. 

طرفــداران  بیــن  تنــش  می تــوان  ســادگی  بــه 

حیطه هــای  نماینــدگان  و  هنــری  پروژه هــای 

ــراف  ــد اعت ــد. بای ــه ش ــات را متوج ــا ثب ــی ب تحقیقات

کنــم کــه برخــی از پروژه هایــی کــه توســط کارگــروه 

ــود  ــده ب ــاص داده ش ــا اختص ــه آن  ه ــه ب ــژه بودج وی
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)کارگروهــی کــه مــن هــم عضــو آن بــودم( بــه شــکل 

کافــی موشــکافی نشــده بــود؛ بــه همــان شــکلی کــه در 

ــت.  ــوم اس ــک مرس ــع آکادمی جوام

ــن مشــکالت، مســأله بررســی اعضــا  یکــی از واضح تری

ــترش،  ــال گس ــی در ح ــوزه تحقیقات ــک ح ــود. در ی ب

ــتیابی  ــا دس ــتند و در کج ــکار هس ــرادی هم ــه اف چ

ــی  ــه معیارهای ــت؟ چ ــوار اس ــی دش ــارت بیرون ــه مه ب

زمینه هــای  در  پروژه  هــا  ارزیابــی  بــرای  می  توانــد 

ــتفاده  ــاری اس ــی و معم ــص، نقاش ــد رق ــف مانن مختل

شــود؟ بــه منظــور اجتنــاب از برخــی مشــکالت، هیــأت 

ــرای گروهــی از محققــان  تصمیــم گرفــت بودجــه ای ب

ــدارس  ــنتی و م ــک س ــی آکادمی ــای موضوع از حوزه ه

هنر)بــه اصطــالح کالــج( اختصــاص دهــد. پیش  فــرض 

گروه بندی  هــا  ایــن  کــه  بــود  ایــن  خوش  بینانــه 

می توانســتند نقــاط تالقــی طبیعــی باشــند بــرای 

اگــر  تحقیــق.  اســتراتژی  های  و  روش  هــا  توســعه 

ــتند،  ــه هس ــو و مباحث ــت وگ ــز گف ــگاه  ها مراک دانش

چــرا گفتمــان فکــری میــان هنرمنــد و محققــان نتایــج 

بی  نظیــری بــه بــار نمی آورنــد؟

در ارزیابــی بعــدی ایــن فرآینــد، ارزیاب  هــا به ســاختار و 

نتیجــه ایــن نــوع تامیــن بودجــه اولیــه بابــت تحقیقــات 

ــه ای داشــتند. آن  هــا ایــن نکتــه  ــگاه منتقدان جدیــد، ن

ــرای  ــه ب ــه اســتراتژی اولی ــد ک ــرار دادن ــد نظــر ق را م

حمایــت و توســعه حــوزه هنــری R&D بدرســتی درک 

ــه  ــع نشــده اســت، ب ــول واق ــورد قب ــج م و توســط کال

طــور عمــد یــا بنــا بــه دالیــل دیگــر. آن  هــا همچنیــن 

ــه  ای  ــه گون ــد کــه ایــده اصلــی حقیقــی ب اظهــار کردن

مرســوم و بــی ثمــر بــود:

ایــن بــه ایــن خاطــر اســت کــه در تصــور مــا ایــن بــر 

ــای  ــه برخورد  ه ــود ک ــده ب ــاده ش ــا نه ــد بن ــه امی پای

محیط  هــای  علــم  و  هنــر  بیــن  ســازمان  یافته 

خالقانــه  ای را ایجــاد کنــد کــه در بدنــه متــون و 

دیگــر نتایــج اثرگــذار باشــد. چندیــن دانشــکده اشــاره 

کرده انــد کــه الگــوی دانشــگاهی فاقــد حمایــت کامــل 

ــند، و  ــا می باش ــای زیب ــکده های هنر ه ــان دانش در می

ــر اســاس  ــم ب ــر و عل ــن هن ــا«  بی ــه »تضاد  ه ــز اینک نی

دوگانگــی شــکل می  گیرنــد کــه تمایــل دارنــد شــرایط 

فعلــی را در عــوض ارتقــاء ظهــور یــک زمینــه تحقیــق 

ــد. ــظ کنن ــا مناســبات خودشــان حف ــد ب جدی

)Karlsson 2007: 164f(

ــی از  ــا یک ــت. ام ــت اس ــاال درس ــاوت احتم ــن قض ای

ــی  ــرای تخصیــص کمک  هــای مال دالیــل  اســتراتژی ب

بــرای برخــورد میــان محققــان هنــری و انجمــن 

ــه  ــود ک ــادی ب ــری از انتق ــنتی، جلوگی ــگاهی س دانش

ــون  ــی گوناگ ــای تحقیقات ــدگان حوزه ه ــرف نماین از ط

ــص  ــده تخصی ــه ای ــان داد ک ــن نش ــد. ای ــراز می ش اب

آن  تحقیقــات هنــری عمل  گرایانــه  بــرای  بودجــه 

ــورای  ــط ش ــده توس ــه ش ــاختار ارائ ــق س ــر طب ــم ب ه

ــرای علــوم انســانی و علــوم اجتماعــی، در  تحقیقــات ب

ابتــدا اشــتباه برداشــت شــده بــود، حداقــل تــا زمانــی 

کــه تردیــد در رابطــه بــا هــر دو بخــش تحقیــق آشــکار 

باشــد.

ــت  ــا کیفی ــک ب ــور نزدی ــه ط ــه ب ــی، ک ــد اصل تردی

ارزیابــی در تحقیــق عمل  محــور در ارتبــاط اســت، 

ــه  ای  ــکل خردمندان ــه ش ــدورف ب ــک بورگ ــط هن توس

ــت: ــده اس ــح داده ش توضی

ــث  ــاره آن بح ــدان درب ــه چن ــم، ک ــوع مه ــک موض ی

ــت.  ــری اس ــق هن ــی در تحقی ــت ارزیاب ــده، کیفی نش
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ــود  ــی می ش ــم تلق ــل مه ــن دلی ــه ای ــئله ب ــن مس ای

کــه گاهــی اوقــات تردیــدی قابــل درک هــم در مــورد 

ــج  ــاره نتای ــی درب ــط آموزش ــم محی ــر و ه ــای هن دنی

چنیــن تحقیقاتــی   وجــود دارد- یــا هنــر تولیــد شــده 

ــر  ــژه اگ ــه وی ــده. ب ــت آم ــه دس ــش ب ــه دان ــا توجی ی

ــزی کاســته  ــد از چی ــات بای ــری تحقیق ــای هن پیامد ه

شــود کــه در دنیــای هنــر ارزشــمند و معنــادار شــمرده 

ــه و اســاس خــود را از  می  شــود، تحقیقــات هنــری پای

ــد در مــورد اینکــه  دســت خواهــد داد؛ ســپس می  توان

ــه  ــت توجی ــدام اس ــن اق ــی ای ــه کل ــزی نکت ــه چی چ

ــن بدبینــی بوســیله تجربیــات بدســت آمــده    شــود. ای

از پروژه هــای تحقیقاتــی هنــری  PhD کــه طــی 

ــاد  ــه ایج ــام گرفت ــتر انج ــا بیش ــته ی ــال گذش 10 س

ــوده،  ــده نب ــه متقاعد کنن ــه همیش ــی ک ــده، موضوع ش

ــه  ــد راجــع ب ــن تهدی ــان شــود. ای ــی بی ــه راحت ــه ب ک

تحقیــق هنــری، حتــی از تردیــد درون دانشــگاهی هــم 

ســخت  گیرانه  تر اســت، کــه بــه هــر حــال ممکــن بــود 

از آن انتظــار مقاومــت داشــت) همانگونــه کــه فرآینــد 

آزادســازی حوزه هــای تحقیقاتــی دیگــر در تاریــخ علــم 

.)Borgdorff 2009b(  ).ــت ــان داده اس ــا نش ــه م ب

اخیرخــود  نظر هــای  اظهــار  در  ســوئدی  ارزیابــان 

ــا و  ــای زیب ــکده های هنره ــن دانش ــی بی ــاد پل های ایج

رشــته های هنــری کــه در ارتبــاط نزدیــک بــا آن هســتند 

را توصیــه کردنــد؛ هــدف ایــن اســت کــه بــرای یــک بــار 

ــا وجــود دارد  ــن آن  ه ــه بی ــی ک ســوءتفاهم  و بدبینی های

برطــرف شــود. بــه نظــر می رســید کــه ایــن بدبینــی، بــه 

جــای اینکــه کــم شــود، افزایــش پیــدا کــرده از زمانــی 

ــرای R&D هنــری معرفــی شــد:  کــه حمایــت ب

در  تنهــا  هنــری  تحقیقــات  پیشــرفت  توســعه 

ــا  ــر اســت کــه نوعــی همــکاری ب ــی امــکان پذی صورت

ــه  ــد، ب ــته باش ــود داش ــط وج ــری مرتب ــته های هن رش

ــه  ــک مبادل ــد از ی ــروه بتوانن ــر دوگ ــه ه ــه  ای ک گون

متقابــل برخــوردار شــوند. مگــر آنکــه R&d هنــری را 

بتــوان بــه عنــوان یــک رشــته تحقیقاتــی بــه تنهایــی 

ــت  ــا اختصــاص بودجــه ســاالنه و ....وضعی ــت، ب پذیرف

ــه  ــرار اســت ک ــن ق ــا از ای ــری م مســتقل..... نتیجه  گی

ــرمایه  ــک س ــا ی ــاوت ی ــی متف ــی عموم ــک نمایندگ ی

ــا در  ــد حتم ــری بای ــت از R&d هن ــرای حمای الزم ب

)Karlsson 2007: 166( .نظــر گرفتــه شــود

ــایگی آن  ــروژ در همس ــوئد و ن ــات س ــه تجربی مقایس

ــری در  ــات هن ــور دوم، تحقیق ــت. در کش ــب اس جال

ــت  ــرار گرف ــگاه ق ــتور کار دانش ــد در دس ــه بع مرحل

ــق  ــوزه تحقی ــت از ح ــرح حمای ــری از ط ــوع دیگ و ن

جدیــد طراحــی شــد. ایــن برنامــه  ای بــرای بورس  هــای 

ــود. ــر ب ــی در هن پژوهش

هــدف برنامــه نــروژی ایــن اســت کــه پژوهشــگر 

ــطح  ــتقل در س ــری مس ــر هن ــک اث ــد ی ــب بای منتخ

ــوری  ــان تئ ــد و همزم ــد کن ــاال تولی ــی ب ــن الملل بی

ــش  ــا دان ــد ت ــه کن ــق مطالع ــور عمی ــه ط و روش را ب

بیشــتری را در زمینــه خــود کســب کنــد. قــرار اســت 

ــی  ــه ســه ســاله، محقــق تحقیقات ــن برنام ــق ای از طری

ــطح  ــس در س ــاط و تدری ــراری ارتب ــه برق را در زمین

ــای  ــه از برنامه  ه ــت ک ــن نیس ــدف ای ــد. ه ــاال ببین ب

ــری  ــه دکت ــه درج ــر ب ــه منج ــی ک ــی تحقیقات آموزش

می  شــوند، تقلیــد کنــد.

مســئله مــدارک، کــه در باقــی کشــورها جــزء مســائل 

داغ و بحــث برانگیــز اســت، کنــار گذاشــته شــده اســت. 

از ســوی دیگــر بــه وضــوح بیــان گردیــده کــه تکمیــل 
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ایــن برنامــه بــه گونــه  ای کــه نتیجــه رضایــت بخشــی 

تنهــا بــا کمــک توانایی  هــا و قابلیت  هــای اســاتید 

ــه منظــور  ــر اســاس صالحیت  هــای هنــری ب همــکار ب

قــرار دادن در موقعیت  هــای آموزشــی و تحقیقاتــی 

ــته  ــی   داش ــروژ در پ ــکده های ن ــگاه ها و دانش در دانش

باشــد.

مــدل نــروژی دارای مزایایــی واضــح نســبت بــه طــرح 

ســوئدی اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه ایــن یــک برنامــه 

مســتقل و از ســاختار انجمــن تحقیقــات مرســوم ایــن 

ــده  ــاد ش ــای ایج ــت. تنش  ه ــده اس ــدا ش ــور ج کش

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

ترتیــب آرام شــده اســت.  بــه عــالوه، از طریــق متمایــز 

کــردن کمک  هــای نــروژی و آمــوزش دکتــری ســنتی، 

از بحــث در رابطــه بــا دکتــری هنــر و دکتــری عــادی 

اجتنــاب شــده اســت.

ایــن بــدان معنــا نیســت کــه نروژی  هــای عضــو انجمــن 

از بررســی دقیــق آثــار تولیــد شــده توســط خودشــان 

ــه  ــاله ب ــن دوره ســه س ــه ای ــی ک ــد زمان ــرار می  کنن ف

اتمــام رســید. بــه غیــر از پــروژه هنــری، نوعــی تفکــر 

ــردد. در  ــوب گ ــده و مکت ــه ش ــد ارائ ــز بای ــادی نی انتق

ایــن مــورد نامــزد مــورد نظــر مــی بایســت مــوارد الزم 

را نشــان دهــد:

  - کار یــا دیــدگاه حرفــه  ای فــردی در رابطــه بــا حــوزه 

تحقیقاتــی انتخــاب شــده با نقطــه نظر ملــی و بیــن المللی؛

- اینکــه چگونــه پــروژه بــه پیشــرفت حرفــه  ای حــوزه 

ــد؛ ــک می  کن ــی کم تحقیقات

- تفکــر انتقــادی راجــع بــه فراینــد  )انتخاب  هــای 

ــا  ــه ب ــردی، مکالم ــه کارب ــف، نظری ــاط عط ــری نق هن

شــبکه  ها  و فضــا حرفــه  ای و غیــره(؛

ــه نتایــج )خــورد ارزیابــی از  - تفکــر انتقــادی راجــع ب

شــرح پــروژه تجدیــد نظــر شــده(؛

- نتایــج ایــن تفکــر انتقــادی می  بایســت بــرای همــگان 

قابــل دســترس باشــد و به  طــور مــداوم قابــل مالحظــه 

ــزار و شــکل  باشــد. بــه هــر حــال، محقــق می توانــد اب

مناســب را انتخــاب نمایــد.

ــروژی، کــه در آن محقــق موفــق شایســتگی  الگــوی ن

کســب جایگاه  هــای آموزشــی معیــن را بدســت خواهــد 

ــد. در  ــاب می  آی ــه حس ــب ب ــی جال ــک ویژگ آورد، ی

تعــدادی از کشــورها مبحثــی دربــاره رابطــه بیــن 

و  هنــر  دانشــکده های  در  آموزشــی  جایگاه  هــای 

ــا  آمــوزش تحقیقــات رســمی وجــود داشــته اســت. آی

اســاتید دانشــکده های هنــر در آینــده بــر حســب 

ــا  ــد   ی ــد ش ــی خواهن ــان ارزیاب ــای هنری  ش مهارت  ه

مهارت  هــای آکادمیــک آن  هــا؟ آیــا ظهــور یــک نســل 

ــش  ــوع »گرای ــک ن ــاد ی ــه ایج ــری ب ــری هن از دکت

ــدان برجســته و  ــاء هنرمن ــع ارتق ــه مان آکادمیــک«  ک

تبدیــل شــدن آن  هــا بــه مدرســان نقاشــی و موســیقی 

ــد؟ ــد ش ــود، خواه می  ش

ــث  ــی مباح ــائل اصل ــز مس ــئله ج ــن مس ــع ای در واق

ارائــه شــده می باشــد؛ مباحثــی کــه بــه موضــوع 

تحقیقــات  و  دانشــگاهی  سیاســت  گزاری های 

مشــاهده  تاکنــون  می شــود.  مربــوط  عمل  گرایانــه 

اســتخدام  بــه  مربــوط  مــوارد  در  کــه  نکرده  ایــم 

اســاتید یــا دیگــر معلمــان در دانشــکده های هنــر 

برخــورد وکشمکشــی بوجــود بیایــد. امــا احتمــاال 

ــا در برخــی  ــن تنش  ه ــه ای ــد کشــید ک ــی نخواه طول

از کشــور ها نمایــان شــوند؛ جایــی کــه افــرادی کــه در 

ــا بخشــی از  ــه ی ــی قرارگرفت معــرض آمــوزش تحقیقات
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ــال  ــته در ح ــتند، پیوس ــانی هس ــای کمک  رس برنامه  ه

ــتند. ــرفت هس ــد و پیش رش

ــروژی و انجمن  هــای  ــه ن ــن برنام برخــی شــباهت  ها بی

ــه و نمایشــی کــه  ــه برنامــه هنر  هــای خالقان ــوط ب مرب

ــوم انســانی در  توســط شــورای تحقیقــات هنــری و عل

انگلســتان پایه  ریــزی شــد وجــود دارنــد. هــدف از 

ــد از: ــیه  ها عبارتن ــن بورس ــاد ای ایج

ــک  ــام ی ــت انج ــه فرص ــی ک ــت از هنر  مندان - حمای

برنامــه مهــم تحقیقاتــی در رده فــوق دکتــری را در یک 

ــه از  ــز  کســانی ک ــی نداشــته  اند، و نی ــط تحقیقات محی

مزایــای زمــان بــرای پیگیــری یــک برنامــه مســتحکم 

از تحقیقــات عمــل محــور در هنر  هــای خالقانــه و 

نمایشــی بهره  منــد شــوند. عملکــرد خالقانــه و اجرایــی 

ــن پژوهــش کامــل باشــد. ــد در ای ــد بای هنرمن

توســعه  و  پیشــبرد  در  هنرمنــدان  بــه  کمــک   -

ــک  ــق فعالیــت در ی ــی خــود از طری ــات تحقیقات اقدام

محیــط تحقیقاتــی و از طریــق بهبــود مهارت  هــای 

ــش و فهــم  تحقیقاتی  شــان، کــه  شــامل گســترش دان

آن  هــا از روش  هــای تحقیقاتــی پیشــرفته می  شــود.

- بــرای تشــویق پــرورش توســعه فضا  هــای تحقیقاتــی 

ــازمان  ــود در س ــگ موج ــد و فرهن ــا جدی ــود ی موج

فعالیــت  از  پشــتیبانی  از طریــق  آن   هــم  میزبــان 

ــرد. ــه ف ــر ب ــدان منحص هنرمن

- بــرای بــه حداکثــر رســاندن ارزش هنر  هــای خالقانــه 

و اجرایــی بــا گســترش انتشــار نتایــج آن  هــا و در صورت 

ــم  ــد آن، ه ــا عوای ــش ب ــال دان ــه  انتق ــزوم، کمــک ب ل

ــه  ــر ک ــای دیگ ــم زمینه  ه ــی و ه ــه تحقیقات ــه جامع ب

تغییــری ایجــاد خواهنــد کــرد. 

بــه منظــور ایجاد شــرایط مناســب بــرای ســرمایه  گذاری 

ــای  ــر روی برنامه ه ــا ب ــه انجمن ه ــارت برنام تحــت نظ

کمــک هزینــه تحقیقاتــی مســائل و مشــکالت تحقیــق، 

خروجی  هــا و مهم  تــر از همــه، روش  هــای تحقیــق، 

بایــد تمرکــز قابــل مالحظــه  ای بــر نحــوه اجــرای 

داوطلــب داشــته باشــند متمرکــز شــوند به  طــوری کــه 

قابــل تمایــز از تاریخچــه و اصــل آن باشــد. تحقیقــات 

پیشــنهادی نیــز بایــد در قالــب شــرایط مناســب 

ــرد. ــی قرارگی تحقیقات

ــروژه  ــط AHRC ، پ ــده توس ــاد ش ــن ایج ــق قوانی طب

پیشــنهاد شــده بایــد دارای تمرکــز تحقیقاتــی واضحــی 

ــعه  ــر توس ــال ب ــه کام ــروژه  ای ک ــه آن را از پ ــد ک باش

ــد.  ــز ده ــد، تمیی ــد می  کن ــرد تاکی ــه  ای ف ــل حرف عم

ایــن پــروژه بایــد بــه ایجــاد یــک دانــش و فهــم جدیــد 

از رشــته تخصصــی منجــر شــود.

ــود را  ــری خ ــوق دکت ــگاه ف ــت جای ــب می  بایس داوطل

ــن  ــر حــال، یکــی از مهمتری ــات برســاند. در ه ــه اثب ب

ــز مشــخص بیــن  ــن برنامــه، وجــه تمای ویژگی هــای ای

جایــگاه فــوق دکتــری و دکتــری می  باشــد. همان  گونــه 

ــح  ــرمایه  گذاری توضی ــای س ــتورالعمل ه ــه در دس ک

داده شــده اســت:

 ایــن بــدان معنــی نیســت کــه شــما می  بایســت 

صرفــا مــدرک دکتــری داشــته باشــید، بلکــه دارا 

ــود  ــع می ش ــد واق ــی مفی ــری زمان ــدرک دکت ــودن م ب

ــز  ــود را نی ــدرک خ ــا م ــراز ب ــه هم  ت ــما تجرب ــه ش ک

ــرای  ــام و اج ــرای انج ــه ب ــه  ای ک ــید تجرب ــته باش داش

تحقیقــات در ســطح فــوق دکتــری شــما را آمــاده کنــد. 

ــان دادن  ــه نش ــادر ب ــما ق ــر ش ــال، اگ ــوان مث ــه عن ب

ــود  ــوزه کاری خ ــی در ح ــل توجه ــت  آورد  های قاب دس

هســتید ماننــد تحقیــق، تحقیقــات انتقــادی در نتیجــه 



106

مه
ــ

جـ
ــر

ت
ش

ــ
ــ

بخ

ــما  ــر ش ــی. اگ ــی و خارج ــگاه  های داخل ــرا و نمایش اج

در حــال تحصیــل در مقطــع دکتــری هســتید) تمــام 

وقــت یــا پــاره   وقــت( انتظــار مــی  رود کــه یــک ســال 

بیــن اتمــام دکتــری )کــه بــه معنــای ارائــه پایان  نامــه 

و گذرانــدن امتحانــات شماســت( و یــا قبــول انتصــاب 

ــوان همــکار ســپری خواهــد  شــد.  ــه عن ب

)AHRC 2009 :25 (

بنابرایــن طــرح مشــارکت AHRC بــه منظــور گســترش 

ــت.  ــری نیس ــع دکت ــده در مقط ــام ش ــات انج تحقیق

ــری در  ــدرک دکت ــه دارای م ــرادی ک ــته از اف آن دس

ــتند،  ــده هس ــنهاد ش ــن پیش ــا انجم ــط ب ــوزه مرتب ح

ــد  می    بایســت در طــرح پیشــنهادی خــود روشــن کنن

کــه چگونــه برنامــه تحقیقاتــی کــه آن  هــا قصــد دارنــد 

روی آن ســرمایه گــذاری کننــد، بــا دوره دکتــری 

ــاوت دارد. تف

مثــال دیگــری از اروپا، برنامه تازه تاســیس اســترالیایی، 

 FWF – Fonds zur Förderung der کــه توســط

wissenschaftlichen Forschung، آژانــس مرکــزی 

ــرای تخصیــص بودجــه تحقیــق آغــاز شــد.  اســترالیا ب

ــوت  ــن دع ــس در تابســتان ســال 2009 اولی ــن آژان ای

ــات  ــرای تحقیق ــه ب ــت »برنام ــرای درخواس ــود را ب خ

ــکاری از  ــرد، ابت ــال ک ــر )PEEK(« ارس ــر هن ــی ب مبتن

 .)BMWF( ــش ــدرال اتری ــات ف ــوم و تحقیق وزارت عل

مبلــغ کل بــرای دوره اول برنامــه هــا 1/5 میلیــون 

یــورو اســت. گــروه هــدف بــا عنــوان »هــر کســی کــه 

در تحقیقــات مبتنــی بــر هنــر مشــغول بــه کار و دارای 

مــدارک الزم اســت« توصیــف مــی شــود.

ــه  ــدف )PEEK( را این  گون ــه و ه ــه زمین ــند،  برنام س

توضیــح می  دهــد:

ــه  ــد ک ــود دارن ــی وج ــی گوناگون ــات انگلیس اصطالح

ــل  ــه قاب ــری ک ــات هن ــوع تحقیق ــایی ن ــرای شناس ب

 )PEEK( حمایــت و پشــتیبانی هســتند، توســط برنامــه

اصطــالح  انتخــاب  بــا  می شــوند.  کارگرفتــه  بــه 

ــود  ــور خ ــه مذب ــر«، برنام ــر هن ــی ب ــات مبتن »تحقیق

ــوط  ــده مرب ــناخته ش ــای ش ــته از رویکرد  ه ــا آن دس ب

ــه«  ــات عمل  گرایان ــری«، »تحقیق ــات هن ــه »تحقیق ب

ــر  ــد. در ه ــد می ده ــور« پیون ــل مح ــات عم و»تحقیق

صــورت اســتفاده از اصطالحاتــی از ایــن دســت در بیــن 

ــه  ــن برنام ــش ای ــت پوش ــه تح ــری ک ــته های هن رش

ــا  ــه در آن  ه ــور های ک ــان کش ــز در می ــتند و نی هس

ــی  ــت اقدامات ــن اس ــروژه ممک ــرکای پ ــدادی از ش تع

انجــام داده باشــند، تفــاوت دارد. در حالــی کــه انتظــار 

مــی  رود تحقیــق در رابطــه بــا هنــر در پروژه  هایــی کــه 

ــده دارد،  ــر عه ــا را ب ــن بودجــه آن  ه ــه تامی ــن برنام ای

اصطــالح »تحقیقــات مبتنــی بــر هنــر« بــرای مشــخص 

ــه  ــه رابط ــده ک ــاب گردی ــوع انتخ ــن موض ــردن ای ک

ــد دارای  ــری می توان ــات هن ــرای تحقیق ــود در اج موج

.)PEEK 2009 :3 ( ــد ــی باش ــاد گوناگون ابع

تمــام تولیــدات هنــری بــر اســاس کار و خالقیــت 

هنرمندانــی پایه  ریــزی شــده اند کــه از روش هــا و 

مهارت  هــای هنــری بــرای بیــان اشــکال گوناگــون 

هنــری بهــره می  بردنــد. کانــون توجــه peek متفــاوت 

ــا  اندیشــه و تفکــر  اســت: تولیــد دانــش هنــری کــه ب

ــش  ــب افزای ــل موج ــن دلی ــه همی ــده و ب ــراه ش هم

آن  از  هــدف  می شــود؛  جامعــه  در  دانــش  ســطح 

ــن نقطــه  ــر از ای ــر هن ــی ب ــات مبتن ــت از تحقیق حمای

ــت. ــر اس نظ

ــن طــرح  ــردن ای ــی ک ــه منظــور اجرای ــر ب  اهــداف زی
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ــده اند:  ــن ش ــی تعیی حمایت

ــت  ــا کیفی ــر ب ــر هن ــی ب ــات مبتن ــت از تحقیق - حمای

ــری  ــیوه کار هن ــا ش ــه در آن  ه ــه  ای ک ــاال و مبتکران ب

ــرای اجــرای هــر چــه بهتــر تحقیــق الزم و ضــروری  ب

اســت.

- افزایــش ظرفیــت، کیفیــت و جایــگاه بین  المللــی 

ــش.  ــر در اتری ــر هن ــی ب ــات مبتن ــان تحقیق محقق

- افزایــش آگاهــی عمومــی و آگاهــی حاکــم بــر 

ــرکت  کننده  ــری ش ــای هن ــی و گروه  ه ــط آموزش محی

در تحقیقــات هنــری و نشــان دادن کاربردهــای بالقــوه 

ــات. ــوع تحقیق ــن ن ای

پروژه  هایــی کــه توســط peek تامیــن بودجــه شــده اند 

ــف  ــات مختل ــاه( در مؤسس ــر 36 م ــدت حداکث ــه م )ب

اتریــش اجــرا خواهنــد شــد، عمدتــاً دانشــگاه  های 

ــاً  ــود، غالب ــاخت  های موج ــه زیرس ــه ب ــا توج ــر. ب هن

دانشــگاه و تعــدادی ازمؤسســات غیــر دانشــگاهی 

ــی  ــات مبتن ــام تحقیق ــدان را در انج ــد هنرمن می  توانن

بــر هنــر در محیــط مناســب حمایــت کننــد. هرچنــد، 

کمبــود مکانیســم  های ســرمایه  گذاری مناســب بــه 

ایــن معنــی اســت کــه از ایــن امکانــات اســتفاده نشــده 

اســت. بــه منظــور تضمیــن کیفیــت بــاالی پروژه  هــای 

ــط  ــه رواب ــی  رود ک ــار م ــه، انتظ ــن برنام ــود درای موج

ــاال انجــام  ــا کیفیــت ب ــا مؤسســات هنــری ب نزدیــک ب

ــای  ــا نهاده ــگاه  ها ی ــا دانش ــان ب ــه متقاضی ــرد، چ پذی

ــر.  ــا خی ــاط باشــند ی غیردانشــگاهی در ارتب

هــر شــخصی کــه در تحقیقــات مبتنــی بــر هنــر 

ــت،  ــدارک الزم اس ــت و دارای م ــه کار اس ــغول ب مش

ــدرک  ــد م ــی بای ــت دادن دارد. متقاض ــق درخواس ح

زیرســاخت پــروژه، )مرتبــط بــا یــک دانشــگاه یــا نهــاد 

ــد،  ــه ده ــش( را ارائ ــب در اتری ــگاهی مناس ــر دانش غی

تــا مــدارک الزم، ظرفیــت پشــتیبانی و کیفیــت نتایــج 

اطمینــان حاصــل شــود. هیــچ عنــوان علمــی خاصــی 

ــی  ــهروندی اتریش ــی ش ــور عجیب ــه ط ــت. ب الزم نیس

مــورد نیــاز نیســت، کــه ایــن برنامــه را واقعــا در ســطح 

خــود بین  المللــی می  کنــد.

هیئــت متخصــص کــه این پــروژه هــا را بررســی خواهد 

ــی از  ــای بین  الملل ــکل از اعض ــتی متش ــه راس ــرد ب ک

دانمــارک، فنالنــد، فرانســه، ســوئد و انگلســتان اســت. 

در زمــان نوشــتن برنامــه دوره همچنــان دایــر اســت و 

نتایــج نهایــی ارزیابــی کیفیــت حــدود چهــار مــاه بعــد 

ــود. ــالم می  ش اع

ــاال ذکــر شــد از اتریــش، ســوئد،  نمونه  هایــی کــه در ب

ــه طرح  هــای  ــوط ب ــروژ و انگلســتان توســعه  هایی مرب ن

ســرمایه  گذاری شــده، ارزیابــی کیفــی و ســرمایه  گذاری 

در زمینــه اروپایــی را شــامل می  شــوند.

در ســمت دیگــر جهــان، در اســترالیا، بــه نظــر می  رســد 

ــر هنــر کمــی  ــر پروژه    هــای مبتنــی ب ســرمایه  گذاری ب

مشکل  ســاز اســت. ژاکلیــن مارتیــن وضعیــت را در 

ــی  ــالنامه پژوهش ــک س ــده  ای در ی ــر ش ــه منتش مقال

ــی  ــورای پژوهش ــوی ش ــال 2009 از س ــری در س هن

ســوئد توضیــح می  دهــد. او خاطــر نشــان می  کنــد 

کــه بخــش آمــوزش عالــی کشــور در ده ســال گذشــته 

ــه  ــص بودج ــا تخصی ــاً ب ــددی، عمدت ــی  های متع بررس

دولتــی بــه 37  دانشــگاه کشــور انجــام داده اســت. ایــن 

بررســی  ها موجــب تحــوالت عمــده  ای در تــوازن روزانــه 

میــان تدریــس و تحقیــق شــدند. تحقیــق هنــری بیــش 

ــد؛  ــان ش ــل زی ــر دانشــگاه  ها متحم ــق در دیگ از تحقی

ــروع  ــورت مش ــه ص ــا ب ــرده ت ــالش ک ــه ت ــی ک از زمان
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شــناخته شــود. بدیــن ترتیــب بــه عنــوان یکــی دیگــر 

از دانشــکده  های علمــی نیــز بــه حمایــت مالــی کمــک 

می  کنــد:

در اســترالیا هــر یــک دانشــگاه نهــادی بــرای »ســهمیه 

 )ARC( تحقیــق« است.شــورای تحقیقــات اســترالیا

محدودیــت هــای اکیــدی بــه تعــداد نقاطــی کــه 

ممکــن اســت در مونوگراف  هــا، فصــل کتاب  هــا و 

غیــره اختصــاص داده شــود، دارد. زمــان زیــادی صــرف 

شــده بــرای تمریــن هنــر و تحقیقــات عمــل محــور تــا 

ــع  ــول واق ــورد قب ــی« م ــکات تحقیقات ــوان  »ن ــه عن ب

ــان  ــه هم ــد، ب ــی دارن ــکات ارزش مال ــن ن ــوند. ای ش

طریقــی کــه بــه محققــان ایــن اعتبــار را می  دهنــد تــا 

ــد.  ــدا کنن ــا پی ــه ارتق ــگاه  های مربوط ــد در دانش بتوانن

)Martin  2009(

ــک  ــق ARC  ی ــرمایه  گذاری از طری ــب س ــن ترتی بدی

مشــکل بــه حســاب می  آیــد. منبــع مالــی دوم، شــورای 

هنرهــای اســترالیا اســت؛ جایــی کــه پروژه  هــای 

ــن  ــکل ای ــد. مش ــت می  کن ــری را حمای ــمند هن ارزش

ــت  ــگاهی حمای ــات دانش ــورا از تحقیق ــه ش ــت، ک اس

مــواردی کــه موضــوع  نمی  کنــد، مگــر در  مالــی 

ــه  ــای پژوهــش خــودش اســت. ب ــا اولویت  ه ــق ب مطاب

ــورای  ــن دو ش ــت  های ای ــه سیاس ــب نتیج ــن ترتی ای

بودجــه »وضعیــت 22 نفــری« کــه در آن هــر محقــق 

بــا مشــکلی در تامیــن بودجــه بــرای پروژه  هایــی 

مواجــه اســت کــه مرزهــای ایجــاد شــده بیــن جوامــع 

ــرد. ــر می  گی ــری را در ب ــی و هن تحقیقات

بــرای اشــاره دوبــاره بــه اروپــا، وضعیــت کلــی در رابطــه 

بــا ایــن مشــکالت در روزنامــه اســتراتژی )ELIA(، کــه 

ــور  ــه ط ــد، ب ــر ش ــال 200۸ منش ــت س در اردیبهش

خالصــه آورده شــد:

بــه روال تمــام مراکــز آموزشــی عالــی در اروپــا، 

ــی  ــی درون ــع ارزیاب ــز تاب ــا نی ــای زیب ــوزش هنر ه آم

و فشــرده فزاینــده و نیــز ارزیابــی بیرونــی بــوده و 

ــده ای را دارا  ــاب ش ــق و حس ــرایط دقی ــد ش ــاً بای الزام

ــی از  ــی و اروپای ــرمایه  گذاری مل ــوراهای س ــد. ش باش

ــری  ــات هن ــفافیت تحقیق ــی و ش ــتاندارد های کیف اس

بهــره می برنــد؛ به  طــوری کــه الزامــاً نســبت بــه 

ــیدن  ــور رس ــه منظ ــتند. ب ــاوت نیس ــوم متف ــایر عل س

ــه موفقیــت، در تحقیقــات هنــری الزم اســت میــزان  ب

ــار  ــطح اعتب ــاً در س ــات غالب ــوع تحقیق ــن ن ــار ای اعتب

علــوم دیگــر باشــد. اهمیــت روز افــزون تحقیقــات 

هنــری و پیشــرفت های مربــوط بــه آن  هــا بایــد امــکان 

ســرمایه گذاری اروپایــی بــر روی تحقیقــات هنــری را در 

شــرایط بیــن المللــی فراهــم نمایــد. حــوزه تحقیقاتــی 

اروپــا، کــه هــدف آن ایجــاد زمینــه بــرای ورود محققان 

اروپایــی بــه تمامــی زمینه هــای علمــی می باشــد، 

ــرای تحقیقــات هنــری قائــل اســت. اهمیــت زیــادی ب

) ELIA 2008b: 1( 

آخریــن جملــه، بیشــتر یــک رویــای دلپذیــر اســت تــا 

واقعیــت. سیاســت  گزاران   تحقیــق تاکنــون عالقــه کمــی 

ــی و  ــای نمایش ــه هنره ــع   ب ــی راج ــع اروپای در مجام

خالقانــه در مفهــوم حــوزه تحقیقات اروپایی نشــان داده 

انــد. گــزارش کمیســیون اروپایــی در رابطــه بــا صنایــع 

ــی  ــر ایــن نگــرش تاکیــد می  کنــد، زمان خــالق تنهــا ب

کــه کامــال از ســمت تحقیــق نادیــده گرفتــه می  شــود.

در وضعیــت رکــود اقتصــادی کــه در آن سیاســتمداران 

ــرمایه  گذاری  هایی  ــا و س ــال راه  حل    ه ــه دنب ــتاقانه ب مش

ــد  ــتند، امی ــادی هس ــی و اقتص ــای صنعت ــرای احی ب
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ــوع از  ــرای هــر ن ــرای ســرمایه  گذاری مــازاد ب اندکــی ب

ــوان  ــه عن ــوان از آن ب ــه نمی  ت ــود دارد ک ــق وج تحقی

»ســودمند« یــاد کــرد.

  امتیازات مربوط به اعطای درجه
مشــکل اختیــارات مربــوط بــه اعطــای درجــه در رابطــه 

بــا تحقیقــات هنــری دارای دو جنبــه اســت: یــک جنبه 

عبــارت اســت از اختیــار واقعــی بــرای اعطــای درجــات 

تحقیقاتــی و جنبــه دیگــر بــه ایــن موضــوع می پــردازد 

کــه چــه نــوع درجــه یــا مدرکــی بایــد اعطــا شــود . 

»تحقیــق   ELIA  2005-2004 نظرســنجی  بررســی 

در هنــر و از طریــق هنــر« )ELIA 2006b( نشــان 

ــدارج ســیکل ســوم در  ــری و م ــات هن ــه تحقیق داد ک

ــه  ای  ــای حرف ــر و هنره ــی هن ــوزش عال ــای آم بخش  ه

ــت. در  ــده اس ــف ش ــاوت تعری ــا متف ــر اروپ در سراس

ــه اســتراتژی بعــدی از ELIA کــه در ســال 200۸  مقال

منتشــر شــد ، اشــاره شــد کــه گنجانــدن چرخــه ســوم 

در رونــد بولونیــا تأثیــر بســزایی در آمــوزش عالــی هنــر 

ــته اســت: ــات داش ــعه تحقیق ــرایط توس و ش

در اکثــر کشــور ها )بــه جــز چنــد مــورد اســتثنا( 

ــا  ــد ت ــار دارن ــی اختی مؤسســات آمــوزش هنرهــای عال

بــه اعطــای مــدارج چرخــه ســوم بپردازنــد و یــا اینکــه 

ــگاه ها  ــکاری دانش ــا هم ــوم را ب ــه س ــای چرخ برنامه ه

)ELIA 2008b:1 ( گســترش دهنــد

ــای  ــق اعط ــری ح ــات هن ــه مؤسس ــور هایی ک در کش

نیســتند، جســتجو  دارا  را  ســوم  درجــات چرخــه 

ــا در برخــی  ــار باعــث شــده ت ــن اختی ــرای کســب ای ب

ــود.  ــدام ش ــات اق ــب مؤسس ــرای ترکی ــا ب از برنامه ه

دانشــکده های هنــر بــا دیگــر دانشــکده ها ترکیــب 

ــای  ــه ویژگی ه ــد ب ــق بتوانن ــن طری ــا از ای ــده اند ت ش

دانشــکده های  کننــد.  پیــدا  دســت  الزم  و  اصلــی 

ــای  ــا موافقت  نامه ه ــته ی ــگاه ها پیوس ــه دانش ــر ب دیگ

همــکاری امضــا کردنــد تــا در جهــت آمــوزش هــر چــه 

ــد. ــت نماین ــات حرک ــر تحقیق بهت

کشــور خــود مــن، ســوئد، ممکــن اســت یکــی از ایــن 

اســتثنائات باشــد؛ حداقــل در مــورد حــق اعطــای 

مــدارک هنــری توســط مــدارس هنــری )ظاهــراً 

ــراف در  ــد پاراگ ــت(. چن ــری اس ــه دیگ ــوئیس نمون س

مــورد صحنــه ســوئد ممکــن اســت مــورد توجــه واقــع 

ــور  ــن کش ــده در ای ــرح ش ــکالت مط ــرا مش ــود زی ش

ــد. ــی دارن ــی کل ماهیت

مشــکالت اختیــارات اعطــای مــدرک تحصیلــی در 

ــن  ــری در ای ــدارس هن ــوع م ــت متن ــه وضعی ــوئد ب س

کشــور مربــوط مــی شــود. مــدارس اســتکهلم معمــوالً 

ــی  ــد. بعض ــر می  دانن ــود را معتب ــتند و خ ــی هس قدیم

ــا از  ــه آن  ه ــا هم ــاًل کوچــک هســتند، ام ــا کام از آن  ه

ــدارس در دو  ــتند. م ــوردار هس ــادی برخ ــتقالل نه اس

ــب  ــه ترتی ــو، ب ــورگ و مالم ــر، گوتب ــزرگ دیگ ــهر ب ش

بخشــی از دانشــگاه  های بزرگتــر، دانشــگاه گوتبــورگ و 

ــد. ــکیل می  دهن ــد را تش ــگاه لون دانش

ــدرک  ــای م ــق اعط ــگاه  ها ح ــول، دانش ــور معم ــه ط ب

دکتــری را دارنــد. ایــن واقعیــت تاریخــی در اصالحــات 

دانشــگاه در دهــه 1990 تأییــد شــد؛ در صورتــی کــه 

حــق اعطــای مــدارک پژوهشــی بــرای مؤسســات 

ــل  ــه  ای تبدی ــه گزین ــور ب ــر کش ــگاهی در سراس دانش

می  شــد کــه دارای ســابقه اثبــات شــده از برتــری 

تحقیــق در یــک منطقــه مشــخص از تحقیقــات باشــند. 

شــرط اثبــات تعالــی در تحقیــق قبــل از اعطــای حــق، 



110

مه
ــ

جـ
ــر

ت
ش

ــ
ــ

بخ

اعطــای درجــه علمــی پژوهشــی البتــه در یــک زمینــه 

ــور دشــوار اســت. ــی نوظه تحقیقات

از طــرف دیگــر، مــدارس وابســته بــه دانشــگاه  ها 

توانســته  اند از مجــوز عمومــی اعطای مــدرک تحقیقاتی 

ــابه  ــی مش ــات تحقیقات ــگاه  ها و مؤسس ــه دانش ــه ب ک

ــورگ  ــن در گوتب ــد. بنابرای ــود ببرن ــود، س ــا می  ش اعط

و مالمــو محیط  هــای پویایــی بــرای تحقیــق در هنــر و 

آمــوزش تحقیقــات رســمی ایجــاد شــده اســت. تعــداد 

ــری  ــدارس هن ــن م ــا در ای ــی از دکتری ه ــل توجه قاب

ــتکهلم  ــدارس اس ــه م ــی ک ــد؛ در حال ــده ان ــا ش اعط

ــد. ــده ان عقــب مان

ــه هرحــال ایــن مســئله را دســتخوش  قوانیــن اخیــر ب

تغییــر کــرده اســت و اختیــار اعطــای مــدارج تحقیقاتی 

ــری مســلم و بدیهــی دانســته  ــر ام در دانشــگاه ها دیگ

ــن  ــور تضمی ــه منظ ــری ب ــن دقیق  ت ــود. قوانی نمی ش

کیفــی در آینــده بــه کار گرفته خواهد شــد. دانشــگاهی 

ــای  ــی در ارزیابی ه ــای کیف ــرای معیاره ــرای اج ــه ب ک

تحقیقاتــی ناموفــق عمــل کنــد ممکــن اســت از حــق 

اعطــای مــدارج در حوزه هــای دیگــر محــروم شــود. 

پیامدهــای تحقیــق مبتنــی بــر عمــل در هنــر در 

ســوئد چــه خواهــد بــود؟ هنــوز خیلــی زود اســت کــه 

ــدن  ــد. گذران ــی می  افت ــه اتفاق ــم چ ــی کنی پیش  بین

ــرای  ــودن ب ــرایط ب ــد ش ــت و واج ــون کیفی ــک آزم ی

اعطــای دکتــری ممکــن اســت برای مــدارس اســتکهلم 

ــه  ــه کار ب ــان ادام ــور همزم ــه ط ــود و ب ــان  تر ش آس

ــو  ــورگ و مالم ــدارس گوتب ــرای م ــول ب ــورت معم ص

ــود. ــوارتر ش دش

ــه  ــت ک ــت اس ــن واقعی ــده ای ــت اضافه ش ــک واقعی ی

ــای  ــرای هنره ــژه ب ــق وی ــه تحقی ــک درج ــت ی دول

خــالق و نمایشــی معرفــی کــرده اســت. دکتــری 

رشــته  های  در  تحقیقــات  مختــص  »قدیمــی« 

دانشــگاهی ســنتی خواهــد بــود و بــا مــدرک دکتــری 

ــز  ــی متمای ــه عبارت ــه ب ــود، ک ــل می  ش ــد تکمی جدی

ــر عمــل تعریــف مــی  ــه تحقیقــات مبتنــی ب مربــوط ب

شــود. بــه عنــوان مثــال، ایــن بــدان معنــی اســت کــه 

ــان نامــه«  اساســنامه »دکتــری هنــری« از کلمــه »پای

ــروژه  ــورد »پ ــتر در م ــه بیش ــد؛ بلک ــی کن ــاب م اجتن

تحقیــق هنــری مســتند« صحبــت می  کنــد.

بــه گفتــه دولــت، انگیــزه مهــم تأســیس دکتــری ویــژه 

در زمینــه هنرهــای خــالق و نمایشــی ایــن اســت کــه 

اجــازه دهنــد تحقیقــات در ایــن زمینــه صرفــاً مبتنــی 

ــری باشــد. ــر زمینه  هــای هن ب

آیــا ایــن در دراز مــدت بــه عنــوان یــک تصمیــم 

ــی  ــداً بررس ــئله بع ــن مس ــود؟ ای ــی می  ش ــه تلق عاقالن

ــی  ــا، صداهای ــه گســترده  تر اروپ خواهــد شــد. در صحن

وجــود دارد کــه معتقدنــد تــداوم و تقویــت شــکاف بیــن 

ــته  های  ــایر رش ــات در س ــری و تحقیق ــات هن تحقیق

دانشــگاهی، نتیجــه  ای معکــوس دارد. هنــک بورگدورف 

ــد یکــی از آن  هاســت )فصــل3(. از هلن

ــتم  ــر هس ــات در هن ــدی تحقیق ــداران ج ــن از طرف م

ــه  ــود دارد ک ــی وج ــل خوب ــم دالی ــر می  کن ــه، فک و بل

ــا  ــری از برخــی جهــات ب ــات هن ــد تحقیق ــا می  کن ادع

ســایر ســنت  های تحقیــق دانشــگاهی متفــاوت اســت. 

امــا بــا تأکیــد برابــر، اســتدالل می  کنــم کــه تحقیقــات 

ــه  ــد، چ ــته باش ــگاه داش ــی در دانش ــد جای ــری بای هن

ــوز  ــر هن ــری )اگ ــدارس هن ــه در م در دانشــگاه  ها و چ

ــه  ــت ک ــا نیس ــدان معن ــن ب ــود دارد(. ای ــزی وج تمای

هیــچ تنشــی در رابطــه بیــن تحقیقــات هنــری و 
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دانشــگاهی وجــود نــدارد. گرچــه ایــن تنــش می  توانــد 

یــک تنــش مولــد باشــد. مــن در مــورد آن در جاهــای 

ــه  ــری ب ــات هن ــته  ام. ورود تحقیق ــتر نوش ــر بیش دیگ

ــه در  ــا از آنچ ــت درک م ــن اس ــی ممک ــگاه حت دانش

ــر دهــد. ــا آکادمــی اســت را تغیی ــع دانشــگاه ی واق

در مــورد بحــث دکتــرای تخصصــی درمقابــل دکتــری، 

یعنــی،  هســتم.  »فراگیــر«  مــدل  طرفــدار  مــن 

عناویــن  غیرضــروری  تکثیــر  از  جلوگیــری  بــرای 

ــن  ــری(، م ــع دکت ــایر مقاط )DFA ، DMA،PhD و س

ــوم در  ــیکل س ــرای س ــد ب ــدرک واح ــک م ــرای ی ب

ــه  ــر ب ــه دیگ ــن درج ــم: PhD. ای ــث می  کن ــا بح اروپ

منزلــه نشــان دادن موفقیــت آمیــز بــودن نــوع خاصــی 

ــودی از  ــه نم ــت، بلک ــق نیس ــوزش تحقی ــه آم از برنام

ــه آن و  ــر از دامن ــرف نظ ــت، ص ــت اس ــطح صالحی س

بــا توجــه بــه ماهیــت خــاص اشــیا تحقیــق، ادعاهــا و 

روش  هایــی کــه در دامنــه مــورد نظــر شــایع هســتند. 

کل طیــف از تحقیقــات نظــری تــا تحقیقــات طراحــی، 

ــیک، از  ــات کالس ــا مطالع ــه ت ــی گرفت ــوم طبیع از عل

و  غذایــی  مــواد  کیفیــت  مدیریــت  دندانپزشــکی، 

مهندســی عمــران تــا الهیــات، قانــون مالــی و هنرهــای 

ــاظ  ــری لح ــد در آن دوره دکت ــه می  توانن ــالق، هم خ

)Borgdorff  2009b( شــوند. 

ــه  ــود ب ــن ب ــات ممک ــدوف، مؤسس ــه بورگ ــر گفت بناب

دالیــل زمانــی و اســتراتژیک متقاعــد شــوند. البتــه در 

ــری  ــدرک دکت ــک م ــای ی ــار اعط ــه اختی ــی ک صورت

ــان  ــا در زم ــد. ام ــده باش ــا داده ش ــه آن  ه ــه ای ب حرف

مناســب منجــر بــه ایجــاد نابرابــری نامطلــوب و 

تقویــت اختــالف قدیمــی و منســوخ بیــن متفکریــن و 

ــری  ــدگان خواهــد شــد. اعطــای مــدرک دکت اجراکنن

ــته  ــرای آن دس ــت ب ــن اس ــوی ممک ــه نح ــه ای ب حرف

ــری  ــات هن ــه تحقیق ــرای مقایس ــه ب ــی ک از محققین

ــی،  ــات فن ــل تحقیق ــری مث ــات دیگ ــا موضوع ــود ب خ

تحقیقــات کاربــردی یــا تحقیقــات برنامــه ای آمادگــی 

ــرف  ــردد. از ط ــی گ ــلم تلق ــق مس ــی ح ــه نوع دارد ب

ــا  ــر رابطــه ب دیگــر آن دســته از افــرادی کــه وجــود ب

نظریــه انتقــادی یــا تحقیقــات فرهنگــی اعتقــاد دارنــد 

ــری  ــدرک دکت ــای م ــد، اعط ــد می کنن ــر آن تأکی و ب

ــاس  ــود آن احس ــا وج ــته و ب ــود دانس ــتحقاق خ را اس

ــد. ــی نماین ــری کســب م بهت

  نتیجه گیری اظهارات
ــان داده  ــز نش ــاال نی ــای ب ــه در بخش ه ــوری ک همانط

می شــود، تحقیقــات هنــری عمل گرایانــه، یــک زمینــه 

تخصصــی اســت کــه طــی دهه هــای گذشــته بــا 

ــأله  ــن مس ــت ای ــوده؛ عل ــه ب ــریعی مواج ــرفت س پیش

ــوان  ــه عن ــر ب ــکده های هن ــتن دانش ــاً آزاد گذاش غالب

می باشــد.  آکادمیــک  جامعــه  مســتقیم  اعضــای 

ــوزش  ــاس آم ــات در آن اس ــه تحقیق ــی ک در محیط

ــرای  تعلیــم و تربیــت را تشــکیل می دهــد، جســتجو ب

ــد و فهــم آن در همــه رشــته های  کســب دانــش جدی

آکادمیــک از اهمیــت فــوق العــاده ای برخــوردار اســت.

 سیاســت  های ملــی و بین المللــی آمــوزش عالــی 

نقــش بســیار مهمــی را در ایــن زمینــه بــازی کرده انــد؛ 

در برخــی از مــوارد اجــرای اصالحــات جامــع بــه 

ــی منتهــی  ــا آمــوزش عال ادغــام دانشــکده های هنــر ب

گردیــده اســت. پیشــرفت دیگــر نیــز از طریــق اجــرای 

اصالحــات مــورد ســطح فــرا ملــی بوجــود آمــده اســت. 

ــه آن،  ــا ســه چرخــه مربــوط ب برنامــه بلونیــا همــراه ب
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آموزشــی عالــی را در اروپــا کمــی دگرگــون کــرد؛ بویژه 

ایــن کــه ایــن برنامــه بــه نحــوه فعالیــت دانشــکده های 

هنــر در اروپــا بســیار تأثیرگــذار بــود .

بــا ایــن وجــود، هنــوز هــم تحقیقــات هنــری در دنیــا 

ــه  ــه عنــوان یــک رشــته تحقیقاتــی ویــژه و اصیــل ب ب

ــرای  ــوان ب ــل متعــددی را می ت ــد. دالی حســاب نمی آی

توضیــح ایــن مســئله ذکــر کــرد. یکــی از ایــن دالیــل 

می باشــد؛  عمل  گرایانــه  تحقیقــات  اولیــه  کیفیــت 

برخــی از نمونه  هــای اولیــه از دکتــری هنــر تابــع 

معیــار قابــل پذیــرش نبودنــد، حقیقتــی کــه بــه ایجــاد 

ــک  ــه آکادمی ــه جامع ــورد بقی ــی در م ــکل و بدبین ش

کمــک کــرده اســت. 

ایــن مرحلــه از آزمــون و خطــا، اکنــون دیگر بایــد پایان 

ــه کمــال و پختگــی  ــه مرحل ــد؛ رشــته تحقیقــات ب یاب

رســیده اســت. اســناد مربــوط بــه سیاســت گزاری 

برنامه هــا بــه منظــور کتــب روش  هــای تضمیــن اجــرای 

دقیــق و بــا کیفیــت بــاال در تعــداد زیــادی از کشــورها 

ــی  ــات تحقیقات ــری و اقدام ــوزش دکت ــه آم ــه توج ب

و  الزم  کرده  انــد.  کمــک  هنــر  دانشــکده های  در 

ضــروری اســت کــه افــراد متصــدی آمــوزش تحقیقاتــی 

ــعه داده و  ــتاندارهای الزم را توس ــی، اس ــی کیف ارزیاب

روش هــای متناســب را بــکار گیرنــد تــا از ایــن طریــق، 

دانشــمندان بــه ایــن زمینــه تخصصــی توجــه بیشــتری 

ــات  ــورها، تحقیق ــدادی از کش ــد. درتع ــذول دارن را مب

عمل  گرایانــه برحســب سیاســت گزاری دانشــگاه یــا 

اســتراتژی  های تحقیقاتــی، بطــور کامــل در دســتور کار 

اجرایــی قــرار نگرفتــه اســت؛ دلیــل ایــن موضــوع ایــن 

ــر از رشــته های  اســت کــه حــال و هــوای فلســفی هن

ــا  ــوده و ی ــاوت ب ــا متف ــا آن  ه ــزا و ب ــر مج ــی دیگ علم

اینکــه دانشــکده های هنــر و مســائل مربــوط بــه آن  هــا 

ــه  ــه ب ــوان مســائل فرهنگــی تلقــی می شــوند ن ــه عن ب

ــه  های  ــی اندیش ــای آموزش ــت گذاری  ه ــوان سیاس عن

عقالنــی دربــاره هنــر و اقدامــات هنــری در ایــن 

ــات  ــن اقدام ــا ای ــتند، ام ــان هس ــال نمای ــورها کام کش

ــن  ــف نمی شــوند. ای ــی تعری ــور تحقیقات ــر حســب ام ب

ــنتی  ــد روش س ــه فاق ــورهایی ک ــاره کش ــوع درب موض

ــود  ــی خ ــی مل ــوزش عال ــتم  های آم ــای در سیس اروپ

ــا  ــود در آن  ه ــت گزاری موج ــکام سیاس ــه اح ــته ب بس

ــد.  ــدق می  کن ــز ص ــند، نی ــی باش م

در کشــورهایی کــه در آن  هــا تحقیقــات هنــری بخشــی 

از اهــداف دانشــگاه را تشــکیل می دهنــد، برخــی 

از مســائل حــل نشــده باقــی مانــده و می  بایســت 

ــئله  ــائل، مس ــن مس ــی از ای ــوند. یک ــل ش ــل و فص ح

تأمیــن بودجــه اســت. اگــر تحقیقــات هنــری بــا دیگــر 

ــاب  ــع کمی ــب مناب ــرای کس ــی ب ــای تخصص زمینه  ه

کــه  می دهنــد  نشــان  احتمــاالت  کننــد،  رقابــت 

دانشــکده های هنــر در ایــن مــورد بازنــده خواهنــد بــود. 

ــدام  ــن اق ــرای ای ــژه  ای ب ــای وی ــه بودجه  ه ــر اینک مگ

ــط  ــت  ها و خ ــکیل سیاس ــوند. در تش ــی ش ــش بین پی

مشــی  های ملــی، از الگوهــای مختلــف اعمــال شــده در 

ــی  ــره کاف ــوان به ــی، می ت ــور های اروپای ــی از کش برخ

ــرمایه  گذاری،  ــف س ــاط ضع ــا نق ــا و ی ــرد مزیت  ه را ب

اختصــاص بودجــه از طریــق شــوراهای تحقیقاتــی و یــا 

ــاس  ــر اس ــد ب ــی، می توانن ــای تحقیقات ــاد برنامه ه ایج

تجــارب اخیــر در شــرایط گوناگــون و کشــورهای 

ــد.  ــرار گیرن ــل ق ــه و تحلی ــف بررســی و تجزی مختل

ــه  ــت ک ــن نیس ــتلزم ای ــی مس ــر و دگرگون ــن تغیی ای

ــده  ــا نادی ــای زیب ــوزش هنره ــی آم ــوت اصل ــاط ق نق
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گرفتــه شــوند. مهارت  هــای هنــری ســنتی می بایســت 

حفــظ شــده و توســعه یابنــد، امــا بایــد بــه طــور دقیــق 

مــورد ارزیابــی و تجزیــه و تحلیــل قــرار گیرنــد و نقــاط 

قــوت آن  هــا نیــز تقویــت شــود. ایجــاد یــک مجموعــه 

ــی و  ــای تحقیقات ــکیل محیط ه ــی و تش ــم و حیات مه

ــتند  ــواردی هس ــر م ــکده های هن ــیس دانش ــز تأس نی

ــن  ــده در چندی ــت آم ــارب بدس ــاس تج ــر اس ــه ب ک

کشــور مختلــف بایــد مــورد توجــه و بحــث و بررســی 

ــن  ــازی بی ــه شبکه س ــه ب ــج مربوط ــد. نتای ــرار گیرن ق

می توانــد  هنــر  بین المللــی  و  ملــی  دانشــکده های 

نشــان داده شــده و مــورد ارزیابــی دقیــق قــرار گیــرد 

ــوع از  ــد موض ــی چن ــای تحقیقات ــارب محیط ه از تج

ــات  ــنتی و مؤسس ــگاه س ــای دانش ــه دپارتمان ه جمل

ــادی آموخــت شــرایط  ــای زی ــوان درس ه ــری می ت هن

الزم بــرای کســب موفقیــت یــا عــدم موفقیــت ترکیبات 

ــرد. ــرار گی ــورد مطالعــه ق ــد م ســازمانی بای

ــرد  ــرار گی ــورد بحــث ق ــد م ــه بای موضــوع دیگــری ک

ــی  ــرل کیف ــه و کنت ــای درج ــارات اعط ــئله اختی مس

ــود  ــی وج ــدادی راه حل های ــر تع ــار دیگ ــد ب می باش

ــردن  ــدا ک ــرای پی ــوند ب ــی ش ــد بررس ــه بای ــد ک دارن

ــرار  ــق ق ــی دقی ــورد ارزیاب ــد م ــل بای ــن راه ح بهتری

ــد.  گیرن

همــه ایــن مــوارد بــه ایجــاد گفت و شــنود بیــن 

ــا و  ــا الی ــاره اروپ ــوند. در ق ــم می ش ــدام خت ــی م الملل

ســازمان های مشــابه، ایــن معیــار را در ســطح ســازمانی 

خــود مــورد توجــه قــرار می دهنــد. چالــش پیش آمــده 

در اینجــا عبــارت از وارد کــردن شــرکای دیگــر از جمله 

ــی  ــازمان های تحقیقات ــی، س ــوارهای تحقیقات وزرای ش

در  گفتگــو  می باشــد.  تحقیقاتــی  کنفرانس هــای  و 

ــات  ــه تحقیق ــوط ب ــای مرب ــز روش ه ــوا و نی ــاب محت ب

ــا  ــد ب ــش رو بای ــال های پی ــری در س ــه هن عمل گرایان

ــی و تحکیــم  ــه راه حل هــای سیاســی و اجرای توجــه ب

ایــن راه حل هــا و نیــز کمــک بــه پیشــبرد ایــن حــوزه 

تحقیقاتــی جدیــد همــراه باشــد. 

)Torsten Kälvemark(


