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مسئله پژوهش و تولید علم در دانشگاه های هنر
   )رویکرد تحلیلی به سنجش اثربخشی پژوهش های هنر در ایران(1

محمدرضامریدی2

چکیده
دانشگاه های هنر به عنوان نهاد تولید علم، چه ویژگی های متفاوتی با دیگر دانشگاه ها دارند؟ 
این پرسش ها  نظر گرفته شود؟  تولید علم در  آثار هنری می تواند در شاخص های  آیا خلق 
ناشی از این مسئله است که معیارها و شاخص های کمیتی نمی توانند معرف گستره و اهمیت 
تولیدات علمی و پژوهشی در دانشگاه های هنر باشند؛ در این مقاله به الزامات تغییر نگرش و 
رویکرد در مطالعه اثرسنجی تولیدات علمی و پژوهشی در دانشگاه های هنر پرداخته می شود 
با دیگر دانشگاه ها تأکید می گردد. مقالة حاضر  و بر تفاوت های تولید علم در دانشگاه هنر 
مبتنی بر روش پژوهش اسنادی است و به آمارها و مستندات ثبت شدة شاخص های تولید علم 
در دانشگاه ها، به مثابه منابع مطالعاتی، استناد خواهد شد. نتایج مقاله، شاخص های عملکردِی 
تولید علم در دانشگاه های هنر را مورد نقد قرار داده و رویکرد دیگری برای علم سنجی در 

دانشگاه های هنر پیشنهاد می دهد.

واژگان کلیدی: دانشگاه های هنر، علم سنجی، تولید علم، اثربخشی پژوهش، پژوهش هنر
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مقدمه
پژوهشهایانجامشدهدرکشور،طیسهدهةگذشته،رشدفزایندهوچشمگیریداشتهواینموضوع
موجبارتقایرتبهایرانازلحاظتولیداتعلمیشدهاست.بااینحال،چیزیکهدراینمیاناهمیت
بیشتریدارد،میزان»اثربخشِیپژوهشها«وحصولاطمینانازمؤثرواقعشدنآنهابرایدستیابی

بهاهدافتوسعهاست.
باتوجهبهبودجهوهزینههایپژوهشدرایران،اینسؤالمطرحاستکهآیاپیشرفتچشمگیر
ایراندرپژوهش،بهبودوتوسعهجامعهرانیزبهدنبالداشتهاست؟یافتههایبرخیمحققان)احسانی
وهمکاران،1390(نشانمیدهدکهعلیرغمآنکهطیدهههایگذشته،ایرانازلحاظپژوهشوتولید
علم،70رتبهصعودکردهاست،جایگاهکشورازلحاظشاخصهاییمانندتولیدناخالِصسرانهداخلی
طی25سال6رتبه،تورمطی35سال43رتبهوتوسعهاکولوژیکطی19سال7رتبهتنّزلداشته
پیامد را آن بتوان که است نداشته قابلقبولی و متناظر بهبود توسعهجامعه، درمجموعوضعیت و
رشدکّمیپژوهشوتولیدعلمدرکشوردانست.اکنونبایداینپرسشرادرحوزةهنرمطرحکرد
کهباوجودگسترشنهادهایعلمیودانشگاهیهنردرایران،یعنیافزایشدانشجوها،هیئتعلمیو
بودجههایپژوهش،آیااثرونفوذآندرجامعهبهترشدهاست؟آیاپژوهشهایهنرباافزایشمقاالت

وکتبهنر،توانستهاندبرجامعهاثرگذارباشند؟
تنهامعیارهاوشاخصهایکمیتینمیتوانندمعرفگسترهواهمیتتولیداتعلمیوپژوهشیدر
دانشگاههایهنرباشند.دراینمقالهبهالزاماتتغییرنگرشورویکرددرمطالعهاثرسنجیپژوهشهای
هنریپرداختهمیشودوبرتفاوتهایتولیدعلمدردانشگاههنربادیگردانشگاههاتأکیدمیگردد.
درواقعبرایسنجشاثربخشیپژوهشهایهنریبایدشاخصهایتولیدعلمرادردانشگاههایهنر
بازنگریکرد.لذاپرسشمرکزیدرمقالهحاضرآناستکهدانشگاههنربهعنواننهادتولیدعلم،چه
ویژگیهایمتفاوتیبادیگردانشگاههادارد؟برایپاسخبهاینپرسش،روشپژوهشاسنادی3دنبال
میگرددوبهآمارهاومستنداتثبتشدةشاخصهایتولیدعلمدردانشگاهها)طرحهایپژوهشی،

مقالههاوپایاننامهها(بهمثابهمنابعمطالعاتیاشارهخواهدشد.

پژوهش و تولید علم در شاخص های عملکردی دانشگاه های هنر 
درحالحاضرشاخصهایتولیدعلمدردانشگاههاباشاخصهایعملکرددانشگاهی،یعنیباتعداد
مقاالتوکتابهایاعضایهیئتعلمیوتعدادپایاننامههاورسالههایدانشجویانتحصیالتتکمیلی
با اما ادامهبهآنخواهیمپرداخت. بانقدهایزیادیهمراهاستکهدر اینروش ارزیابیمیگردد.
وجودایننقدها،درحالحاضرتنهاشاخصبرایسنجش،ارزیابیوحتیرتبهبندیدانشگاهها،همین
شاخصهایعملکردیاست؛لذادراینبخشبهاینپرسشمیپردازیمکهچهتعدادمتنعلمیدر

دانشگاههایهنرتولیدشدهاست؟
»سوالپرایس4،بهعنوانیکیازمحققانعلمسنجی،براساسمطالعهایگستردهومبتنیبردادهسنجی
نشاندادکه:نیمیازمقالههایمنتشرشدهدرهررشتهعلمیراجذرکلنویسندگانآنرشتهنوشتهاند؛
بهعبارتدیگر،اغلبمقالههاراتعدادنسبتاًاندکیازمحققانبسیارپُرکارنوشتهاند«)بوکی،38:1394(.
3- Documentary Research
4- Solla Dj Price
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درمطالعاتهنرنیزاینمسئلهبهمثابهیکفرضیةقابلطرحاست.تعدادپژوهشگرانهنراندکهستند،
بسیاریازتحصیلکردگاندورههایدکترا،بهجزمقاالتمستخرجازرسالههایشان،مقالهتازهایمنتشر
نمیکنند،بسیاریازآنهاکهبهعنوانعضوهیئتعلمیبهاستخدامدرمیآیندنیزضرورتآموزشبر
پژوهشرابیشترموردتأکیدقرارمیدهندوبهچرخهآموزشدادنبهدانشجویانیمیپیوندندکهبعدها

آنهانیزبتوانندآموزشدهند.



برخیازاعضایهیئتعلمیکهدرمقطعتحصیالتتکمیلیتدریسمیکنند،بهشکلانباشتی،قادر
بهتولیدمقالهمیگردند.دانشجویانعالقهمندهستندکهفردیرابهعنواناستادراهنمایپایاننامه
انتخابکنندکهامکاننشرمقالهازپایاننامهشانراتسهیلکند.لذااعضایهیئتعلمیایکهعضو
هیئتتحریریهمجالتعلمیپژوهشیهستند،بیشترینتقاضاراازسویدانشجویاندارند؛زیرابهشکل
تشدیدکنندهای،اعضایتحریریةمجالتازافرادیهستندکهپیشازاین،نشرمقاالتمتعددداشتهاند.
»اینروندانباشتیوتشدیدیمنجربه»پدیدةمتی«5میگرددکهرابرتمرتونتوضیحدادهاست«
)بوکی،36:1394(.بهاینترتیب،تولیدمقاالتدردایرهمحدودیازافراددانشگاهیتشدیدمیشود
ودرصدکمیازافرادبهاینحلقهعلمیواردمیشوند.البتهبهسادگینمیتوانهمهافراداینحلقهها
راعلمییاحتیپژوهشگربرجستهدانست،اماآنهاقادربهکنترل،نظارتودروازهبانیبرنهادعلم

میگردند.
تعداداعضایهیئتعلمیدرسالتحصیلی1386-1387برابربا945نفربودهکهدرسالتحصیلی
1395-1396به3165نفرافزایشیافتهاست)جدولشماره1(،یعنی30/3درصدرشدداشتهاست.اما
اعضایهیئتعلمیمربی،اغلببهدلیلمهارتهایهنری،بهعنوانمثال،تواناییدرنوازندگی،طراحیو
نقاشیبهدانشگاهدعوتمیشوندواغلبدرمقطعکارشناسیعهدهدارکالسهایکارگاهیمیگردند؛
لذاکمتربهنگارشمقالهمشغولهستندوانتظاردانشگاهازآنهانیزفعالیتهایپژوهشی)بهمعنای
نگارشمقالهوانتشارکتاب(نیستیاحداقلکمتراست.درسال1386-1387تعداد70/5درصداز

اعضایهیئتعلمیگروههنرمربیبودهاندکهدرسال1395-1396به49درصدکاهشیافت.
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برآماراعضایهیئتعلمیاستادیار،دانشیارواستادتمرکزمیکنیم. ارزیابیفعاالنپژوهش، برای
همانگونهکهنمودارهانشانمیدهد،تعداداعضایهیئتعلمیکهموظفبهفعالیتهایپژوهشی
هستند،درسال1396برابربا1613نفربودهاست.اینآمارچندانزیادنیستوبایدپرسیدکه
از مهمی بخش که است آن واقعیت کنند؟ تولید اثربخش پژوهشهای قادرهستند تعداد این آیا
تحصیالت مقطع در روبهافزایش جمعیتی تقاضاهای است؛ تدریس هیئتعلمی اعضای مشغلههای
تکمیلی،مجالزیادیبرایاعضایهیئتعلمیباقینمیگذاردکهبهپژوهشهایمستقلبپردازند.
و تکمیلی تحصیالت دانشجویان آمار به است بهتر آنان پژوهشی فعالیتهای از ارزیابی برای لذا

پایاننامههایتولیدشدهبپردازیم.
درسالتحصیلی1395-1396تعدادکلدانشجویانرشتههایهنردرهمهدانشگاههابرابربا
331959نفربودهاست؛42/3درصدازکلدانشجویاندردانشگاهآزاد؛19/8درصددردانشگاههای
علوم، وزارت دانشگاههای در 9/3درصد تنها و فنیحرفهای دانشگاه در 16/3درصد غیرانتفاعی؛
تحقیقاتوفناوریتحصیلمیکنند.درگزارشحاضرکهتمرکزبردستاوردهایپژوهشیدارد،سهم
ودرصددانشجویانتحصیالتتکمیلیاهمیتدارد.برابربا0/99درصدازدانشجوهایکشوردرمقطع
پژوهش،1397(. )مؤسسه کارشناسیارشدمشغولبهتحصیلهستند 13/4درصددرمقطع و دکترا
بهعبارتیکمتراز15درصدازدانشجویاندانشگاههایکشوربهتولیدپایاننامهومتنهایپژوهشی
دغدغههای و مسائل و آموزش به دانشگاه فضای از 85درصد که است حالی در این میپردازند.

آموزشیبازمیگردد.
میتوان )1397 سال )در دکترا و کارشناسیارشد مقطع در نفر 49586 تحصیل به توجه با
بایدپرسیدکهطیدورههایمختلف، لذا افرادمتنوسندعلمیتولیدکنند. این انتظارداشتکه
تحصیلکردگاندانشگاههادرمقطعکارشناسیارشدودکترا،چهتعدادمتنعلمیدرقالبپایاننامه

تولیدکردهاند؟
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درسالتحصیلی1385-1386،تعداد798نفردردانشگاههایوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوریوتعداد
408نفردردانشگاهآزاداسالمیازمقطعتحصیالتتکمیلی)ارشدودکترا(فارغالتحصیلشدند.این
تعداددرسالتحصیلی1394-1395دردانشگاههایوزارتعلومبه1622نفرودردانشگاهآزادبه
2718نفرافزایشیافت.دردانشگاهدولتیتقریبا2ًبرابرودردانشگاهآزاداسالمیتقریبا4ًبرابرشد.

بهعبارتی،تولیدپایاننامههادردانشگاهدولتیدوبرابرودردانشگاهآزادچهاربرابرشدهاست.
از و است، آمارمتخصصان باالرفتن نشانگر ازیکسو فارغالتحصیالنتحصیالتتکمیلی افزایش
سوییدیگر،نشانگرتقاضایجمعیتیبرایبهتعویقانداختنمسئلهکاروبیکاری.لذابایددربارهمزایا
ومعایبافزایشآمارپژوهشگرانهنردردانشگاههایهنرجداگانهبحثگردد.امابراساساهدافاین
مقالهبایدعنوانکردکهتولیدپایاننامه،بهعنوانیکیازمهمترینفعالیت هایپژوهشیدردانشگاهها،
بهصورتمشترک اعضایهیئتعلمی، ازسوی اغلبمقاالتمنتشرشده زیادیداشتهاست. افزایش
را پژوهشی فعالیتهای بتوان که ندارد وجود دقیقی آمار زمینه این در اگرچه است. دانشجویان با
مستقلازپایاننامهارزیابیکرد،اماوضعموجودحاکیازآناستکهپایاننامههامهمترینمنبعتولید
مقاالتهستند.چنانچهآمارفارغالتحصیالنتحصیالتتکمیلیرامبناقراردهیم،میتوانبهتخمینیاز
تعدادمتنهایپژوهشیـآموزشیدردانشگاههادستیافت)بایدتوجهداشتکهدرصدکمیازاین

تحصیلکردگانممکناستپایاننامهنداشتهباشند(.
اینتعداددرسال1394- فارغالتحصیلهنرشدندکه نفر درسال1385-1386تعداد1216
1395به4916نفرافزایشیافت.بهعبارتی،طی10سال،اینآمار4برابرشدهاست.طیدهسال

تعداد21529پایاننامهتولیدشدهاست.نمودارزیررونداینافزایشرانشانمیدهد.
امانکتهدیگریکهبایدبهآناشارهکرد،توزیعتعدادپایاننامههادررشتههاوحوزههایمختلفاست.
بهعبارتی،بایددقیقتربررسیشودکهچهتعدادازاینپایاننامههابهتئاتر،سینما،نقاشی،مجسمه،

فرشودیگررشتههاپرداختهاند؟متأسفانهدراینزمینهمستنداتکافیدراختیارنیست.
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درعلماقتصادبااستفادهازروشJELکهتوسطنشریهادبیاتاقتصادی6ارائهشد،برنظامطبقهبندی
مناسبیازواژگانکلیدیتأکیدشدهاست.هرمقالهدارایواژگانکلیدیایاستکهبایددرشبکة
درختیمفاهیمعلوماقتصادانتخابگردد.درسطحاول،علماقتصادبه14حوزهمفهومیتفکیکشده
ودرسطحدوم،هرزیرحوزهشاملمفاهیممتعدداست.اینروشکمکمیکندکههرمقالهدرگسترة
انباشتدانش تراکمو اقتصادمکانیابیشودودرعلمسنجیمشخصگرددکهدرکدامحوزه علم

بیشتریوجودداردویاحداقلمقاالتبیشتریمنتشرشدهاست.

اماایننظامطبقهبندیدرعلومانسانیوهنروجودندارد،یابهطورگستردهایمرسومنشدهاست.لذا
انجام بیشتری پایاننامههای یا بیشتریمنتشرشده ازهنر،مقاالت اینکهدرچهحوزههایی ارزیابی
شده،کاریدشواروالبتهداراینتایجیمبهماست.درمرکزاسنادعلمیایران،فراوانیواژگانکلیدی
پایاننامههایحوزههنرقابلپردازشاست.امامتأسفانههمهدانشگاهها،پایاننامههاواسنادعلمیشانرا
درایرانداکثبتنکردهاند.شیوهانتخابواژگانکلیدینیزازنظاممعینیپیروینمیکند؛بههرحال،

6- Journal of  Economic Literature
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باهمینمقدورات،ارزیابیپایاننامههایحوزههنرطیدهسالگذشته)از1386تا1396(میتواند
نتایجتازهایرانشاندهد.واژگانکلیدیابتدابهصورتحوزههایاصلیپژوهشجستجوگردیدکه
شامل:زیباییشناسی،هنر،هنرمعاصر،هنرایرانوهنراسالمیاست؛سپسبهصورتمحورهایاصلی
فلسفههنر،مردمشناسیهنر،جامعهشناسیهنر، پژوهشجستجوشد،شامل: اصلی رویکردهای یا
تاریخهنرواقتصادهنر؛دردستهبندیسوم،واژگانکلیدیبراساسرشتههنریجستجوشد،شامل:
نگارگری،نقاشیایران،نمایشوتئاتر،سینما،معماری،موسیقی،فرش،صنایعدستیوهنرهایسنتی،

تصویرسازیوعکاسی.نتایجدرجدولشمارة2ارائهشدهاست.

رویکرد تحلیلی: چالش های علم سنجی در پژوهش های هنری
برایمطالعةاثرونفوذپژوهشهایهنریبایدبهتفاوتهایحوزههنرباحوزهعلمتوجهداشت؛حتی
بایدتفاوتذینفعانایندوحوزهرانیزمورددقتقرارداد.ازهمینرودرادامه،برایدستیابیبه
رویکردتحلیلِیتازهدرعلمسنجیدردانشگاههایهنر،بهضرورِتچهارتغییردرنگرشبهپژوهشهای

هنریپرداختهشدهاست.

الف( از علم سنجی  به جامعه شناسی علم
و دستهبندی برای ابزاری دارد، اطالعات طبقهبندی و کتابداری علوم در پیشینهای که علمسنجی
سنجشبروندادهایعلمیاست.نوعینظامطبقهبندیکهقادراستجهتگیریهایعلمیوحتی
کاستیهایمطالعاتعلمیراموردارزیابیقراردهد.»علمسنجیازراهگردآوریوتحلیلدادههای
کّمیمربوطبهتولید،توزیعواستفادهازمتونعلمی،بهتوصیفعلموپژوهشمیپردازد.برایانجام
چنینبررسیهایی،علمسنجیازانتشاراتعلمیبهعنوانعناصراساسیورسمینشرعلمبهرهمیگیرد.
علمسنجیامکانشناساییوآشکارکردنجریانتولیداطالعاتدرحوزههایزمانیومکانیوموضوعی
رافراهممیکند«)اسدی،38:1393(.علمسنجیباپارهایدیگرازحوزههایعلمیهمپوشانیدارد؛
علمی دادههای تحلیل آنها همه روش کتابسنجی. و مجازسنجی وبسنجی، اطالعسنجی، مانند
)ISI(ثبتشدهوانباشتشدهاست.درحالحاضرروشهایابداعشدهتوسطمؤسسهاطالعاتعلمی
همچونسنجششاخص»ضریبتأثیر«کهبانمایههایمختلف،مجالتعلمیرشتههایگوناگونرا
امتیازدهیورتبهبندیمیکند.همچنینمؤسسههایدیگریهمچوناسکوپوسبهتحلیلدادههای

استنادیمیپردازند)اسدی،40:1393(.
علمسنجیمتکیبرمفروضاتکالسیکجامعهشناسیعلماست،بهویژه»استقاللعلمی«.برای
جامعهشناسانعلم،بهویژهرابرتمرتن،تمایزواستقاللنهادعلماهمیتفراواندارد.زیراازیکسوبا
اصلبیطرفیعلمیهمخواناستوازسویدیگرمبتنیبرساختاردموکراتیکجامعهاست.ازاینرو،
استقاللنهادعلم،همنشانةعلمیتربودنیافتههااستوهممعرفدموکراتیکتربودنجامعهاست.
علمسنجیبهعنوانابزاریبرایطبقهبندیاطالعاتزمانیبهنتایجقابلاتکادستمییابدکهپیشفرض
آن،یعنیاستقاللنهادعلم،بهرسمیتشناختهشدهومحققشدهباشد.امانسلدومجامعهشناسان
علم،همچونپیربوردیو،ایناصلاستقاللرابهپرسشمیگیرند.واقعیتآناستکهتولیددانش،
و ازدخالتها ناشی بلکه نیست؛ یاجامعهعلمی ودرونیپرسشهایمیدان توالیمنطقی بهعنوان
تأثیراتسیاستواقتصاداست.اصلبیطرفیعلمیقادربودکهیافتههایعلمیراجهانشمولکند؛
اماآیاهمهیافتههایعلمیجهانشمولاست؟اینتردیدپیرامونیافتههایعلومانسانیوهنربیشتر
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است،زیرابازمینههایفرهنگیواجتماعیگرهخوردهاندوبهسادگینمیتوانآنرابههمهجوامع
تعمیمداد.لذااینپرسشمطرحگردیدکهاگرنمیتوان)یاضرورتندارد(ازفیزیکفرانسوییاآلمانی
سخنگفت،آیانمیتوانازفلسفهیاجامعهشناسیفرانسوییاآلمانینیزصحبتکرد؟پاسِخمثبتبه

اینپرسشمیتوانستاصلجهانشمولیعلمراموردپرسشقراردهد.
»برخیایندورانراچرخشانسانشناسانهدررویکردهایمطالعاتعلموفناورینامیدهاند.چرخش
مردمشناختی،روندجدیدیدرمطالعاتعلم،تاحدیمرهوناندیشههایتوماسکوهندرکتابساختار
اعضای بین در توافق ایجاد عامل را )پارادایم( الگویمشترک یک به باور او است. علمی انقالبهای
اجتماععلمیمیداند....برایکوهن،اجتماعاتعلمیگوناگون،نهبهوسیلهارزشهایجهانشمولو
نهمقوالتجامعهشناختی،بلکهبهوسیلهاقتضائاتتاریخی،رشتهوتخصصویژه،شکلمیگیرند.برای
کوهن،اجتماعاتعلمیبانظامهایاقتداروپداگوژیسنتیساختهمیشوند....مرزهایپیراموناجتماعات
پدیدههایی آنها متناظر اجتماعات و الگوها و کلی( و جهانشمول )تا اقتضاییاند و تاریخی علمی،
کوچکمقیاساند....چرخشانسانشناختی،روندجدیدیدرمطالعاتعلماست.کاربردروشهاومفاهیم
مردمشناختیبرایمطالعهعلم،ناشیازبرخوردوتالقیجریاناصلیعلوماجتماعیونظریهپسامدرن
است....یکنتیجهمهِمکاربردروشهاومفاهیمانسانشناختیبرایبررسیاجتماعمحلی،محلیکردن
معرفتعلمیاست«)خسروخاوروقانعیراد،56:1390-58؛بهنقلازخادم،1394(.بهاینترتیبدرحال
حاضرنقدهایزیادیبهعلمسنجی،بهعنوانابزارسنجشکاراییعلم،وارداست؛دیدگاههایجامعهشناسی
علمدرتالشهستندتاپیوندمیانعلموجامعهرادرکانونمباحثخودقراردهند.برایمطالعهاثرسنجی

درعلومانسانیوهنرنیزبایدرویکردهایجامعهشناسیعلمرادرپیشگرفت.
»جامعهشناسیعلم،علمرابهمثابهیکنظاماجتماعیمطالعهمیکندکهشاملنهادهایتحقیقاتی،
دانشگاهها،مجالت،افراد،کنشهایعلمیوهنجارهایارتباطعلمیاست؛ایننظام،جهانیازمعانی
مشترکرادربرمیگیردکهحاصلفعالیتتعدادیازکنشگرانآناست«)شارعپوروفاضلی،1386:
16(.نظاماجتماعیعلمنیزچونجامعه،بهگروههاودستههاتقسیمبندیشدهاست.اجتماعاتعلمی،
همیندستههاوگروههاهستند.دروناجتماععلمی،پیوندهاقوتمیگیرندوهمگاندریکفرهنگ
علمیسهیممیشوند)همان(.اگرچهاجتماعوتوافقعلمیدردانشگاههایهنردشوارتراست،امانقاط
فصل شناختهشده(همچون هنری وسبکهای برجسته هنرمندان )همچون هنر تاریخ در مشترک

مشترکذهنیتهایدانشگاهیوهنرمنداناست.
بنابراینجامعهشناسیعلمدردانشگاههایهنرازیکسوبهمطالعةفرهنگعلمیمشترکمیان
مدرسانهنر،منتقدانوهنرمندانمیپردازدکهاغلبدرتاریخهنرنهادینهمیشوند،وازسویدیگربه
مطالعهعملکردنهادها،انجمنهاوسازمانهایهنریمیپردازد.اماپرسشدشواردیگریپیشرواست:
آیابودجههایعمومیکهدردانشگاههایهنرهزینهمیشوندمیتوانندبرجریانهنرییانهادهای

هنریتأثیرداشتهباشند؟
بودجههایعلمیبهطورفزایندهایبعدازجنگجهانیدومافزایشیافتند.»بهویژهناشیازاثراسپوتنیگ7؛
زیراپسازآنکهشورویاولینماهوارهخودباناماسپوتنیگرادرسال1957بهفضاپرتابکرد،آمریکاترساز
عقبماندگیگرفتودرنتیجهبودجههایعلمیراافزایشداد.رقابتهایعلمیبخشیازدورانجنگسرد

بودکهمنجربهافزایشسرمایهگذاریوهزینهدرنهادهایعلمیشد«)بوکی،29:1394(.

7-sputnik effect
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»اماپسازدهه1980نقدهایزیادیبهبودجههایعلمیواردگردیدوارزیابیمؤسسههایپژوهشیو
دانشگاهیسختگیرانهترشد؛درحالحاضراستداللمیگرددکهتولیدعلمبهنقطهاشباعرسیدهاست«
)بوکی،21:1394(؛بدینمعناکهسرعتتولیداتعلمیچنانزیاداستکهشناختونقددقیقیافتههاو
فرصتبهرهبرداریازآنهاودرنهایتکارایییافتههادشوارشدهاست.لذابیشترازگذشتهنهادهایعلمی
موردپرسشقرارگرفتند.درواقعبایدبهاینپرسشپاسخدادکهآیاافزایش)تولیدوتراکم(یافتههای
علمیبهمعنایپیشرفتدانشاست؟پسباردیگربایدپرسیدمنظورازعلمچیستوچهتفاوتیبادانش
دارد؟بهویژهکهدردانشگاههایهنربیشازآنکهتأکیدبرتولیدعلم)بهمعنایتکنولوژی(باشد،میبایست

برتولیددانش)بهمعنایخردومعرفت(تأکیدشود.دربخشبعدبیشتربهآنمیپردازیم.

ب( از اندازه های علمی به معرفت علمی
اینحوزه، دارد؟متخصصان اندازهگیریخروجیعلمیوجود و تعیینچگونگی برای معیارهایی آیا
»جان و مارتین« »بن مانند افرادی کردهاند. ایجاد علمی«8 »نمایش اندازهگیری برای معیارهایی
ارواین«،پژوهشگرانآمریکایی،براینباوربودندکهدرحوزهفناوریمیتوانبهخوبیشیوههایارزیابی
راپیادهساخت،امادرحوزههایعلومانسانیوعلومبنیادینمیتوانبهراحتیاندازهگیریکرد.پس
خروجیکاِرعلمیدرحوزهعلومپایهوعلومانسانی،معرفتعلمیخواهدبودواندازهگیریمعرفت

علمینیزازراهشمارشانتشاروارجاعبهمقالهانجامخواهدشد)یغمایی،1394(.
بروندادعلمیچیست؟اغلببرایسنجشاندازهعلمیبهبروندادهایسازمانهاونهادهایعلمی،
ماننددانشگاههاوپژوهشکدهها،پرداختهمیشود.ازهمینرو،بروندادعلمیممکناستبهشاخصهای
عملکردسازمانهایعلمیتقلیلیابد.درحالیکهتلقیدیگرازبروندادعلمی،بهرهوریعلمیاست.
باشاخصهای رانمیتوان بهرهوریعلمی اماسنجش بهمعنایکاراییعلمدرجامعهاست. بهرهوری
عملکردیارزیابیکرد.چهبسانگارشمقاالتمتعددیااجرایطرحهایمتعددوپرهزینه،بهنتایجروشن،
فوریوقابلاندازهگیریمنجرنشود؛درنتیجهکمیتمقاالتنمیتواندنشانگروبیانگربهرهوریباشد.از
سوییدیگر،بهرهوریرانمیتوانبهسودمندیتقلیلداد،بهخصوصاگرمنظورازسودمندی،کاالمحوری
تولیددانشباشد.یعنیعلمودانشیباارزشتلقیگرددکهمنجربهتولیدمحصولشود.علمابزاری،که
خردورزیرابهعقلمحوری،وعقلمحوریرابهعلمباوری،وعلمباوریرابهبهرهورِیمنفعتجویانهدر
فناوریتولیدکاالومحصوالتتقلیلمیدهد،بایدموردبازنگریقرارگیرد.کاراصلیعلم،تفکروبهویژه
تفکرانتقادیورهاییبخشاست.لذاسودمندییکدانشتنهابهپرسشهاییاستکهطرحمیکند،نه
محصوالتیکهتولیدمیکند.اهمیتاینبحثزمانیبیشترمشخصمیشودکهازبهرهورییاسودمندی
تحقیقاتدرعلومانسانیوهنرسخنبهمیانمیآید.سودمندیپژوهشهایهنریچیست؟آیامیتوان
ارزشپژوهشیپیراموننقاشیرابهفایدهمندیآندرکاربردگرافیکتغییرداد!؟آیاارزشمطالعات
یا ابعادتجاریوسودآورسینماتقلیلداد؟برعکس،آنچهمطالعاتسینمایی به سینماییرامیتوان
مطالعاتهنریپیشروقرارمیدهند،نوعیدانشانتقادیبهتولیدتجاریسینماییوهنریاست؛حتی
دانشانتقادیبهدیگرابعادتجاریهنرمانندبازارهایهنری،صنعتموزهیاگردشگریوتبلیغاتودیگر
تفریحاتهنرمحور.آنچهمطالعاتهنررامهممیسازد،اندازه،میزان،مقداروتعدادمقاالتوکتابها
نیست،بلکهارزشآنها)سودمندی،فایدهمندیوکارایی(درمعرفت،پرسشودانشانتقادیاستکه

تولیدمیکنند.ازهمینرومطالعاتهنریرابایدبهگونهایدیگرارزیابیکرد.

8-Scientific Performance
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ج( از تولید دانش به خلق هنر
برایبحثپیرامونتفاوتهایارزیابیتولیددانشدردانشگاههایهنروغیرهنر،بایدبهاینمسئلة
نظریپرداختکهاساساًچهتفاوتهاوشباهتهاییدرکارهنریوغیرهنریهست؟آیایکفعالیت

هنریبهنوعیتولیددانشنیست؟آیانمیتوانخلقهنریرایککارپژوهشیدانست؟
سولیوان9)2010(درکتابکار هنری همچون پژوهشبهرابطهطوالنیعلموهنرمیپردازدو
مفاهیمپژوهشوکارهنریرادردورانمعاصرموردبازخوانیقرارمیدهدوچالشهایهمگراییاین
دومفهومرادردوپارادایمکندوکاومیکند.شانمکنیف10)2013(نیزدرکتابهنر همچون پژوهش
بهفرصتهاوچالشهایدرنظرگرفتنکارهنریبهعنواننوعیکارپژوهشیمیپردازد؛سالهایپیش
نیزمکنیف)1970(درکتابپژوهش های هنر محوربهرابطهپژوهشهایعلمیوهنریپرداخته
پارادایم بهعنوان )2013( هایوود11  جیمز کتاب در پژوهشی کار و هنری تجربههای نزدیکی است.

مشترکروششناسانهموردبررسیقرارمیگیرد.
اندیشهرمانتیسمیازهنرمندکهتنهامیاندیشدوغریبانهوبااحساساتعمیقبهکشفسویههایی
ازجهانمیپردازدکهعقالنینیست،مانعازترسیمچهرهعلمیهنرمندشدهاست.درحالیکههمواره
درتاریخهنرمیتوانازپیوندهنروعلموپیوندخلِقهنریوابداِععلمیصحبتکرد.اگرچهازمنظر
پوزیتیویستی)یعنیثبتوآزمونتجربههایپیرامون(،شباهتیمیانکارهنرمندودانشمندوجود
ندارد،اماشباهتفرایندیوساختاریدرعملکردشناختیشانوجودداردکهبهآنشناخِتپارادایمی
گفتهمیشود.دررویکردپارادایمی،شناختپیراموناگزیومهایاصلیشکلمیگیردوتالشبرایحل
بحراندرنظریههاییاستکهپیشازاینکاربردداشتهاندوموردتوافقبودهاند.صورتبندیهاییاز

اینشناختپارادایمیدرنظریههایعلمیوسبکهایهنریدیدهمیشود.
جیمزاکرمن)1962(درتوضیحمدلپارادایمیسبک،معتقداستکهپیدایشیکسبکبرای
حلمشکالتسبکپیشیناستواینرامنطقیامکانیزمداخلیتحولسبکمیدانست.هنرمندان
نیزماننددانشمندانبهدنبالحلمسئلههستند؛بااینتفاوتکه،بهتعبیرکانت،مسئلهدانشمندان
بازنمودهایمنطقی،ومسئلههنرمندانبازنمودهایزیباشناختیازجهاناست)رابینسون،2010(.هم
دانشمندانوهمهنرمنداندرمواجههبامشکالتومسائل،بهدنبالبهترینراهحلیاساختبهترین
بازنمودند.وقتیجمعیازدانشمندانبهرویکردیمشترکدستمییابند،آنرا»برنامهپژوهشعلمی«
مشترکشان رویکرد میپردازند، کار این به هنرمندان از جمعی وقتی و مینامند علمی« »قواعد یا

»مکتب«،»جنبش«یا»سبک«نامیدهمیشود.
دیدگاه بر هنر« تاریخ روایت پایان و آغاز سبک: »زندگی کتاب در )2000( گیلمور12 جاناتان
پارادایمیسبکهنریتأکیدمیکندومعتقداستکههمانگونهکهفرایندتحقیقاتعلمی،مسائل
تحقیقاتیتازهایرامطرحمیکند،فرایندخالقیتهنرمندنیزمسائلتازهایراپیشمیکشد.همان
گونهکهدانشمنداندرتالشبرایتوضیحآنومیهایتجربیهستند،هنرمنداننیزابتدابرایحلمشکل
براساسروشهایگذشتگانتالشمیکنند.اماایناقداماتتاحدیموفقیتآمیزاست؛مجموعهایاز

9- Graeme Sullivan
10- Shaun McNiff
11- James Rolling Haywood Jr.
12- Gilmore, Jonathan
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مسائلحلنشده،محدودیتهایدرونپارادایمموجودراآشکارمیکند.درنهایتپارادایمجدیدبهجای
قبلیمینشیند؛مسائلموجودراحلمیکندومسائلتازهایراپیشمیکشد؛»برنامههایپژوهشی«
بهجایبرنامههایقبلیمینشیندو»سبک«جایگزینسبکمیشود.برایمثال،کوبیسمبرایحلاین
مشکلبصریپدیدآمدکهچگونهمیتوانتصویرسهبعدیرابربومدوبعدینشانداد)گیلمور،2000(.
تاریخنگارانفرازوفرودهنررادرچرخشهایپارادایمیدنبالمیکنند.بهتعریفتوماسکوهن)1384:
186(درکتابساختار انقالب های علمیکهبهتحلیلپارادایمیعلممیپردازد،پیشدرآمدانقالبهای
علمی،احساسفزایندهایاستکهاغلببهبخشکوچکیازجامعهعلمیمحدوداستوحاکیازآن
استکهپارادایمموجود،دیگرکارکردشایستهخودرادربررسییکجنبهازطبیعتکهپیشازاینراه
آنگشودهشده،ازدستدادهاست.اینبحرانپیششرطانقالباست.مدلپارادایمیسبکهنرینیز

مبتنیبربحرانپارادایمهاوانقالبهایهنریوظهورسبکهایهنریتازهاست.
دو هر که کرد علمیصحبت کار و هنری کار فرایند انطباق از باید شد، گفته آنچه اساس بر
هنرمند کار که رمانتیسمی اندیشههای از فارغ لذا باشند؛ )problematic( مسئلهمحور میتوانند
بایدتأکیدکردکهکارهنرمندجستجوگرانهومبتنیبرحلمسئله رافردیودلخواهانهمیداند،
پیرامونپارادایممسلطعلم/هنریادانش/سبکاست.درنتیجهمیتوانازهنرمندبهمثابهپژوهشگر
صحبتکردکههمچونیکمحقق،طرحمسئلهوحلمسئلهمیکند.بااینحالبایدپرسیدچهنوع
برایمسئلهمحوردانستنیکخلقهنری کارهنریرامیتوانمسئلهمحوردانست؟چهسازوکاری
از بیرون با تفاوتی چه دانشگاهی نظام درون در هنر خلق دیگر، بهعبارت گرفت؟ نظر در میتوان
نظامدانشگاهیدارد؟اینپرسشهامعطوفبهایننکتهاستکهخلقهنردردروننظامدانشگاهی
)درکارگاههاوآتلیههایدانشکدهوتوسطاعضایهیئتعلمیهنر(،زیرپارادایمعلمقرارمیگیرد،
ازتجربهو نوعویژهای باشند. ازآکادمیداشته باهنرمنداِنخارج تفاوتهایی انتظارمیرودکه لذا
آفرینشگریدردانشکدههایهنرباعنوان»اجراهایپژوهشی«یا»نمایشگاههایپژوهشی«شناخته
میشوند.اجراهایپژوهشیهمچونبهآزمونگذاشتنیکفرضیهونوعیتجربهورزیآزمایشگاهیدر
هنراست.نمایشگاههایپژوهشیهمچونپرسشیازتاریخهنردربستروزمینهتازهاست.ازهمینرو،
تنبهنقدهنرمیدهندتابهانباشتمستنداتتاریخهنربپیوندند.نقدهنربایدبتوانداجراهایپژوهشی
ونمایشگاههایپژوهشیرابهآزمونبگذارد.تفاوتنمایشگاههاواجراهایهنردربیرونازدانشگاهو
خارجازپارادایمعلمآناستکهنمایشگاههایآزادالزامیبهنقدوارزیابیندارند؛تجلیرمانتیستی
تنبهنقدمیدهدتا الزاماً اماهنردردروندانشگاه اثرهنریآنهارانقدناپذیرمیسازد هنرمندو

همچونتجربهآزمایشگاهیبهآزمونعلمیگذاشتهشود.

د( از دانشگاه علمی به دانشگاه هنری
خلقآثاروبرگزارینمایشگاههایهنریبخشمهمیازفعالیتمدرساندانشگاههایهنراست؛امادر
نیستند.شاخصهای فعالیتهایهنریچندانموردتوجه این ارزیابیهایعملکرددانشگاههایهنر،
استانداردشدهکهدرعلمسنجیهاموردارزیابیقرارمیگیرند،فعالیتهایخالقانهراشاملنمیشونداز
همینرو،دانشگاههایهنردرکمترینرتبههایعلمیقرارمیگیرند.اماآیامیتوانبااینشاخصها،

دانشگاههایهنرراارزیابیکرد؟
نظامآموزشعالیدرایرانمتمرکزاست؛اینتمرکزدرشیوهپذیرشدانشجووارزیابیعملکرد
دانشگاههاوسنجشکاراییاعضایهیئتعلمیوجوددارد.لذاتفاوتهایدانشگاههاونوعفعالیتآنها
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کمترموردتوجهقرارمیگیرد.امااینمسئلهبرایدانشگاههنراهمیتبسیاردارد،زیرانوعوموضوع
فعالیتدانشگاههایهنربادیگردانشگاههاتفاوتهایزیادیدارد.درواقعتنهابخشتحصیالتتکمیلی
دانشگاههایهنراستکهباشاخصهاییهمچونتعدادپایاننامه،تعدادمقالهوکتابهمسوییدارد.
علمسنجی، و ارزیابی در بهتر رتبههای کسب برای تا دارند تمایل هنر دانشگاههای رو، همین از
ازفعالیتهایخالقانهدر بخشتحصیالتتکمیلیخودراگسترشدهند.درحالیکهبخشمهمی
دانشگاههایهنردرمقطعکارشناسیشکلمیگیرد.آنچهبهدانشگاههایهنرهویتمیدهد،رویدادها
ونمایشگاههایهنریاست.منظورایننیستکهفعالیتهایدانشگاههایهنربهمهارتهایهنریو
آموزشگاهیتقلیلیابد،بلکهمنظورایناستکهتفاوتهایعملکردیدانشگاههایهنردرتولیددانش/خلق

هنرموردبازاندیشیقرارگیرند.

دانشگاه های هنر: دانشگاه اجتماعی
دانشگاههنرچگونهدانشگاهیاست؟چهتفاوتیبادیگردانشگاههادارد؟برایپاسخبهاینپرسشابتدا
بایدگونهشناسیایازدانشگاههاراازنظرگذراند؛سپستفاوتکارکردهاوعملکردهایایندانشگاههارا
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بررسیکرد؛سپسبهتمایزهاوتفاوتهایدانشگاههایهنربادیگردانشگاههاپرداخت.درگونهشناسی،
دانشگاههارابهچهارنسِلدانشگاههایآموزشی،پژوهشی،کارآفرینواجتماعیتفکیکمیکنند.

د انشگاه آموزشی:دانشگاههاییکهرسالتومأموریتآنهاآموزشدانشجویانوآمادهکردنآنان
برایکارحرفهایاست.درایندانشگاههاپژوهشعلمیزیرمجموعهایازهدفاصلییانتیجهعالیق

اعضایهیئتعلمییاسفارشهایبیرونیاست؛
د انشگاه پژوهشی:درایندانشگاههافرایندهایآموزشیبهعنوانانشعابوشاخهایازپژوهش
علمیتعریفمیشوندوآموزش،دریکحوزهخاصیازعلمهدایتمیشودکهدانشجویانرابرایانجام

کارپژوهشیمستقلدرحوزهمعینیازعلمآمادهکند؛
اشاره ایناصطالح یافت. ازدهه1990عمومیت د انشگاه کارآفرین:مفهومدانشگاهکارآفرین
بهروشهایمدیریتیاستفادهشدهازسویمسئوالندانشگاهاستکههمانندیککارآفرین،بهعالئم
محیط،نیازهایشرکتهایخاصیامدیریتعمومی)دولتی(واکنشنشانمیدهدوبهخوبیقادر

استنیازهایجامعهراشناساییوبرایپاسخبهایننیازهابارویکرددانشوفناوریتدبیرکند؛
د انشگاه اجتماعی:نسلچهارمدانشگاههابرویژگیذاتیدانشگاههایعنیخلقکنندگیتأکیددارندوهدف

آنهاتوسعهمحلیومنطقهایواهتمامبهارتقایمحیطپیراموناست)مهدیوشفیعی،2-4:1396(.
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هریکازگونههایدانشگاهیالگوهایموفقیدارند؛نمونهنسلاولدانشگاههارادرسوربنفرانسه،آکسفورد
درانگلستانوبولونیادرایتالیامیتوانجستکهتأکیدبرتدریسبرپایهدرسگفتاراست.دانشگاههای
هایدلبرگوهومبولتآلماننمونههاییازنسلدوموتدریسبرپایهتحقیقهستند.دانشگاههایآمریکایی
همچونامآیتینمونهایازدانشگاههایکارآفرینهستندکهباتأسیسپارکهایعلموفناوری،پدیده
تجاریسازیدانشرادرسیلیکونولیکالیفرنیاگسترشدادند.ازنسلچهارممیتوانبهنمونههای
موفقیدرهلندتاژاپناشارهکرد؛اماتازهبودناینجریانمانعازآناستکهبتوانبهیکنمونهقطعیو
موردتوافقاشارهکرد.بایدبرایننکتهتأکیدکردکهیکیازگونههاونسلهاممکناستبهصورتترکیبی
درسیاستهاییکدانشگاهدنبالگردد.بهعبارتی،بخشهایمختلفدانشگاهدرپردیسهایمتفاوت،
یکیازاینگونههایدانشگاهیراتحققببخشند.اکنونبایدپرسیدکهدانشگاههایهنربهکدامگونهاز
دانشگاههانزدیکترهستند؟کدامگونهرادرچشماندازشانترسیممیکنند؟چگونهامکانتحققالگوهای

ترکیبیرافراهممیکنند؟
که شرایطی در بهویژه است، شده کارآفرین دانشگاههای بر زیادی تأکید گذشته سالهای در
ایجادشغلبرایدولتسرمایهبراستوبخشخصوصینیزدرتوسعهبازاروایجادشغلموفقیتهای
محدودیداشتهاست.لذاازدهه1980بحثتوسعهالگویکسبوکارهایکوچکتوسطکارآفرینان
مطرحبودهاستوازدانشگاهانتظارمیرفتکهنهفارغالتحصیالِنمنتظردریافتشغل،بلکهکارآفرینان
شغلتربیتکند؟بهعبارتی،دغدغهاصلیدانشگاههانهانتقالدانشیاتولیددانش،بلکهتجاریسازی
دانشبود.ازاینرودانش،پژوهشوآموزشدردانشگاههابااینپرسشمواجهشدندکهنتیجهآنها
چیستوبهچهکارآفرینییاصنعتوتجارتیمنجرمیشوند.البتهاینتاحدزیادیتقلیلگرایانهاست
کهمحورفعالیتدانشگاهراکسبوکاریابنگاهداریتلقیکنیم،بهویژهبرایدانشگاههایهنروعلوم

انسانی.ذینفعاناصلیدانشگاهرانمیتوانتنهاصنعتونظامکسبوکاردانست.
نسلسومدانشگاههایادانشگاههایکارآفرینممکناستاصلاستقاللعلمرابهخطربیندازند؛
جذب )در اداری استقالل دانش(، تولید در آزاداندیشی و علمی )استقالل فکری استقالل »یعنی
هیئتعلمی،پذیرشدانشجو،ومعامالتوتعامالتبینالمللی(واستقاللدانشگاهی)دربرنامههای
آموزشیوپژوهشی(ممکناستبهخطربیفتد«)فراستخواه،195:1397(.دانشگاهدرسیطرهبازارو
تقاضاهایتجاریقراربگیردونهتولیددانش،بلکهتولیدفناوریرادرمرکزبرنامههایخودقراردهد.
ایندرحالیاستکهدرمرکزفعالیتهایدانشگاه»تفکرودانش«قرارداردنه»تکنولوژیوفناوری«.
دردانشگاههایکارآفرین،تأکیدبرومراکزرشدیاانکوباتورهاوپارکهایعلموفناوریاست.امانباید
محیطدانشگاهرابهبنگاهتجاریفروکاستوآنراشتابدهندةکسبوکارتلقیکرد.بلکهبایداین
فعالیتهارایکیازاهدافدانشگاهبرشمردنهمهمترینیااصلیترینهدفآن.درنقداینرویکردبود

کهدانشگاههاینسلچهارمظاهرشدند.
دانشگاههاینسلچهارمنیزمبتنیبراقتصاددانشبنیانهستند.مرکزفعالیتهایایندانشگاهها
مفهومتوسعهاستوروندکارآنهاتأکیدبرموقعیتملی،بومیومحلیاست.ایندانشگاهبیشاز
باشد. ترویجکنندهدانشمحلی یا تولیدکننده داردکه باشد،سعی انتقالدانشجهانی آنکهدرپی
»خصوصاًدانشگاهجهانسومیباانبوِهنگونبختیهاومرارتهادرمحلومنطقهاشمواجهاستوبرای
مواجههخالقعلمیبااینمشکالت،بایدبهعقالنیتفرهنگیواجتماعیوآکادمیکوکنشارتباطی
وگفتوگورجوعکند.دانشگاهنمیتواندمسئولیتاجتماعیخودرابهعنوانیکشرکتوبیشینهسازی
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سودتبدیلکند؛بلکهدانشگاهیکنهاداجتماعیاستومسئولیتعمومیایکهبردوشمیکشدبیش
ازاینهااست«)فراستخواه،139:1397(.

دانشگاههنررابایددرپارادایمچهارمبازخوانیکرد.درجامعهایکهتحصیلکردگاندانشگاههابا
تأسیسشرکتهایمتعدد)ودربخشفرهنگباتأسیسمؤسسههایفرهنگیفراوان(درتالشبرای
کسبوکاروجذببودجههایدولتییاسرمایهگذارانخصوصیبرایتوسعهفعالیتهایشانهستند،آیا
دانشگاههابایدبهمثابهرقبایبازارفعالیتکنند؟آیاایننقِشحمایتیوتوسعهبخشیدانشگاههاراتقویت
میکند؟آیارقابتجوییدانشگاههابامؤسساتبخشخصوصی)کهزادهومحصولهمیندانشگاهها
است(منجربهرقابتینابرابرنمیگردد؟دانشگاههایهنربایدبهفضایکسبوکارهنریوکارآفرینی
دانشگاه و اصفهان هنر دانشگاه )در هنر اقتصاد رشته گذشته دهه در که گونه همان بپردازند هنر
بینالمللیامامرضا)ع(درمشهد(تأسیسشدوواحدهایدرسیاقتصادهنر)دررشتهکارشناسیارشد
علوم دانشکدههای و دانشگاههایهنر از تقلیلگرایانه نباید اما افزودهشدند. پژوهشهنر( و نقاشی

سیاسیوعلوماجتماعیانتظارتجاریسازیدانشداشت.
دردانشگاههاینسلچهارمتأکیدبرفناوریهاینرمبهجایفناوریهایسخت)همچونتکنولوژی(
است.هنرازجملهفناوریهاینرماست.»درجهاِنآیندهفناوریهاینرمنقشبسیارمهمیدرامور
جوامعدرترازهایمختلف،ازامورفردیتاسطحبنگاههاتاحیطهعملدولتها،برعهدهخواهندداشت.
فناوریهاینرمبرنوآوریدرعرصهاجتماعیتأکیددارند.ازجملهفناوریهاییازقبیلمدیریتدانش،
تنظیممحصوالتبرمبنایخواستمصرفکننده،طراحیمتناسبباتواناییحسیبهنحوترکیبی،ایجاد
ابزارهاینظریمناسببرایمدلسازی،شبیهسازی،قابلیتردگیری،ایجادچارچوبهابرایهماهنگی
درسازمانونظایرآنرامیتوانبرشمرد.بخشاعظمدانشگاههایعلومانسانیوهنربیشازآنکه
بهشرکتهایتجارینیازداشتهباشند،بهتوسعهشرکتهاوبنگاههایزایشینیازدارند؛بنگاههاو

مؤسسههاییکهتفکرانتقادیرابسطمیدهندوافرادخالقتربیتمیکنند.
تأکیدبرپژوهشهایتقاضامحوروتجاریدررشتههایهنرمنجربهسوءتفاهموکجفهمیدرفهم
مسئلههنرمیگردد؛زیرااغلبپژوهشهایهنرتقاضاهایمحدودومخاطبخاصدارند.اگربناباشدکه
پژوهشهایمؤثرراباشاخصکتابموردسنجشقراردهیم،بادشواریدیگریمواجهخواهیمشدکه:
چهپژوهشیدربازارکتابمورداستقبالقرارخواهدگرفت؟بهاینترتیب،الزاماتومحدودیتهایبازار
نشربهحوزهمطالعاتهنروفعالیتهایاعضایهیئتعلمیسرایتخواهدکرد.لذادربخشپایانیمقاله
بهاینمسئلهمیپردازیمکهذینفعاناصلیپژوهشهایهنریچهکسانیهستندواثربخشیپژوهشهای

هنربایدمتوجهچهکسانیباشد؟بهعبارتی،کاراییواثربخشیپژوهشهایهنریبهچهمعنااست؟
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جمع بندی: کارایی تولیدات علمی و پژوهش های هنری در دانشگاه های هنر
پیرامونضرورتارتباطدانشگاهباصنعتمباحثزیادیطرحشدهاست؛اغلبانتظارمیرودکهدانشگاه،
مهندسانوتکنسینهایکارآمدپرورشدهدوراهکارهایعلمیبرایچالشهایتوسعهوسازندگی
کشورفراهمآورد؛همانگونهکهتوانستهتاحدزیادی،مهندسانخبرهدرسدسازی،پتروشیمیودیگر
صنایعپرورشدهد.اماارتباطدانشگاههایهنرباجامعهازنوعدیگریاست.آنچهرشتههایهنروعلوم
انسانیپرورشمیدهد،انسانهایخالقاستوبهجایسازندگی)عمرانی(برسرزندگی)اجتماعی(
آورد؛ میان به بحث »فرهنگ« با هنر دانشگاههای ارتباط از باید »صنعت« بهجای میکنند. تأکید
چگونهاینارتباطتقویتمیشود؟پرداختنبهفرهنگهایمیراثیوپرداختنبهفرهنگملیاولین
پاسخهابهاینپرسشاست؛همانگونهکهبخشزیادیازمطالعاتهنرپیرامونتاریخفرهنگایران
دردورههایباستانودوراناسالمیاست.همچونمطالعاتپیراموندورانهخامنشیانوساسانیان
بهدیگرمضامین پرداختن اما قاجاریان. و ایلخانیان،صفویان ایراندردوران پیرامونهنر ومطالعه
فرهنگینیزبههمانمیزاناهمیتدارد؛همچونگسترشمطالعاتهنرکهبتوانندبر»تجربهفرهنگی«
و»تنوعفرهنگی«تأکیدکنند.تقویتتنوعفرهنگیمنجربهرشدخالقیتدرجامعهمیگردد.جامعه
خالقبدونتنوعفرهنگیپدیدنمیآید.اینهنراستکهمیتواندتنوعفرهنگیراتوسعهدهد.کارایی
دانشگاههایهنررابراساسکمیتتولیداتشاننمیتوانارزیابیکرد،بلکهبایدبراساسکیفیتتنوع
تنوعاستکهمیتوان ازتجربه داد.درگذر قرار توانستهاندبسطدهند،موردسنجش فرهنگیکه
با دانشگاهها میان نسبت که دارد لذاضرورت کرد. تجربه را فرهنگ تکاملی و فرهنگی جهشهای
صنعتونسبتمیاندانشگاههایهنربافرهنگموردکندوکاوقرارگیرد.انتظارازدانشگاههایهنررا
نمیتوانبهمقاالتوکتبعلمیتقلیلداد،بلکهبایددرسطحیوسیعتراینپرسشرامطرحکردکه
آیادانشگاههایهنرتوانستهاندتجربهتنوعفرهنگیرادرجامعهتقویتکنند؟اگرچهمعیارهایکمی
وآماریعلمسنجیقادرنیستندایندستاوردهارابهسنجشدربیاورند،اماایننمیتوانددستمایهای

براینادیدهگرفتنآنیابیارزشدانستنآنتقلیکرد.
عالوهبراین،بایدیادآورشدکهاجراییکپژوهش،موانعاداریوسازمانیمتعددیدارد؛امامشکل
اینجااستکهپسازاجراواتمامکمترموردمراجعهواستفادهقرارمیگیرند.اینبدینمعنانیست
کهاینپژوهشهاناکارآمدهستند،بلکهبدینمعنااستکهنظاماداری)نظاممدیریتوتصمیمگیری(
تمایلی)یاآمادگی(برایکاربستآنهاندارد.لذاپرسشازاثربخشیپژوهشهابیشازآنکهمتوجه
پژوهشیاپژوهشگرباشد،متوجهنظاماداریوشوراهایتصمیمگیریاست؛نظامیکهپژوهشرابه
پژوهش( دربخش ازپیشتعیینشده بودجههای هزینهکردن )برای اداری اجباری یا مدیریت، تزئین
تقلیلمیدهد.دراینصورتافزایشبودجههایپژوهشیمشکلیازاثربخشیپژوهشکمنمیکند.اما

بهواقعاثربخشیپژوهشهایهنریاکارآمدیدانشگاههایهنرچگونهبایدباشد؟
کارآمدیدانشگاههابامفهوماثربخشی13موردبحثقرارمیگیرد؛اثربخشیبهمعنای»میزانمطابقت
بروندادیکسامانهبانیازهایکاربرانخاصآنسامانهاست«14.اثربخشیپژوهشموردمطالعهوتوجه
محققانداخلینیزقرارگرفتهاست؛همچونقانعیراد)1386(،اسدی)1393(،احسانی)1395(و

13- Effectiveness  
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فراستخواه)1397(کهبراثرسنجیعلمتمرکزداشتند.شورایعالیآموزشانگلستان)درسال2014(،
با»تأثیراتخارجی15«تعریف اثرسنجیپژوهشوعلمرا باطرح»چارچوبتعالیپژوهش«مفهوم
کرد؛یعنیهرتأثیر،تغییروسودیکهدرپییکتحقیقبراقتصاد،جامعه،فرهنگ،سیاستگذاری،
خدمات،بهداشت،محیطزیستیاکیفیتزندگیمردمفراترازمحیطعلمیرویدهد.بهاینترتیب،

مفهوماثربخشیبراساسدومعیارسنجیدهمیشود:
1(اثربخشداخلیدرمیدانعلم)InternalImpact(:درونداداینپژوهشدرحوزهعلماست؛
بودن،روشهای پرارجاع و وکتابها مقاالت تعداد بهشاخصهایکّمیمثل توجه اینصورت، در

معمولومفیدیبرایسنجشایناثربخشیاست؛
2(اثربخشخارجیدرجامعه)ExternalImpact(:بروندادپژوهشدرحوزهجامعهاست؛
دراینصورت،بهاثربخشیفرهنگیواجتماعیپژوهشتوجهمیشودوشاخصهایکیفیمانند
که نکته این اهمیتمییابد.همچنین وعمومی علمی مجامع در پژوهش نتایجیک کانونیشدِن
فرهنگی و اجتماعی اولویتدار مسائل و روز پرسشهای به پاسخی میتوانند چگونه پژوهشها

ارائهدهند.
درگزارشتحقیقیکهدانشگاهشفیلدانگلستاندرسال2007دربارهاثرسنجشپژوهشهایهنر،
پرسیدهشد. اثربخشیپژوهشهایشان پژوهشگراندرباره از ازگروهی داد، انجام ومعماری طراحی
دراینپژوهش،26درصدازپژوهشگرانگفتندکهپژوهشهایشاناثربخشاستاماشواهدیمبنی
اثربخشی زمینههای درباره داشتند اثربخشی بر مبنی کهشواهدی آنها از ندارند. اثربخشی این بر
پژوهشهایشانپرسیدهشد.نتایجنشاندادکه85درصددرخواستهاییبرایگفتوگوپیراموننتایج
پژوهشهایشانداشتند؛84درصدبازخوردهایغیررسمیازمحققانومتخصصانداشتند؛77درصد
درخواستهاییبرایمشاورهدرمورددیگرتحقیقاتداشتند؛64درصدتحقیقاتشانارجاع)سایتیشن(
داشت؛55درصددرخواستهاییبرایانجامتحقیقاتمشابهدیگرداشتند؛30درصدبهطرحهاوآثار
اشارهکردهاندکهکارهای انجامشدهاست؛28درصد اشارهکردندکهتحتتأثیرتحقیقاتشان هنری
اجتماعییاشیوههایتخصصیتحتتأثیرتحقیقاتشانانجامشدهاست؛21درصدگفتهاندکهتصمیمات
سیاستگذارانهسازمانهایدولتییاشرکتهاازتحقیقاتشانتأثیرگرفتهاند)موتاراوتیلد2007،16:
53(.ارائهاینگزارشدرایراننیزمیتواندمفیدباشدوایننتیجهرابهدستآوردکهپژوهشگرانهنر

درایرانچگونهبازخوردآثارشانراارزیابیمیکنند.
اماارزیابینظاماثربخشیپژوهشهادردانشگاههایهنر،پیششرطهاییدارد.همانگونهکهدر
مدلپیشنهادیآوردهشدهاست،درابتداالزماستکهنگرشهابهتولیدعلمدردانشگاههایهنرتغییر
کند.برایاینکاربایدچهارمحورتغییردنبالشود:1(تغییرازنگرشهایعلمسنجشبهنگرههای
تغییر کیفیگرایانه به را کّمیگرایانه شاخصهای میتوانیم صورت این در زیرا علم، جامعهشناسی
دهیمکهمتناسببااثرونفوذپژوهشپیرامونهنراست؛2(تغییرازسنجشاندازهعلمیبهمعرفت
علمیاست؛کارهنروپژوهشهایهنریدرمرحلهاولافزایشمعرفتاستنهانبوهسازیدانش؛3(
از یانوعی بهفعالیتهایاعضایهیئتعلمیدردانشگاههایهنربهگونهایکهبخشی تغییرنگرش
فعالیتهایهنریرابهمثابهتولیداتعلمیوپژوهشیبپذیرد؛4(بایدبهتفاوتهایدانشگاههایهنر

15- Impact External
16- Chris, MOTTRAM, and TILL, Jeremy
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باسایردانشگاههاتوجهشود،زیراسرشتونوعفعالیتهایهنریرانمیتوانتماماًزیرپارادایمعلم
موردارزیابیقرارداد؛بلکهبایدبهعملکردهاینمادینوفرهنگیدانشگاههایهنرنیزتوجهکرد.بااین

تغییرنگرشاکنونمیتوانازسهگونهاثربخشیصحبتبهمیانآورد:
اول مرحله در کرد. توجه پژوهشها این ذینفعان به باید بخش این در اثربخشی؛ گستره )1
ذینفعانجامعهعلمیهنراستودرمرحلهدومجامعههنریاستکهبیرونازنهادعلمآکادمیک
منتقدان، یعنی هنری، پژوهشهای اصلی ذینفعان با کند تالش باید دانشگاه دارند. حضور هنر
نهادهای با دانشگاهها دیگر که گونه باشد.همان ارتباط در هنر نمایشگاهگردانهای و گالریداران

صنعتدرارتباطهستند؛
وکاربردیدرهنر اشتغالزا و وکارآفرینانه نوآورانه فعالیتهای اثربخشی؛کهشامل اهمیت )2
تعداد شامل که کرد اشاره هنر دانشگاههای سازمانی عملکرد شاخصهای به باید نهایت در است.
مقاالتوکتابهایمنتشرشدهاست،همچنینتعدادرویدادهایهنریهمچوننمایشگاههاواجراهاو
پرفورمنسهایپژوهشیکهشاخصیبرایتولیددانشهنریهستند.درحالحاضردستیابیبهاین
شاخصهاواجرایاینمدلپیشنهادیدشواراست،زیراپیشازهرچیزبایددرآییننامههایارتقاو
ترفیعاعضایهیئتعلمیدانشگاههایهنربازنگریشود.دیگرآنکهفضایباِزفرهنگیوسیاسیباید
کمککندکهدانشگاهازیکدانشگاهبستهبهسوییکدانشگاهبازواجتماعیحرکتکندتابتواندبا

ذینفعاناجتماعییعنیجامعههنریبیرونازدانشگاهارتباطبهتروبیشتربرقرارکند.
درپایانبایدتأکیدکردکهمسیرخطیعلمازدانشگاهبهبیرون،جایخودرابهوضعیتیغیرخطی
حلقهایوبلکهشبکهایدادهاست.»علم،همساختهدانشگاهوغیردانشگاهاست،همساختهپژوهشگر
وکاربر،دانشگاهوصنعت،دانشگاهوفرهنگ،حوزهتخصصیوعمومی،ونظریهپردازیوفناوریاست.
ساختاردرختیدانشجایخودرابهساختارشبکهایدادهاست.امروزهدردانشگاهامآیتی،تحقیقات
انسانیواجتماعی ندارد؛علوم علوماجتماعیصورتمیگیرد.دیگرساختاردرختیرشتههاکارایی
باهنر،وعلومپایه،ومهندسی،وپزشکیروابطشبکهایدارند.چندرشتههاومیانرشتههاوماورای
رشتههاوفرارشتههادرحالرشدهستند«)فراستخواه،150:1397(.لذادیگرنمیتوانبهصورتخطی
ازمهارتهایهنرییاتاریخهنردردانشگاههایهنرصحبتکرد،بلکهپژوهشهایهنردررشتههای
مطالعات و ارتباطات علوم رشته در سینما درباره پایاننامهها تعداد است. یافته بیشتری رشد دیگر
فرهنگی،کمترازرشتههایتخصصیسینمانیستند.ایننشانمیدهدکهنمیتوانپژوهشهنررا
محدودبهدانشگاههایهنردانستوبایدازمطالعاتمیانرشتهایوچندرشتهایهنرصحبتکرد.این
درحالیاستکهمتخصصانهنرهمچنانبهدنبالطرحهنربهمثابهتخصصهستندوگاهیگسترش
مطالعاتنشانهشناسانه،جامعهشناسانهوروانشناسانهدرهنررامنجربهحاشیهایماندنپژوهشهای

هنرِیواقعی،قلمدادمیکنند.اگرچهایننگرشهایسنتیدرحالتغییراست.
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