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 مصطفا مرادیان 1 

»نیم نگاهی به چالش های انتخاب رویکرد در پژوهش«

ســاالنه هــزاران پایان نامــه و مقالــه در دانشــگاه ها 

ــس  ــد و پ ــر در می آی ــته ی تحری ــه رش ــات ب و مؤسس

از اتمــام در قفســه ها و آرشــیوهای کتابخانه هــا یــا 

بانک هــای اطالعاتــی خــاک می خورنــد. در ایــن میــان 

ــا  ــگاه ی ــار دانش ــه اعتب ــته ب ــا، بس ــی از پژوهش ه برخ

ــورد  ــا م ــر پژوهش ه ــتر از دیگ ــاص، بیش ــریات خ نش

ــماری از  ــداد بی ش ــا تع ــد، ام ــرار می گیرن ــتفاده ق اس

ــه دســت فراموشــی ســپرده  ــده گرفتــه و ب آن هــا نادی

ــن امــر، عــدم  ــل ای ــن دالی می شــوند. یکــی از مهم تری

دســته بندی دقیــق و منظــم از نظــر ســاختار، محتــوا و 

آرشــیو پژوهش هــا اســت. بــرای مثــال شــکل ظاهــری 

و دســته بندی اطالعــات در هــر دانشــگاه یــا نشــریه بــا 

دیگــری تفــاوت دارد و ایــن ناشــی از عــدم هماهنگــی 

ــی اســت.   ــای اصل ــان پایگاه ه ــق می دقی

    در ســایر کشــورهای توســعه یافتــه، دانشــگاه ها 

و نشــریات شــیوه نامه هایی دارنــد کــه نگارنــدگان 

ــد و از نظــر ســاختار و  ــروی کنن ــد از آن هــا پی موظفن

ــی  ــن در حال ــند. ای ــد باش ــر آن اصــول پایبن ــوا ب محت

اســت کــه بــا اولیــن مراجعــه بــه پایان نامه هــای 

مقاطــع ارشــد و دکتــری در دانشــگاه تهــران یــا ســایر 

ــر  ــن ام ــت ای ــدم رعای ــر متوجــه ع دانشــگاه های معتب

ــان  ــن می ــه در ای ــع کســی ک ــه طب ــم شــد و ب خواهی

ــرا  ــا پژوهشــگر اســت؛ زی ــد دانشــجو ی آســیب می بین

ــا  ــه ب ــرده، بلک ــرار ک ــران را تک ــتباه دیگ ــا اش ــه تنه ن

توجــه بــه حساســیت غریــب داوران بــه شــکل ظاهــری 

ــط  ــه توس ــیوه نام ــۀ ش ــدون ارائ ــم ب ــش، آن ه پژوه

ــن  ــده گرفت ــره و نادی ــدن نم ــم ش ــبب ک ــان، س ایش

زحمــات دانشــجو یــا پژوهشــگر می شــود. ممکن اســت 
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بگوییــد کــه چنیــن نیســت و بــرای مثــال نشــریه  ها و 

ــیوه نامۀ آن هــا در  ــیوه نامه دارنــد و ش دانشــگاه ها ش

وب سایت هایشــان بارگــذاری شــده اســت! بلــه درســت 

ــا یکدیگــر  اســت؛ امــا کافیســت ایــن شــیوه نامه ها را ب

ــگاه متوجــه تفــاوت بــزرگ میــان  مقایســه کنیــم و آن

ــورد  ــد. در م ــم ش ــر خواهی ــا یکدیگ ــا ب ــرد آن ه رویک

پایان نامه هــا ایــن موضــوع بــه کل نادیــده گرفتــه 

ــه رشــتۀ  ــا اگــر ســال ها پیــش شــیوه نامه ای ب شــده ی

ــانی  ــرای به روزرس ــی ب ــت، اقدام ــده اس ــر در آم تحری

ــدان  ــاتید و کارمن ــرا اس ــت؛ زی ــده اس ــام نش آن انج

مربوطــه اهمیــت آن را درک نکرده انــد. 

بــه  زمــان  گــذر  در  می تــوان  مثــال  بــرای     

پژوهش هــای یــک اســتاد دانشــگاه یــا یــک پژوهشــگر 

برجســته در نشــریات مختلــف نگاهــی انداخــت و 

ــد.  ــم ش ــا خواهی ــان آن ه ــاوت می ــه تف ــگاه متوج آن

ــری  ــکل ظاه ــامل ش ــک ش ــدون ش ــا ب ــن تفاوت ه ای

ــود.  ــوای آن هــا خواهــد ب ــا ســاختار پژوهــش و محت ی

ــکار  ــی آش ــئله، زمان ــن مس ــدی ای ــیب های ج ــا آس ام

می شــود کــه یــک دانشــجو یــا پژوهشــگر بــرای 

ــا  ــد. او ب ــق کن ــش و تحقی ــد پژوه ــار می خواه اولین ب

ــری  ــف تحری ــکل های مختل ــا ش ــت و جو ب ــن جس اولی

مواجــه شــده و بــه جــای تمرکــز بــر محتــوا، پیوســته 

بــا ســاختار و چگونگــی نــگارش و ســازماندهی پژوهش 

روبــرو خواهــد بــود. موضــوع دیگــر کــه در بســیاری از 

ــاالت  ــه، مق ــم از پایان نام ــر اع ــای حــوزة هن پژوهش ه

علمــی پژوهشــی مشــهود اســت عــدم وجــود رویکــرد 

دقیــق نگارنــده از نظــر کمــی یــا کیفــی اســت. بــرای 

ــه  ــویم ک ــرو می ش ــئله روب ــن مس ــا ای ــا ب ــال باره مث

ــال کمــی و  ــۀ پژوهــش رویکــردی کام ــده در بدن نگارن

آمــاری دارد؛ امــا در نتیجه گیــری، تحلیلــی کیفــی را به 

کار بســته اســت. بــه دیگــر ســخن نگارنــده در نــگارش 

ــه ایــن مســئله توجــه نکــرده اســت کــه می خواهــد  ب

چــه نــوع تحقیقــی را انجــام دهــد. کمــی یــا کیفــی؟

   بدیهــی اســت کــه پژوهش هــای کمــی متکــی 

بــه آمــار و ارقــام هســتند و پژوهش هــای کیفــی 

ــن  ــک از ای ــر ی ــام ه ــد. انج ــی دارن ــردی تحلیل رویک

ــل  ــا مشــکالت قاب ــری ب ــته های هن ــا در رش پژوهش ه

ــد  ــال برخــی معتقدن ــرای مث ــرو اســت. ب ــی روب توجه

کــه تحلیــل کمــی در هــر شــکل آن و در بســیاری از 

مــوارد ســبب دســته بندی و رویکــردی آمــاری نســبت 

بــه هنــر خواهــد شــد و در نتیجــه هنــر از اصــل خــود 

فاصلــه می گیــرد و نگارنــده بــرای پرداختــن بــه 

ــا دســته بندی  موضوعــی خــاص ارزش اثــر هنــری را ب

ــی  ــل کیف ــورد تحلی ــن آورده اســت. در م ــاری پایی آم

ــی دارد و  ــه شــکلی دیگــر مخالفان ــن مســئله ب ــز ای نی

آن هــا بــر ایــن باورنــد کــه نوشــتن و پژوهــش کیفــی 

در هنــر ســبب بــروز نگرش هــای شــخصی افــراد 

ــود  ــت می ش ــتۀ آن هاس ــۀ زیس ــه تجرب ــی ب ــه متک ک

ــود.  ــد ب ــی نخواه ــا علم ــر اساس ــن ام ــت ای و  در نهای

ــت  ــا و سردرگمی هاس ــالف نظره ــن اخت ــاید همی ش

ــه صــورت  ــد ب ــدگان نتوانن ــود نگارن ــه ســبب می ش ک

ــن  ــد. بنابرای ــتفاده کنن ــا اس ــن رویکرده ــفاف از ای ش

شــاید بهتریــن راه  بــرای درک درســت یــا غلــط بــودن 

ــا و  ــر دنی ــریات معتب ــه نش ــه ب ــائل مراجع ــن مس ای

ــش  ــر پژوه ــه ام ــبت ب ــا نس ــدگان آن ه ــرد نگارن رویک

ــا اندکــی جســت و جو در می یابیــم کــه کمــی  اســت. ب

ــوال  ــر س ــا زی ــی ب ــش ارتباط ــودن پژوه ــی ب ــا کیف ی

بــردن ارزش هــای اثــر هنــری و یــا بــروز رویکردهــای 



شــخصی نــدارد بلکــه بســته بــه نــوع موضــوع و 

ــرد  ــه رویک ــت ک ــش اس ــش های پژوه ــه پرس ــه ب توج

ــد. ــد ش ــخص خواه ــگر مش پژوهش

   امــا در مواجهــه بــا بســیاری از رشــته های هنــری در 

میابیــم کــه اساســا مقولــۀ پژوهــش بــا دو بخــش نظری 

و عملــی روبــرو اســت. رشــتۀ طراحــی صحنــه از جملــه 

ــه دانشــجویان و پژوهشــگران آن  رشــته هایی اســت ک

ــا پژوهــش و جســت و جوی مــداوم ســر و کار  نه تنهــا ب

دارنــد؛ بلکــه در تــالش هســتند تــا پلــی میــان دانــش 

نظــری و بخــش عملــی برقــرار کننــد. در ایــن رشــته  

ــودن  ــا کیفــی ب ــه مســئله کمــی ی نیــز عــدم توجــه ب

ــود و  ــده می ش ــور دی ــه وف ــا ب ــش و پایان نامه ه پژوه

ــۀ  ــدن نتیج ــدوش ش ــبب مخ ــر س ــن ام ــت ای در نهای

پژوهــش خواهــد شــد.
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