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سؤال های  عرصه ها، صورت  از  یک  هر  به  مربوط  پارامترهای  د ر جزوات 
باید  جواب ها  اما چگونه  از چهار عرصه مشخص شد ،  یک  هر  د ر  مختلفی 
طریق روش های  از  پژوهشگر  است  الزم  به جواب،  رسید ن  برای  یافت؟  را 
مختلف به جمع آوری اطالعات و سپس پید اکرد ن جواب مسئله بپرد ازد  و د ر 
نهایت با تحلیل پاسخ ها به د نبال حل مسئله و ارائۀ راهکار برای منطقه باشد .
کسب  و  گرد آوری  مختلف  روش های  بیان  می خوانید ،  اثر  این  د ر  آن چه 

است. مسئله  جواب  پید اکرد ن  برای  مورد نظر  اطالعات 
این روش ها طبق برنامۀ ارد و د ر سه بخش قبل، حین و پس از ارد و تد وین 
و به تفصیل، مورد  بررسی قرار می گیرد . الزم به ذکر است که این روش ها برای 
تمامی چهار عرصۀ عمومی، اقتصاد  و کارآفرینی، زیربنایی و سالمت، عمومیت 
گیرند .  قرار  جهاد گران  استفاد ۀ  مورد   کاربرد ی  به صورت  می توانند   و  د ارند  
همچنین مجموعه ای د ید نی از فیلم های آموزشی تکنیک های مورد  استفاد ه د ر 
راهنمای  می تواند   که  د ارد   قرار  توانمند سازی جهاد ی  مجموعۀ هستۀ  اختیار 

بسیار خوبی برای عالقه مند ان گرد د .
باتوجه به اهمیت بحث مشاهد ه -که د ر اد امه به آن خواهیم پرد اخت- این 

موضوع با برخی نکات و ریز جزئیات د ر پیوست آمد ه است.

مقد مـه
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قبل از سفر
1. تشکیل تیم پژوهش 

 تعد اد  نفرات تیم پژوهش باتوجه به شرایط گروه جهاد ی حد اقل بین د و تا 
هشت نفر متغیر است که بنا بر الزامات، باید  ترکیبی از خانم ها و آقایان باشد .
نکته: الزم به ذکر است د رصورت وجود  محد ود یت تعد اد  نیروی انسانی 
د ر گروه جهاد ی، تمامی اعضای تیم پژوهش می توانند  اطالعات مورد  نیاز د ر 
عرصۀ پژوهش را گرد آوری نمایند . بد یهی است که د رصورت وجود  نیروی 

کافی، بهتر است افراد  مشخصی برای این بخش د ر نظر گرفته بشود .
 اعضای تیم پژوهش باید  د ارای ویژگی هایی نظیر: د قت د ر محیط اطراف، 
مطالب،  بیان  قد رت  مصاحبه،  مهارت  باال،  روابط عمومی  جزئیات،  به  توجه 

باشند . )باالبود ن هوش هیجانی(  بحران  مد یریت  لحظه و  د ر  تحلیل مسائل 
تیم جهاد ی  به  باشند  -که  امر پژوهش  یا متخصص  تیم می توانند    اعضای 
ملحق شد ه اند - یا جهاد گرانی باشند  فاقد  این تجربه یا تخصص، اما مهارت هایی 
د ر زمینۀ پژوهش کسب کرد ه باشند  )که با برگزاری کارگاه های مربوط، می توان 
حرکت های  توانمند سازی  هستۀ  با  هماهنگی  با  یافت.  د ست  مهارت  این  به 

جهاد ی می توان این کارگاه را برگزار نمود .(
و  مستمر  به طور  بیست روز  تا  د و  از  که  جهاد گرانی  باشیم  د اشته  به خاطر   
تخصصی د ر یک روستا حضور می یابند ، می توانند  صاحب مجموعۀ ارزشمند ی 
از اطالعات صحیح و محک خورد ه باشند . بنابراین بهتر است که تیم پژوهش 
نماید . د رواقع کارگروه  استفاد ه  از اطالعات مفید   این حجم  از  ارد و  بازۀ  د ر 
پژوهش می تواند  اعضایی غیررسمی د ر سایر تیم های گروه جهاد ی د اشته باشد  
که هنگام شام و ناهار، د ر جلسات بحث و گفتگو یا سایر اوقات، از اطالعات 
آنان برای تکمیل یا محک زد ن د اد ه های به د ست آمد ه استفاد ه نماید . از این رو 
اعضای تیم پژوهش به د و تا هشت نفری که به طور اختصاصی برای فعالیت 

پژوهشی انتخاب شد ه اند  منحصر نمی شود .
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2. توجیه اعضای تیم د رمورد  ضرورت پژوهش و جایگاه آن
جهاد ی  کارگروه های  سایر  با  خود   کارگروه  تفاوت  به  باید   پژوهش  تیم   
تا حد ی فرسایشی بود ن  مانند  د یربازد ه بود ن و حتی  )فرهنگی، آموزشی و...( 

باشد . واقف  ارد و  د ر طول  جلسات 
 هر گروه جهاد ی که تصمیم می گیرد  کارگروهی به نام پژوهش د اشته باشد ، 
برای  فعالیت ها  سایر  به  نسبت  را  آن  اهمیت  و  پژوهش  انجام  باید  ضرورت 
همۀ اعضای خود  شرح د هد . بر این اساس، باید  د ر جلسه ای با حضور د یگر 
جهاد گران، این نوع از فعالیت و سختی هایش، برخی الزامات و ویژگی های آن 
به د رستی تبیین شود  تا د ر نتیجۀ آن، تعامل بهتری میان این تیم و سایر اعضا شکل 
گیرد . د ر این زمینه رجوع به تجربۀ برگزاری ارد وی جهاد ی د انشگاه تهران شایان 

ذکر می باشد .
نگاه های  و  پیش فرض  از  به د ور  باید   به روستا  د ر هنگام ورود   پژوهشگر   
اطالعات  جمع آوری  به  روستا  مسائل  و  محیط  مرد م،  به  نسبت  جانب د ارانه 
آسیب های  می تواند   پیش د اوری  و  جانب د ارانه  نگاه  چراکه  بپرد ازد ، 
این  ایجاد   از  برای جلوگیری  نماید .  وارد   اطالعات  کیفیت  به  جبران ناپذیری 
آسیب، تأکید  بر د قت باالی جهاد گر د ر تعامل با مرد م روستا و محیط اطرافش 
افراد  برخورد  د ارد  و  این  با  بار است که  اولین  مسئله را حل می کند ؛ گویی 

است. خالی الذهن 

3. تقسیم شیوه های پژوهش 
مجموعۀ شیوه های پژوهش از قبیل مطالعات کتابخانه ای، مراجعه به نهاد ها 
وسازمان ها، حضور د ر روستا برای مصاحبه، انجام مشاهد ه و ارزیابی مشارکتی 
با سایر گروه ها و  ارتباط  )PRA(، جمع بند ی، ثبت مستمر وقایع و اطالعات، 
مراجعه به اطالع رسان ها باید  د ر هر گروه جهاد ی ارائه و اعضای پژوهشگر 
نسبت به آن توجیه شوند . سپس طبق برنامه ای اصولی، این روش ها تقسیم و 
به هریک از اعضا اعالم شود . این روش ها د ر جد ول زیر به تفکیک آمد ه است:
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* شیوه های پژوهش د ر سه بازۀ قبل، حین و بعد  از ارد و

4. مطالعۀ پارامترها
مطالعۀ جمعی و چند بارۀ پارامترها پیش از ارد و، به پژوهشگران کمک می کند 
تا با ذهنی طبقه بند ی شد ه و سازمان یافته د ر منطقه حضور یابند . بد یهی است 
که مطالعۀ پارامترها از اصلی ترین اقد امات پژوهشی شمرد ه می شود . الزم به 
ذکر است که د ر هر یک از چهار عرصۀ مورد  نیاز د ر امر پژوهش، جزوات 
به تفکیک و به صورت مجزا به همراه این جزوه د ر یک بستۀ کامل ارائه شد ه اند .
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5. تعیین روند  د ر مبد أ پیش از آغاز سفر
پژوهش  مسیر  انتهای  تا  ابتد ا  از  کار  روند   باید   پارامترها  بر  تسلط  از  پس 
را  اطالعات  روند  جمع آوری  بتواند   باید   این مرحله  د ر  مشخص شود . گروه 

نماید : تعیین  زیر  به ترتیب 
 اطالعات کتابخانه ای )قبل از ارد و(؛

 مراجعه به نهاد ها و سازمان ها )قبل و حین ارد و(؛
  مراجعه به اطالعات سایر گروه های جهاد ی )قبل از ارد و(. )د ر این زمینه 

      رجوع به سامانۀ اطلس جهاد ی بسیار مفید  و ارزشمند  می باشد .(؛
 مباحث نظری مورد  نیاز؛

 تمرکز بر تکنیک های مورد  نیازی که بر آن ها تسلط ند اریم؛
 نحوۀ جمع آوری اطالعات د ر ارد و از طریق مشاهد ۀ روستا، تعامل با اهالی و...؛

از  به د ست آمد ه  موارد   کتابخانه ای و  اطالعات  از  )اعم  اطالعات    گرد آوری 
          بازد ید  منطقه مانند  سفر پیش قراولی و سایر گروه های جهاد ی حاضر د ر منطقه(؛

مورد   منطقۀ  د ربارۀ  کتابخانه ای  اطالعات  جمع آوری  راه های  از  یکی 
یا  حضوری  به صورت  که  است  نهاد هایی  و  سازمان ها  به  مراجعه  پژوهش، 
مجازی اطالعات را د ر اختیار جهاد گران قرار می د هند ؛ از این رو می توان به 
سازمان هایی مانند  مرکز آمار، سازمان جهاد  کشاورزی، بسیج سازند گی، کمیتۀ 
امد اد ، فرماند اری، سازمان های مرد م نهاد ، حج و زیارت، سپاه )شهرستان( اشاره 
کرد . البته بخش قابل مالحظه ای از اطالعات د ر مراجعات اولیۀ تیم شناسایی 

به د ست می آید . نهاد های موجود  د ر منطقه  به مراکز و 

6. برنامه ریزی
فعالیت جهاد ی، طرح عملیات  د ر  د یگری  کارگروه  مانند  هر  پژوهش  تیم 
کلی خود  را حتمًا پیش از ورود  به روستا تعیین می کند ، اما یک تفاوت عمد ه ای 
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وجود  د ارد ؛ از آن جا که فعالیت های تیم پژوهش د ر منطقه به میزان مشارکت های 
مستقیم مرد م بستگی د ارد ، شرایط روستا و نوع ارتباط گیری اولیه ممکن است 

برنامه های پیش بینی شد ۀ تیم را تاحد ود ی تغییر د هد .
این تغییر چینش اگرچه نظم اولیه را به هم می ریزد ، اما به جمع آوری بهتر 
اطالعات کمک می کند . توجه د اشته باشید  که به خاطر وقوع چنین رخد اد هایی 
نمی توان بی گد ار به آب زد  و بد ون برنامۀ از پیش تعیین شد ه وارد  روستا شد .

7. تهیۀ لوازم پیاد ه سازی اطالعات
پس از جمع آوری اطالعات توسط پژوهشگران، مهم ترین گام، ثبت اطالعات 
است؛ از این رو از همراه د اشتن وسایلی مانند  کاغذ رولی، ماژیک د ر چند ین 
رنگ، چسب، د وربین، د ستگاه ضبط صد ا، کاغذ آ چهار، لپ تاب برای تایپ و 

موارد ی از این د ست غفلت نورزید .

حین سفر
پس از فراهم کرد ن مقد مات سفر، تیم پژوهش، همراه گروه جهاد ی، عازم 
سفر پژوهشی خود  می شود . این مرحلۀ عملیاتی جایگاه منحصر به فرد ی د ارد ؛ 
به طوری که اطالعات جمع آوری شد ه د ر این بخش از سفر، مهم ترین نتایج را 
رقم می زند . البته نکات و مالحظاتی وجود  د ارد  که شاید  د ر نگاه اول خیلی 
مهم جلوه نکنند ، اما د ر حین سفر و حضور د ر روستا رعایت آن ها تأثیرات 

عمد ه ای بر بازد ه فعالیت های پژوهشی د ارند ، که به شرح زیر هستند :

1. روستا به عنوان یک محل ناشناخته
 زمانی که برای اولین بار وارد  روستای مورد  نظر می شوید  و فعالیت پژوهشی 
خود  را د ر آن جا کلید  می زنید ، باید  توجه د اشته باشید  که هر روستا هویت مستقل 
خود  را د ارد  و نباید  د انسته های پیشین را به این روستا تعمیم د اد ؛ به عبارت د یگر 

پژوهشگران باید  روستا را به عنوان یک محل ناشناخته د رنظر بگیرند .
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اولین موارد ی که د ر روستا به چشم می خورد  و نظر شما را جلب می نماید ، 
د ر د و بخش، شامل مشاهد ۀ روستا و اِلمان های قابل مشاهد ه و همچنین اولین 

ارتباط گیری با اهالی د سته بند ی می شود .
الف. مشاهد ۀ روستا و اِلمان های قابل مشاهد ه: روستا، خود ، موجود ی است که می توان 
یک  به عنوان  شما  پرد اخت.  سخنرانی  به  آن  با  مواجهه  نوع  د ربارۀ  را  د قایقی 
پژوهش باید  این کلیت را محترم شمرد ه و تمامی اِلمان های قابل مشاهد ه را که 
می تواند  اطالعاتی هرچند  اولیه از خود  بروز د هد ، مغتنم بشمارید . تفصیل نوع و 

شیوۀ مشاهد ه د ر پیوست همین جزوه با عنوان مشاهد ه آمد ه است.
ب. ارتباط با مرد م و صحبت ابتد ایی: یک شروع خوب با یک ارتباط گیری صمیمی، 
می تواند  بیش از آن چه بتوانید  تصور کنید  راه را برای کسب اطالعات پژوهشی 
هموار کند . به همین د لیل بسیار مهم است که یک پژوهشگر بد اند  چگونه باید  

با اهالی روستا ارتباط مناسبی برقرار کند .
د ر این بین باید  مالحظاتی را نیز د ر نظر د اشت؛ به طور مثال د ر معبرهای 
با  صحبت  به  شروع  ناگهانی  به صورت  اصلی  مید ان های  مانند   روستا  شلوغ 
شروع  برای  نباشید .  آمار  مأمور  یک  مانند   هرگز  نکنید .  روستایی  خانم های 
بحث، پیشنهاد  می شود  از نقاط اشتراک و شباهت ها  استفاد ه کنید  و د ر برخورد  
اول، به تفاوت هایی که منطقه با سایر مناطق د ارد  مانند  مذهب اشاره نکنید .

2. نخستین جرقه ها
پس از اولین مواجهه با روستا، اید ه های اولیه ای به د ست می آیند  که آن ها را 
»نخستین جرقه ها« می نامیم که مقد مات خوبی برای شروع پژوهش هستند . با 

وجود  جرقه ها، پژوهش به شکل مؤثرتری شروع شد ه و شکل می گیرد .
بازۀ زمانی بین نخستین جرقه تا جرقۀ بعد ی می تواند  بین چند  د قیقه تا د و ساعت 
یا بیشتر باشد  و آن چه می تواند  به عنوان پایه، کار و گام بعد ی این بازۀ زمانی را تعیین 
کند ، توان مشاهد ۀ پژوهشگر است. د ر طی فرایند  پژوهش، هر کد ام از المان هایی که 
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د ر روستا می بینیم، می تواند  سرنخی برای کشف یک موضوع جد ید  باشد . د رواقع هر 
جرقه، یا پژوهشگر را به اد امۀ مصاحبۀ خود  راهنمایی می کند  یا موضوع مصاحبۀ بعد ی 

را تعیین کرد ه و گاهی نیز پژوهشگر را با مسئلۀ جد ید ی د ر روستا مواجه می کند .
هم عرض  می شوند ،  ارائه  اد امه  د ر  که  مورد ی  سه  باشید   د اشته  خاطر  به 
البته  شد ه اند .  تفکیک  یکد یگر  از  به همین د لیل  و  نیستند   همگن  اما  هستند ، 

ند ارند . یکد یگر  بر  اجرایی  اولویت 
الف. کشف موضوعات جد ید : مهم ترین رسالت تیم پژوهش، یافتن مسائل 
و د رواقع موضوعات جد ید  د ر روستا است که برای محقق شد ن این امر باید  
سرنخ هایی را به د ست آورد ؛ سرنخ هایی مانند  پوشید ن نقاب زنان روستا، استقبال 
پژوهشگر،  برای  می تواند   موارد   این  از  هرکد ام  روستاییان.  استقبال  عد م  یا 
شناخت قابل توجهی د ربارۀ روستا فراهم کند . به عبارت د یگر هر نکته ای د ر 
روستا، جهاد گر را به سوی شناخت جد ید ی از همان روستا رهنمون می سازد  و 
آن چه این جا اولویت باالیی د ارد ، رسید ن از یک »اتفاق یا گزارۀ ساد ه« به یک 

»مسئله یا شناخت عمیق« د ر ارتباط با روستا است.
آن چه می تواند  شما را د ر کشف موضوعات جد ید   ب. نکات مورد  توجه: 
مثال  به طور  است؛  آن ها  یاد د اشت  و حتی  نکات جزئی  به  توجه  کند ،  موفق 
از روستا  زباله هایی که د ر بخشی  زمانی که وارد  روستا می شوید ، محتویات 
انباشت شد ه مثل سرنگ های د اخل زباله ها می تواند  سرمنشأ شناخت زیاد ی از 
روستا باشد  که بعد اً با قرارگرفتن د ر کنار سایر اطالعات، مسئله ای را برای ما 
روشن کند . د ر نگاه اول، نکات جزئی به تنهایی قابلیتی ند ارند  و هیچ المانی 
را پوشش نمی د هند ، اما می توانند  بخشی از پازل اطالعاتی ما را تکمیل کنند .
یا حتی شرایط  آد اب و رسوم  بر  بنا  هر روستا  الزامات ویژه ی روستا:  ج. 
اقلیمی، گزاره های اطالعاتی مختص به خود ش را د ارد  که فقط د ر آن روستا 
قابل مشاهد ه است؛ از این رو د رنظرگرفتن این الزامات و گرد آوری آن ها حین 

پژوهش بسیار مؤثر خواهد  بود .
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به  یک،  د ارد ؛ سطح  د و سطح  روستا  ویژۀ  الزامات  که  باشید   د اشته  توجه 
ما  و  می افتد   اتفاق  روستا  آن  د ر  خاص  به طور  که  می شود   مربوط  مسائلی 
د ارد  که  الزاماتی وجود   اما د ر سطح د وم،  به آن پی می بریم،  اهالی  رفتار  از 
پژوهشگر د ر اولین مواجهات و نخستین جرقه ها آن ها را کشف می کند  و باید  
با مرد م روستا آن ها را لحاظ کند . به عنوان مثال د ر  د ر تعامالت بعد ی خود  
کرد ستان، د ر نتیجۀ بررسی ها مشخص شد ه است که اهالی روستا تمایلی به 

ند اشته اند . جهاد گران  با  صحبت 
با وجود  چنین الزامی د ر روستا، تیم پژوهش باید  د ر روستا کار یا خد متی را 
تعریف کند  تا با اعتماد ی که ایجاد  می شود  و د ر خالل کار، به صحبت با مرد م 
و جمع آوری اطالعات پژوهشی بپرد ازد . اطالع پژوهشگر از این نکته، د ر رفتار 

و تعامل او با اهالی روستا تأثیر به سزایی خواهد  د اشت.

3. تثبیت یا تغییر برنامه )تعیین وظایف/ تقسیم وظایف(
تا  روستا  د ر  موجود   مسائل  پژوهش،  تیم  توسط  قبل  مراحل  طی  از  پس 
یا مسئله ای جد ید  به د ست خواهد  آمد .  حد ی کشف خواهد  شد  و موضوع 
د ر این شرایط، تیم پژوهش باید  د ر گام بعد  با تفکیک روش هایی که منجر به 
کشف اطالعات می شوند  -مانند  مصاحبه، مشاهد ه و موارد ی از این د ست- از 

یکد یگر، آن ها را بین پژوهشگران تقسیم کند .
با  باید   پژوهشی  برنامه های  که  است  اهیمت  حائز  مسئله  این  به  توجه 
ناگهانی  به صورت  شاید   که  حد ی  تا  شوند ،  طراحی  باالیی  انعطاف پذیری 
واهمه  نباید   تغییرات  این  از  باشیم.  پژوهشگر  یک  وظایف  تغییر  به  مجبور 
د اشت، چراکه به پیشرفت روند  پژوهش بسیار کمک می کند . به طور مثال تیم 
پژوهش به محض ورود  به روستا متوجه برگزاری جام فوتبال بین روستایی د ر 
محد ود ه  ای خارج از روستا می شود . د ر این هنگام، تصمیم گرفته می شود  یکی 
از آقایان گروه که وظیفۀ مصاحبه را د اشت، به محل برگزاری جام رفته و به 

بپرد ازد . مشاهد ه 
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 4. اجرا
به طور کلی روش های پژوهش و جمع آوری اطالعات به سه د ستۀ مشاهد ه، 
مصاحبه و PRA تقسیم می شوند . به منظور این که هر بخش توسط تیم پژوهش 
با بازد ه باالیی صورت پذیرد ، به نکات و مالحظاتی د ر این باره اشاره نمود ه و 

سپس هر یک از این سه بخش را به تفصیل ارائه می کنیم:
 د ر همۀ روش های پژوهش؛ تفاوت های جنسیتی و سنی د ر نظر گرفته شود ؛ 
به عنوان مثال کل نگر بود ن د ر مرد ان و جزء نگری د ر زنان، باید  د ر روش های 

پژوهش به عنوان د و ویژگی د ر به د ست آورد ن اطالعات د ر نظر گرفته شود .
د ر یک مثال، طی مشاهد ۀ یک روستا توسط تیم پژوهشی که متشکل از آقایان 
و خانم ها بود ، آقایان کیفیت بافت روستایی و معماری خانه ها را مورد  توجه قرار 
د اد ند ، د رحالی که د ر همان روستا و د ر همان زمان، خانم های تیم پژوهش، خانواد ه و 
کیفیت روابط میان فرد ی و جنس تعامالت روستایی را مورد  توجه خود  قرار د اد ند .
مثال د یگر، می تواند  ترسیم نقشۀ مشارکتی اجتماعی توسط زنان و مرد ان روستا 
باشد  که حتماً د و شکل متفاوت د اشته و هریک از این د و نقشه، اطالعات کاماًل 
متفاوتی به ما خواهند  د اد . همچنین د ر روش PRA به طور قطع نمی توان گفت که 
اگر نقشۀ ترسیم شد ه توسط زنان جزئیات بیشتری د اشته، موفق تر است یا برعکس.
 از آن جا که اطالع رسان ها )مسئوالن منطقه، د هیار، معتمد ین روستا و...( و 
مرد م به د الیل مختلف ممکن است اطالعاتی را انتقال بد هند  که همراه با خطا 
یا غرض باشد ، از این رو امکان د ارد  پژوهشگر هم د ر روش های جمع آوری 
اطالعات از جمله: مصاحبه، مشاهد ه یا مشاهد ۀ مشارکتی د چار خطای برد اشت 
یا سوءتفاهم شود . بنابراین نباید  اطالعات به د ست آمد ه -خصوصًا د ر روزهای 
اول پژوهش- را مصون از خطا و اشتباه د انست. این آماد گی ذهنی به ما کمک 
می کند  د ر روزهای بعد ی به طور د ائمی اطالعات به د ست آمد ه را محک بزنیم.
 متوسط زمان حضور د ر هر روستا، به مد ت د و روز کافی است و بسته به 
مد ت زمان حضور د ر منطقه و ویژگی های شخصیتی و توانمند ی پژوهشگران، 

قابلیت کم یا زیاد شد ن د ارد .
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 جمع آوری اطالعات اگرچه امر مهمی است، اما به خاطر د اشته باشیم رعایت 
اخالق و تعامل منصفانه و انسانی با هم وطنان امری مهم تر است. به عنوان مثال، 
فیلم برد اری بد ون اطالع مخاطب، د رصورتی که  از طریق  جمع آوری اطالعات 
که  اطالعاتی  از  علنی  استفاد ۀ  نیست،  راضی  فیلم برد اری  مورد   فرد   می د انیم 
مخاطب به عنوان راز با پژوهشگر به اشتراک گذاشته و همچنین د ریافت اطالعات 
پژوهش  د ر  غیراخالقی  کارهای  از  نمونه هایی  غیبت کنند ه،  جماعتی  قالب  د ر 
محسوب می شود  که ممکن است د اد ه های واقعی به ما بد هد ، اما بهایی که د ر 

ازای ازد ست رفتن انسانیت می پرد ازیم، بهایی سنگین تر است.
و  د هد   پاسخ  پژوهشگر  سؤاالت  به  نیست  مجبور  یا  موظف   مخاطب، 
کند .  اجتناب  مخاطب  به  نسبت  پایین  به  باال  نگاه  د اشتن  از  باید   پژوهشگر 
د رواقع آن چه موجب صورت گرفتن تعاملی بهتر و گرد آوری اطالعات مفید تر 

است.  خود   پژوهش  مورد   مخاطب  به  پژوهشگر  برابرانۀ  نگاه  می شود ، 
این  نباشد .  عجیب  همه چیز  ورود ،  موقع  است  ممکن  باشیم  د اشته   به یاد  

نیست. توجه  برای  نکته ای  هیچ  نبود   به معنای 
حال به تفصیل وارد  توضیحات هر یک از سه بخش اصلی اجرایی می شویم:

الف. اجرا- مشاهد ه
رفتار  از  جزئی  بلکه  نیست،  مستقل  و  مجزا  مرحلۀ  یک  لزومًا  مشاهد ه 
همیشگی پژوهشگر حین حضور د ر روستا است. مشاهد ه باید  مثل د م و بازد م 
با پژوهشگر همراه باشد . از مشاهد ۀ جزئیاتی مانند  زباله غافل نشوید . به طور 
مثال زباله های یک خانواد ه د ر روستا می تواند  نشانه ای از اطالعات زیر باشد :

 سرنگ: اعتیاد / بهد اری؛
 پوشک بچه: نوع مصرف و مصرف گرایی؛

 قرص فشار خون و اعصاب: انواع بیماری های شایع؛
از  قسمت هایی  از  شد ند   همراهمان  که  روستا  بچه های  شناخت   عد م 
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روستا: روستا د ارای محله های متفاوتی است که اعضای هر محله به محلۀ 
د ارند . کمی  بسیار  رفت وآمد   د یگر 

این که پژوهشگر به صورت جد ا از اهالی د ر روستا حرکت کند  یا با اهالی 
همراه شود ، می تواند  بر نتایجی که به د ست می آورد  اثرگذار باشد  و استفاد ه از 
هر د و نوع، د ر مشاهد ه مفید  است. پیشنهاد  می شود  اعضای تیم پژوهش، قبل 

از سفر و ارد وی خود ، مشاهد ه کرد ن را تمرین کنند . 
مشاهد ه به عنوان یک تکنیک فراگیر د ر پژوهش، به صورت مجزا د ر پیوست 
این جزوه به طور مفصل و با توضیحات د قیق تر آمد ه است که می توانید  به آن 

رجوع کنید .

ب. اجرا- مصاحبه
اصاًل نباید  کاغذ و قلم د ست گرفت یا از روش های مرسوم مصاحبه گرفتن 
از مرد م عاد ی  این، سوگیرانه ترین حالت برای کسب اطالعات  استفاد ه کرد . 
یا افراد  مطلع روستا می باشد . وقتی آن ها شما را د ر این قامت ببینند ، احتمال 
ارائۀ جواب های غلّوآمیز و با جهت د هی های خاص جهت کسب منابع بیشتر یا 

کارهایی از این د ست بسیار باال می رود .
عالوه بر اطالعات گرفتن، باید  اطالعات مشابه یا متفاوت هم به مصاحبه شوند ه 
انتقال د اد ، اما نباید  د ر حد ی باشد  که مصاحبه شوند ه جایگاه پرسشگری پید ا 

کند  و جایش با پژوهشگر عوض شود .
بهتر است شروع  مثال  به طور  کند ؛  ایجاد   را  باید  مسیر مصاحبه  پژوهشگر 
یا  اتفاق  و...(،  مخاطب  پوشش  )د ربارۀ  ساد ه  سؤالی  با  صحبت  یا  مصاحبه 

باشد . جذاب  موضوعی 
سؤال های  نحوۀ  و  شد ه اند   واقع  مصاحبه  مورد   که  کنند   نباید  حس  مرد م 
سؤاالت  می شود   پیشنهاد   باشد .  مصاحبه گرانه  و  مستقیم  نباید   پژوهشگر 
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روستا  خانم های  از  خیاطی  آموزش  مانند   فعالیتی  انجام  حین  د ر  پژوهشی 
شود . جمع آوری 

است.  مصاحبه  تمرین  و  مشاهد ۀ خوب  مصاحبۀ خوب،  برای  راه  بهترین 
می تواند   د هد ،  انجام  را  د قیقی  مشاهد ۀ  بتواند   پژوهشگر  که  میزانی  همان  به 
شود   احصا  باید   که  پارامترهایی  تعد اد   کند .  طراحی  را  مناسب تری  مصاحبۀ 
ممکن است برای یک پژوهشگر زیاد  باشد . یکی از راه های رفع این مشکل، 
تمام  افراد ،  همۀ  به نحوی که  است؛  پژوهش  تیم  اعضای  بین  پارامترها  تقسیم 
جزوه را مطالعه می کنند ، اما هرکس روی یک یا تعد اد ی پارامتر مشخص )بسته 

به تعد اد  اعضای تیم( تمرکز کرد ه و اطالعات مرتبط را احصا می کند .
سخت ترین و مهم ترین قسمت مصاحبه، شروع آن است. برای آغاز صحبت 
خود ، با سؤاالت عاد ی و روزمره شروع کنید ؛ نه سؤاالت سخت و تخصصی که 
اعتماد  به نفس مخاطب را از بین ببرد . سؤال های اقتصاد ی )میزان د رآمد  و...( 
باعث سلب اعتماد  مخاطب از پژوهشگر می شوند . رفتارهایی مانند  لبخند زد ن 

هنگام شروع یا حین مکالمه با اهالی و نوع ارتباط چهره بسیار مهم هستند .
د ر برخی از مصاحبه ها، سؤاالت د ر قالب فرم پرسش نامه تنظیم شد ه اند  و نباید  
سؤالی خارج از سؤاالت پرسش نامه پرسید ه شود . به این نوع از مصاحبه اصطالحًا 
مصاحبه ای سؤاالت مشخص  د ر  اگر  می گویند .  ساختاریافته  یا  بسته  مصاحبۀ 
باشند ، اما پژوهشگر اجازۀ د خل وتصرف د اشته باشد ، مصاحبه از نوع مصاحبۀ 
نیمه ساختاریافته خواهد  بود . گاهی سؤاالت مشخص نیستند ، اما محورهایی که 
باید  اطالعات د ر آن زمینه ها جمع آوری شود ، تعیین شد ه اند ؛ مانند  مصاحبه هایی 

که د ر تد وین پایان نامه صورت می گیرد ، که به آن، مصاحبۀ باز گفته می شود .
این  د ر  کرد .  استفاد ه   PRA روش  از  می توان  نیرو  محد ود بود ن  د رصورت 
پیاد ه  و  پرسید ه  افراد   از  جمعی  نظر  کوتاهی،  بسیار  مد ت زمان  د ر  روش، 
می شود . این روش به ما کمک می کند  تا حجم زیاد ی از اطالعات را د ر بازۀ 

کنیم. گرد آوری  کوتاه تری  زمانی 
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PRA -ج. اجرا
از اواخر د هۀ ۱۹۸۰ و د هۀ ۱۹۹۰ مورد   ارزیابي مشارکتي روستایي  روش 
محققان  از  بسیاری  مقاومت  با  اما  گرفت،  قرار  غیرد ولتي  سازمان هاي  توجه 
حرفه اي روبه رو شد  و به تد ریج توانست به برخي از محافل د انشگاهي راه یابد . 
از نکات اصلي د ر روش ارزیابي مشارکتي روستایي، توجه به اقشار منزوي و 
خصوصًا توجه به حضور زنان است؛ از این رو، این روش صرفًا ابزاري براي 
جمع آوري اطالعات نیست، بلکه از د یگر ویژگي هاي مهم آن، توانمند سازی 
جامعۀ محلي د ر مید ان تحقیق و مشارکت فعال و مستقیم اطالع رسانان د ر کلیۀ 
مراحل تحقیق است. د ر این شیوه، یکي از اهد اف مطالعه، افزایش مشارکت 
به معني افزایش اعتماد  به نفس است که افزایش اعتماد  به نفس به معني افزایش 
توانمند سازي و افزایش توانمند سازي به معني افزایش نزد یکي بین ما و آن ها؛ 

یعني ذوب شد ن سریع تر یخ هاست.
د ر این روش، اطالعات برایمان اصالت د ارد  نه تکنیک؛ یعنی د ر روش های 
مشاهد ۀ مشارکتی، مهم، کسب اطالعات است؛ نه اصرار بر تمام شد ن نقشه یا 
اجتماعی  نقشۀ  رسم  فرایند   د ر  اگر  مثال  به عنوان  کرد ه ایم.  شروع  که  جد ولی 
خوبی  اطالعات  می توان  رولی  بزرگ  کاغذ  یک  به وسیلۀ  آن  د ر  که  )تکنیکی 
به یک مکان  متوجه د غد غۀ شد ید  مخاطبان نسبت  نمود (،  از مخاطبان احصا 
برای بازی فوتبال شد یم، می توانیم نقشۀ اجتماعی را به نقشه ای برای پید اکرد ن 
بهترین مکان ممکن برای برگزاری یک لیگ فوتبال تغییر د هیم و از خالل بررسی 
آسیب ها، مکان یابی، زمان مناسب، موانع برای ایجاد  این کار، مزایایی که برای 
روستا د ارد ، کسانی که می توانند  حمایت کنند ، تأثیر قشربند ی بر شکل گیری یا 

عد م موفقیت این پروژه و... مجموعۀ خوبی از اطالعات را به د ست آوریم.
از سوی د یگر باید  توجه د اشته باشیم که مخاطبان ما به عنوان شرکت کنند ه د ر 
این روش نباید  حس بد ی نسبت به فعالیت د ر حال انجام د اشته باشند ؛ به عنوان 
مثال اگر مخاطبان احساس کنند  این فعالیت به قد ر کفایت جالب نیست، یا باید  
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بتوانیم آنان را متقاعد  کنیم و یا باید  شکل خوب د یگری از PRA برای احصاء 
است  معتمد  روستا ممکن  افراد   به جای کشید ن جد ول  مثاًل  بیابیم.  اطالعات 

ماتریس د و زوجی اطالعات به کار بیاید .
باشد ؛  زیرک  و  باهوش  باید   تسهیل گر  د رست،   PRA روش  انتخاب  د ر 
یعنی باید  بد اند  با چه موضوعی افراد  را د رگیر بحث جاری کند  تا احساس 
برخورد   نحوۀ  روش،  این   د ر  همچنین  ند هد .  د ست  آن ها  به  سِرکاری بود ن 

است. متفاوت  موضوع،  یک  با  نوجوان ها  و  آقایان  خانم ها، 
این روش به سبب خاص و متفاوت بود ن با روش های رایج، عکس العمل های 
متفاوتی را به همراه د ارد ؛ از این رو الزم است توجه د اشته باشیم که به عنوان 
با  است  قرار  کنار گذاشته شود .  کار  از  نباید   می کند ،  استهزا  که  فرد ی  مثال، 
هد ایت د رست، کم کم با جمع همراه شود  و د ر عین ارائۀ اطالعات، بهره ای از 

این همراهی ببرد .
شاید  الزم باشد  برای کسب اطالعات بیشتر و جذب مخاطب به بحث، وسط 
بحث برویم فوتبال بازی کنیم یا بازی های محلی را اجرا کنیم و برگرد یم. برای 
آقایان، فرمایشی شد ن طرح، جواب می د هد  )مثل طرح د هیار(. برای نوجوانان، 
مهارت و برای خانم ها از شیوۀ طرح مسئله، تعامل یا یاد گیری می توان بهره برد .
و  می برند   پیش  خوب،  بیاِن  مهارت  د ارای  افراد   را  بحث  جمعی،  هر  د ر 
جهت د هی می کنند  که ممکن است نظر سایر افراد  نباشد . این آسیب را چطور 
به سؤال پرسید ن  تسهیل گر، شروع  که  د اد   پاسخ  این گونه  می توان  کنیم؟  رفع 
کند ، افراد  مختلف را د رگیر نماید  و برخی از نکات طرح شد ه توسط اعضای 

فعال را از افراد  ساکت تر بپرسد .

د . نهایی کرد ن اطالعات و جمع بند ی
 جلسات شبانه: نیاز است که د ر انتهای هر شب، افراد ی که به جمع آوری 
اطالعات می پرد ازند  با برگزاری جلسه یا پیاد ه کرد ن اطالعات و به اشتراک گذاری 
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آن ها، صحت اطالعات جمع آوری شد ه را محک بزنند . جلسات شبانه و حتی 
د رصورت لزوم، تعطیل کرد ن نیم روزۀ بعد ی و برقراری جلسه، می تواند  مفید  
نوبِت  هر  پایان  د ر  اگر  که  و گسترد ه هستند   به قد ری وسیع  اطالعات  باشد . 
کاری به بند ِ نوشتن د رنیایند ، د یگر نمی توان د ر روزهای آیند ه به حافظۀ گروه 

پژوهش اعتماد  کرد .
 مشخص نمود ن مخاطبان و پارامترهای بررسی نشد ه: با برگزاری این جلسه، 
مشخص می گرد د  که کد ام یک از مخاطبان )براساس جد ول پارامتر مخاطب( و 
کد ام یک از پارامترها )برمبنای جزوۀ خاص پارامتر هر عرصه( هنوز بررسی نشد ه اند .
این  برگزاری  فواید   د یگر  از  بعد :  روز  برای  برنامه ریزی  و   تقسیم بند ی 
جلسات، تقسیم بند ی فعالیت های فرد ا و برنامه ریزی برای حضور د ر روستاها 

می باشد . مختلف  مد ل های  به  باتوجه 
 د انای کل: برای این که تیم پژوهش بتواند  تمامی حوزه ها را تحت پوشش 
قرار د هد ، نیازمند  یک د انای کل است. د انای کل کسی است که بر پارامترها 
به صورت کلی تسلط د ارد  و از هریک از پژوهشگران، گزاره های به د ست آمد ه 
د ر طول روز را پیگیری می کند  و به صورت مکتوب یا فایل، آن ها را جمع آوری 
می نماید . این کار د رواقع نقشۀ هوایی از کل پازل اطالعات منطقه و نقص های 

احتمالی و نقاط قوت آن را روشن می سازد .

بعد  از سفر
برای بعد  از ارد و، هم زمان چند  مرحله مد  نظر می باشد ؛ د سته بند ی اطالعات 
حاصل شد ه و اضافه کرد ن عکس و فیلم ها، اولین مرحله است. پس از آن باید  
یک  به  متن ها  تبد یل شد ن  برویم.  گزارش  به  پیاد ه شد ه  متن های  تبد یل  سراغ 
گزارش خوب و نمونه، کار زمان بری است که اتفاقًا باید  باحوصله پیش برود . 
از کار  بتوانید   باید   این حیث اهمیت د ارد  که شما  از  تبد یل شد ن به گزارش 
خود  د فاع کنید  و اطالعاتی که با زحمت جمع آوری نمود ه اید  را برای کسی که 
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با فضای روستا آشنا نیست به خوبی شرح د هید  و از همه مهم تر بتوانید  روی 
آن ها تحلیل ارائه د هید .

اطالعات،  تحلیل  روش های  می باشد .  ارد و  از  پس  گام  مهم ترین  تحلیل، 
گوناگون و متنوع هستند  که می توان با هرکد ام از آن ها سراغ مسئله رفت. هد ف 
ما د ر این اثر، پرد اختن به این مد ل ها به صورت د قیق نیست. حتمًا د ر آیند ۀ 
نزد یک و پیش از برگزاری ارد و، د رمورد  مد ل های مختلف صحبت خواهیم 
کرد . فعاًل بهترین و بهینه ترین حالت برای فعالیت های جهاد ی، تحلیل برمبنای 
منطق SWOT می باشد . این مد ل، گزاره های مختلف را براساس نقاط ضعف، 
قوت، تهد ید  و فرصت تحلیل می نماید  و براساس آن پیشنهاد های نهایی خود  

را ارائه خواهد  نمود .
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مشاهد ه و روش های متنوع مشاهد ه گری

1. مشاهد ه چیست؟
از  یکی  اطالعات،  گرد آوری  و  پارامترها  به  د ستیابی  د ر  مشاهد ه  روش 
سهل الوصول ترین و کارآمد ترین روش ها است، چراکه امکان رؤیت مستقیم و 
سنجش صحت پارامترهای مورد  نظر را بی واسطه فراهم می کند  و د ر تکمیل 
اطالعات کسب شد ه از طریق روش های د یگر نیز نقش به سزایی د ارد . ضمن 
د رگیر  افراد   که  زمانی  حتی  د ارد ،  جریان  حال  همه  د ر  مشاهد ه گری  این که 
مصاحبه یا روش مشارکتی هستند ، باز هم مشغول ثبت و ضبط د اد ه ها از طریق 

پنج گانه و د رواقع، مشاهد ه می باشند . حواس 
تمام  طریق  از  اطالعات  احصاء  بلکه  نیست،  د ید ن  به معنای  فقط  مشاهد ه 
حواس )بویایی، بینایی، شنوایی، چشایی و المسه( را شامل می شود . این ویژگی، 
روش مشاهد ه را برای پژوهشگر سهل و سخت می کند . سهل است به این د لیل 
که مرتبط با حس و فطرت پژوهشگر است و سخت است به این سبب که اگر 
استفاد ۀ د رست و بهنگام نشود ، موجب احصا و برد اشت ناد رست اطالعات 

کسب شد ه توسط پژوهشگر می گرد د .

2. مشاهد ه گر کیست؟
آن چه  هر  خالصه  و  افراد   اشیا،  کالم،  نگاه،  با  که  است  کسی  مشاهد ه گر 
به  و  می کند   برقرار  ارتباط  پنج گانه،  حواس  طریق  از  می گذرد ،  اطرافش  د ر 
همین نحو از این ارتباط بهره می گیرد  تا به شناختی -تا حد  ممکن- د قیق برسد .
نکته: از آن جا که اعضای تیم پژوهش د ر گروه های جهاد ی آن قد ر تعد اد شان 
د ر  د اشت،  مشاهد ه  امر  برای  فقط  و  را خاص  افراد ی  بتوان  که  نیست  زیاد  

پیوست 1
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که  هستند   پژوهش  تیم  اعضای  همان  مشاهد ه گر  افراد   از  منظور  این جزوه 
به  د یگر  زمان های  د ر  که  و...  هم زمان هم مشاهد ه گر هستند  هم مصاحبه گر 

مشغولند . مسئوالن  و  مرد م  با  مصاحبه  یا  مشارکتی  کارهایی چون روش 

3. ویژگی های افراد  مشاهد ه گر
 بهتر است مشاهد ه گرها از میان افراد  زیر انتخاب شوند :

 باهوش؛
 با د قت باال؛

 نکته سنج؛
 ریزبین.

و  ظریف تر  نکات  هستند   قاد ر  افراد ی  چنین  که  است  این  نکته  این  د لیل 
د قیق تری را مورد  توجه قرار د هند . برای این د سته از افراد ، حتی زباله ها، نمای 
به یکد یگر، محل واقع شد ن  اهالی نسبت  منازل  قرارگیری  ساختمان ها، نحوۀ 
واقع شد ن  محل  کوچه ها،  فرم  و  خیابان کشی  نحوۀ  قبرها،  فرم  قبرستان، 
بازی  بازی ها و محل  از قبیل خانۀ بهد اشت و د هیاری،  اد اری  ساختمان های 
کود کان، اسامی و... هم فرصت مناسبی برای کسب اطالعات هستند . این افراد  
رفتار مورد  مشاهد ه )اهالی روستا( و محیط مورد  مشاهد ه )روستا( را د قیق تر 
د ر نظر می گیرند  و البته مشاهد ه را محد ود  به پارامترها نمی کنند . همچنین هر 
چیز قابل مشاهد ۀ د یگری که امکان تکمیل اطالعات را برای آن ها فراهم آورد ، 
عاد ی و  برای چشمِ همه  که  افراد ی  و  اشیا  قرار می د هند . حتی  توجه  مورد  
روزمره شد ه اند  و چشم، ناخود آگاه آن ها را حذف می کند ، توجه این افراد  را 
جلب می نماید . ضمن این که این افراد ، حافظۀ قوی تری برای به خاطر سپرد ن 

مشاهد ه شد ه  د ارند . موارد  
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4. چگونه یک مشاهد ه گر خوب باشیم؟
 مشاهد ه گر بود ن با تماشاگر بود ن متفاوت است. د رواقع تماشاگری، بخشی 
از کار مشاهد ه گر می باشد . او صرفًا یک تماشاگر نیست و برای کسب اطالعات، 
نه فقط بر حس بینایی متکی است، که از همۀ حواس پنج گانۀ خود  به بهترین 

نحو استفاد ه می کند .
 یک مشاهد ه گر موفق، نگاهی کنجکاو و موشکافانه به جزئییات و هر آن چه 
د ر اطراف او می گذرد  د ارد . اگر متوجه غلط امالیی موجود  د ر کلمۀ جزئیات 
که د ر باال آمد ه است شد ه اید ، شما می توانید  یک مشاهد ه گر خوب باشید . اگر 
تمرین  به  نیاز  و  مهارت است  نشوید . مشاهد ه گری یک  ناامید   نشد ه اید ،  هم 

د ارد . د قت و تمرکز، حرف اول را د ر مشاهد ه می زند .
افراد ی که خود  را  افراد  خود رأی، کم صبر و متعصب و  نباشیم.   خود رأی 
خیلی مطلع نشان می د هند ، می توانند  موقعیت خود  را د ر کسب اطالعات بیشتر 

به خطر بیاند ازند .
 به عنوان یک تازه وارد  باید  بکوشید  خیلی زود  مثل یک مهمان، جایی برای 
امتیاز خاصی برخورد ار می شوید  و  از  تازه وارد  هستید ،  باز کنید . چون  خود  

اهالی، مراقب وضعیت شما و حامی تان می شوند .
 ذهنی پویا و پرسشگر د اشته باشید . سؤاالتی را که د ر ذهنتان ایجاد  می شود  
بی پاسخ نگذارید . انتظار د ید ن یا شنید ن چیز خاصی را ند اشته باشید . اگر د ر 
مشاهد ه، بی طرف نباشید  و با پیش د اوری به د نبال اطالعات بروید ، ذهن شما 
د ست به مشاهد ات انتخابی می زند  و همه چیز را مشاهد ه نمی کند . این یعنی 

ازبین رفتن بخش اعظمی از اطالعات.
 باید  حتی چیزهایی که مشاهد ه نمی شود  را ببینید ؛ مثل میزان خوشحالی یا 
د ید ن  مثاًل  کرد .  توجه  نشانه ها  به  باید   این ها  برای کشف  یک نفر.  د رد مند ی 
خمیازه، نشانۀ کالفگی است که بالفاصله باید  به د نبال جواب این سؤال باشید  

که چرا آن فرد  احساس کالفگی می کند ؟
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 حین مشاهد ه، ذهنتان را از هرچیز غیر آن ساکت و منع کنید . اجازه ند هید  
حرف  کمتر  ذهنتان  ساکت کرد ن  برای  کند .  پرت  را  حواستان  مسئله ای  هیچ 
بزنید . هرچیز که حواستان را پرت می کند  د ور بریزید . گوشی همراه خود  را 

د ر هنگام مشاهد ه کنار بگذارید .
 ذهنتان را تقویت کنید  و مشاهد ه را به یک عاد ت تبد یل کنید . به مغزتان 
یاد  د هید  مشاهد ه کند . این به شما امکان می د هد  د ر مورد  اهالی، اتفاقات و 

بسپارید . به خاطر  بفهمید  و  بیشتر  مکان های روستا 
اطالعات  که  می کنید   توجه  عمد ی  و  اراد ی  به صورت  شما  مشاهد ه،   د ر 
د ر  د رواقع  است.  د ید ن  با  مشاهد ه  تفاوت  این،  بیاورید .  به د ست  را  خاصی 
جریان جزئیاتی قرار می گیرید  که د ر حالت عاد ی احتماالً به آن توجه نمی کنید .
د ر  پارامترها.  به  د قیق  اشراف  یعنی  این  بشناسید ؛  را  مشاهد ه   موضوع 
این صورت، هرچیزی را که مشاهد ه می کنید ، به شما اطالعات منطبق با موضوع 
می د هد . مثاًل گویش یا نوع پوشش نوجوانان و جوانان روستا می تواند  نشانه ای 
از میزان عالقمند ی آن ها به روستا و فرهنگشان باشد . د ر این حالت بین آن چه 

می بینید  با موضوع و پارامترها ارتباط برقرار می کنید .
 از عجله پرهیز کنید . سرعتتان را کم کنید  و با د قت بیشتری به اطراف نگاه 
کنید . حتی بوهایی که مشام شما را د رگیر می کند ، ممکن است از آسیبی که د ر 
روستا وجود  د ارد  خبر بد هد  یا از سنت ها و ارزش های روستا شما را مطلع 
کند . روی محیط مشاهد ه تمرکز کنید . د ید ن یک کپسول گاز خارج از منازل، 

می تواند  خبر از اعتماد  و امنیت د رون روستا د هد .
 حافظه تان را بررسی کنید ؛ شما باید  بتوانید  د ر یک نگاه، تمام آن چه د ر منزل 

می بینید  به حافظه بسپارید ؛ رنگ، شکل، اند ازه، جنس و... .
ثبت  د رحال  مد ام  و  بشنوید   خوب  د هید ؛  تغییر  را  گوش د اد نتان   روش 

باشید . بصری  و  سمعی  جزئیات 
 هرچیزی که د ر روستا می بینید ، د ر عین تکراری بود ن باید  برای شما اتفاق 
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تازه ای باشد . مراقب باشید  این تکرار، شما را د چار عاد ت و رخوت نکند .
 بد ون خیره شد ن به افراد ، شکل لباس پوشید ن و صحب کرد ن و حتی تغییر 

نگاهشان را زیر نظر بگیرید .
کنید ،  نگاه  را  مشاهد ه  محیط  یا  مشاهد ه شوند ه  قضاوت،  و  تعصب  با   اگر 
ذهنی،  پیش فرض  بد ون  د هید .  ارائه  واقع بینانه  گزارش  یک  نمی توانید   هرگز 

کنید . ثبت  را  فقط وقایع 
د ر فرایند  اجرای روش مشاهد ه، مراحلی باید  به ترتیب انجام پذیرد  که د ر 

اد امه شرح د اد ه می شود :

گام اول: قبل از ورود  به مید ان مشاهد ه
1. توجیه افراد  مشاهد ه گر نسبت به پارامترهای مورد  مشاهد ه و روش احصاء 
آن ها: هرچه میزان آگاهی و آشنایی افراد  مشاهد ه گر نسبت به پارامترها بیشتر 
باشد ، اعتبار د اد ه های جمع آوری شد ه باالتر خواهد  بود ؛ از این رو الزم است 
قرار  مشاهد ه گر  افراد   اختیار  د ر  روستا  به  ورود   از  قبل  نظر،  مد   پارامترهای 
بگیرند  تا نسبت به آن ها توجیه باشند . همچنین د ر این مرحله، افراد  باید  نسبت 

نیز توجیه شوند . پارامترها  به روش احصاء 

2. انتخاب ابزار مشاهد ه
 به د لیل وسعت محیط مشاهد ه که اطالعات زیاد ی را د ر بر د ارد  و احتمال 
فراموشی اطالعات جمع آوری شد ه، استفاد ه از د وربین فیلم برد اری الزم است. 
ثبت تصویر، بعد ها د ر تجزیه و تحلیل د اد ه ها کمک زیاد ی به پژوهش می کند .
 د ر میان ابزارهای مورد  استفاد ه، شاید  ابزار عکس گرفتن )د وربین عکاسی یا 
موبایل( جایگاه ویژه تری د اشته باشد . این گونه به نظر می آید  که عکس، اصالت 
بیشتری نسبت به فیلم د ارد ، زیرا عکس برای پژوهشگر این فرصت را ایجاد  
اِلمان های مختلفی  از  باشد  و  اختیار د اشته  ثابت را د ر  می کند  که یک مقطع 
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که د ر تصویر وجود  د ارد ، بهتر و راحت تر به برد اشت و تحلیل د اد ه بپرد ازد . 
به عنوان مثال، عکس از لباس اهالی، چید مان د اخل منازل، فضای کلی روستا، 
پژوهشگر  اختیار  د ر  تحلیل  برای  را  مغتنمی  فرصت  و...  کود کان  بازی  ابزار 

می گذارد . البته د ر تهیۀ گزارش مصور نیز بسیار مفید  خواهد  بود .
 کاغذ و قلم؛ استفاد ه از آن ها د رصورت احتمال فراموشی اطالعات و جزئیات 
-آن هم د ر شرایط د ور از چشم اهالی و بد ون این که مشاهد ه شوند ه متوجه آن 

شود - پیشنهاد  می گرد د .
 از آن جا که به خاطرسپاری همۀ آن چه شنید ه می شود  -خصوصًا د ر تعامل 
با اهالی- سخت است، پیشنهاد  می شود  از ابزار ضبط صد ا نیز استفاد ه شود . 
البته این استفاد ه باید  به صورت نامحسوس باشد ؛ مانند  استفاد ه از امکان ضبط 
صد ای گوشی های تلفن همراه به گونه ای که از چشم مشاهد ه شوند ه د ور بماند .

3. مالحظات حین مشاهد ه
 با خونسرد ی عمل کنید ؛ د رست مانند  وقتی که وارد  یک محل آشنا می شوید . 
به عنوان مشاهد ه گر، بد انید  که د ر محیط مشاهد ه باید  به گونه ای رفتار کنید  تا 
د ر  مشاهد ه  مورد   این صورت،  د ر  زیرا  نشود ،  افشا  شما  مأموریت  و  مقصود  
رفتار خود  تغییر ایجاد  می کند  و این مسئله سبب ایجاد  خطا د ر اطالعات و 
غیرواقعی شد ن آن ها می شود . همراهی با گروه پزشکی یا طالب، یا هر تد بیری 
که سبب شود  اهالی، شما را جهاد گر تصور کنند  و بیش از این چیزی ند انند ، 
ایجاد   بد ون  و  راحت  مشاهد ه گر،  و  بود   خواهد   این زمینه  د ر  مؤثری  کمک 

حساسیت به احصاء پارامترها خواهد  پرد اخت.
 تصویربرد اری از اهالی باید  با مجوز ایشان صورت بگیرد . البته نه به صورت 
مخفی، بلکه با رضایت مشاهد ه شوند ه. بهتر است فیلم و تصاویر با بهانۀ د رخور 
توجهی گرفته شود  که مشاهد ه شوند ه نسبت به آن حساس نشود . به عنوان مثال 
نان،  ازقبیل پخت  کاری  انجام  د رحال  مواجه شد ید  که  اهالی  از  یکی  با  اگر 
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رسید گی به محصول زمین خود  یا انجام یک کار هنری سنتی مثل حصیربافی 
است، می توانید  با نشان د اد ن اشتیاق و واکنش مثبت نسبت به نکتۀ جالب توجه 
کارش، از او د رخواست جواز فیلم برد اری یا عکس گرفتن را د اشته باشید . اگر 

تمایل به ثبت چهره اش ند ارد ، او را از رعایت این مسئله مطمئن کنید .
تا  بگیرید   نظر  زیر  را  مشاهد ه  محیط  و  مشاهد ه شوند ه  رفتار  تمام   باید  

آورید . به د ست  را  الزم  اطالعات 
 هر چیزی که د ر روستا وجود  د ارد ، بد ون استثنا باید  برای مشاهد ه گر مهم و 
مورد  توجه باشد ؛ حتی نوع زباله ها، محل د فن یا ریختن آن ها، نوع د ام ها، نوع 

تغذیه و محل نگهد اری آن ها، آمد ورفت ها و... .
 از نظر رفتاری و پوششی، ارزش های مقبول محیط مشاهد ه را رعایت کنید . 
الزمۀ این مورد ، شناخت ضمنی و قبلی از محیط مشاهد ه می باشد . بهتر است 
قبل از حضور د ر روستا د رمورد  ارزش ها و هنجارهای آن اطالع د اشته باشید . 
این به معنی د اشتن پوشش محلی نیست. منظور، وجاهت پوششی و رفتاری از 

جانب جهاد گر می باشد .
 از آن جا که همراه د اشتن کاغذ و قلم به صورت آشکار، احتمال تغییر رفتار 
مورد  مشاهد ه را که منجر به کسب اطالعات ناصحیح می شود  باال می برد ، از 
به د ست گرفتن کاغذ و قلم و هر آن چه د ر رفتار مورد  مشاهد ه تغییر ایجاد  می کند  
بپرهیزد . البته اگر ابزار ثبت و ضبط تصاویر وجود  ند ارد  یا احتمال فراموشی 
اطالعات می رود  و امکان ثبت مطالب به گونه ای که اهالی متوجه نشوند  - بعد  
از اتمام کار و د ر جایی د ور از چشم اهالی- وجود  د ارد ، استفاد ه از ابزار کاغذ 
و قلم منعی ند ارد . اصوالً آن چه د ر مید ان مشاهد ه یاد د اشت می شود ، کلی و 
مختصر است تا بعد اً د ر هنگام نوشتن گزارش مفصل، به یاد آوری مشاهد ات 
کمک کند . د رواقع یاد د اشت های مید انی مثل جرقه، حافظه را روشن می کند .

تا د ر فواصل زمانی،  بیفتد   اتفاق  باید  د ر زمان بند ی های مشخص   مشاهد ه 
هم شرایط استراحت وجود  د اشته باشد ، هم فرصت یاد د اشت برد اری. )به عنوان 
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مثال، د و بازۀ زمانی صبح تا نماز ظهر و بعد  از ظهر تا اذان مغرب.(
 بهتر است روستا به چند  بخش تقسیم شود  و هر بخش به فرد  یا گروهی از 
افراد  مشاهد ه گر سپرد ه شود . این گونه به نظم د ر کار و جمع آوری اطالعات 

کمک شایانی می شود .
یا  عزاد اری  قبیل  از  خاصی  مراسم  روستا  د ر  گروه  حضور  زمان  د ر   اگر 
احصاء  برای  پیش آمد ه  فرصت  این  از  است،  برپا  سرور  و  جشن  مجلس 

کنید . استفاد ه  اطالعات 
از  و  بچرخید   د ر روستا  کنید .  نحواستفاد ه  بهترین  به  مشاهد ه  ابزارهای   از 
هرچیز قابل مشاهد ه که امکان احصاء اطالعات از آن می رود ، فیلم و عکس 
محد ود ۀ  ساختمان ها،  هستند ،  بازی کرد ن  حال  د ر  که  بچه هایی  بگیرید . 
روزمرۀ  فعالیت  زباله ها،  کشاورزی،  و  فاضالب  آبراه های  منازل،  تعیین شد ۀ 
اهالی و... شکار خوبی برای د وربین های فیلم برد اری و عکاسی شما هستند . 
د ر میان زباله ها می شود  به سبک غذایی و استفاد ۀ د ارویی اهالی پی برد . این که 
اهالی روستا بیشتر د رگیر چه بیماری هایی هستند ، از زباله های سرنگ ها و جلد  
قرص های مصرف شد ه قابل تشخیص است. میزان شهری شد ن زند گی اهالی، 
از نمای منازل، وسایل مورد  استفاد ه د ر خانه و چید مان آن، نوع لباس پوشید ن 
آن ها، غذاهای طبخ شد ه و... مشخص می شود . از نحوۀ قرارگرفتن منازل نسبت 
به هم، قفل و بست د رب ها و موارد ی از این قبیل، می توان به امنیت و تعصبات 
و... پی برد . معماری روستا -از نما گرفته تا نحوه و فاصلۀ قرارگرفتن منازل از 
یکد یگر، منبع آب، قبرستان، اماکن د ولتی، مسجد  و...- اطالعات بسیار مفید ی 

د ر اختیار شما قرار می د هند .
 د ر روستا به اسم مغازه ها هم توجه کنید ؛ اسم د ختران و پسران، اسم اماکن 
و  منطقه  فرهنگ  از  بخشی  اسم ها  روستا.  اسم  حتی  و  افراد   فامیلی  خاص، 

تغییرات آن را به شما نشان می د هند .
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گام د وم: حضور د ر مید ان مشاهد ه
د ر امر مشاهد ه، بسته به تعد اد  افراد  گروه پژوهش و تعد اد  روزهای حضور، 

می توان به طرق مختلف به احصاء اطالعات پرد اخت.

1. بر اساس تعد اد  افراد :
الف. انفراد ی: همه یا هر کد ام از سرفصل ها به یک نفر از اعضا سپرد ه شود  و 
تمرکز بر آن پارامترها باشد . د ر این صورت از آن جا که اطالعات کسب شد ه بر 
پایۀ اد راکات یک نفر استوار است، احتمال د ارد  د چار خطا و اشتباه نیز بشود .
ب. گروهی: همه یا هر کد ام از سرفصل ها به بیش از یک نفر مشاهد ه گر سپرد ه 
شود  و تمرکز بر پارامترها به صورت گروهی صورت گیرد . د ر این روش از آن جا 
که پد ید ۀ مورد  مشاهد ه د ر معرض د ید  مستقیم بیش از یک نفر قرار می گیرد ، 
اطالعات جمع آوری شد ه با تأیید  تمام یا اکثر مشاهد ه گران واقع می شود  و اگر 
مطلبی از د ید  یک نفر از مشاهد ه گران پنهان ماند ه باشد ، توسط د یگر اعضا ثبت 

شد ه است. روش گروهی روش بهتری به نظر می آید .
الزم به ذکر است که منظور از احصاکرد ن اطالعات به روش گروهی، حضور 
همۀ اعضا د ر یک زمان و یک محل یا تمرکز بر یک مورد  مشاهد ۀ خاص نیست. 
ممکن است اعضا د ر قسمت های مختلفی از محیط به مشاهد ه بپرد ازند  یا افراد  

متفاوتی د ر زمان های مختلف به احصاء اطالعات از یک موقعیت بپرد ازند .
بهتر است تقسیم بند ی اعضا د ر گروه های د و یا سه نفره باشد  و هر روز یا 
د ر ابتد ای هر بازۀ زمانی کاری و د ر بد و شروع مشاهد ه، هر گروه، یک بخش 

از روستا را انتخاب کند .

2. براساس روزها و طول سفر پژوهش:
الف. هرروز یک بخش از پارامترها احصا شود  و روزهای بعد  بخش های د یگر؛

ب. همۀ پارامترها با هم مورد  مشاهد ه قرار گیرد .
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د ر همۀ این روش ها باید  به نکات زیر توجه د اشت:
 پد ید ۀ مورد  مشاهد ه )مشاهد ه شوند ه( و شرایط محیط مشاهد ه کنترل نمی شود . 

د رواقع همۀ آن چه د ید ه می شود ، ثبت می گرد د  و اطالعات احصا می گرد د .
یا  پزشکی  تیم  پوشش  د ر  و  غیررسمی  و  غیرعلنی  به صورت   مشاهد ه گر 
همراهی با آنان، یا به عنوان جهاد گر عرصه یاب د ر محیط حاضر می شود . د ر 
این حالت، مأموریت او فاش نشد ه و مورد  مشاهد ه با بروز رفتار طبیعی سبب 

می شود . واقعیات  کشف 
 باید  توجه د اشت که هر چیزی که مشاهد ه می شود ، مشاهد ه گر را به سمت 
علت و چرایی سوق می د هد . د رواقع از مشاهد ه می توان استنباط و تحلیل کرد ؛ 
به صورت  بشاگرد   د ر روستای چوخون  تیم مشاهد ه گر حاضر  مثال،  به عنوان 
تصاد فی متوجه این موضوع می شود  که از یک محد ود ه به بعد  که با چشم قابل 
تشخیص نیست )شاید  به فاصلۀ چند  متر(، د ختران روستا موظف به پوشید ن 
از  برای خروج  آن ها  که  پژوهش مشخص شد   اد امۀ روند   د ر  چاد ر هستند . 
محد ود ه ای و ورود  به محد ود ۀ د یگری که مرز آن برای افراد ی غیر از اهالی 

روستا قابل تشخیص نیست، از پوشش چاد ر استفاد ه می کنند .

گام سوم: پس از ترک مید ان مشاهد ه و بازگشت به محل اسکان
 د ر روستا این امکان وجود  ند ارد  که اطالعات به صورت د قیق ثبت شود ، زیرا 
شیوۀ مشاهد ۀ ما غیرعلنی است. بنابراین، پس از اتمام مشاهد ه و د ر پایان روز 
کاری، طی جلساتی د ر محل اسکان، باید  آن چه مشاهد ه شد ه است را ثبت کرد .
 گاهی ممکن است چیزهایی را افراد  د ید ه باشند  که به د لیل این که به نظرشان 
معمولی و کم اهمیت هستند ، از بیانشان خود د اری کنند . بهتر است یک نفر د ر 
را  آن ها  اطالعات  )سؤال پیچ کرد ن(  فراوان  پرسش های  با  د اد ه ها  ثبت  جلسۀ 

استخراج کند . یکی از کارهای ثبت اطالعات، همین مسئله است.
 آن چه به صورت کلی و مختصر د ر مید ان مشاهد ه یاد د اشت شد ه است، باید  

ظرف 24 ساعت بعد  از مشاهد ه، کامل شود .
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 قطعًا یاد د اشت مشاهد ات، وقت گیر و زمان بر است، اما بد ون آن نمی توان 
گزارش نهایی را به د رستی تهیه کرد .

 این نکته بسیار مهم است که تا اطالعات به د ست آمد ۀ قبلی ثبت نشد ه است، 
ذهن  د ر  د اد ه ها  زیاد شد ن  نرود .  جد ید   اطالعات  احصاء  پی  د ر  مشاهد ه گر 

مشاهد ه گر احتمال فراموشی د اد ه های قبلی را افزایش می د هد .
 اطالعات جمع آوری شد ه باید  براساس پارامترها مورد  بررسی قرار گیرد  و 
اگر مورد ی مشاهد ه شد ه که د ر هیچ کد ام از پارامترها گنجاند ه نمی شود ، ثبت 

و به پارامترها اضافه شود .
 پارامترهایی که فراموش شد ه است احصا شود ، باید  یاد د اشت شود  و روز 
و  احصا  روز،  آن  پارامترهای  به  مربوط  اطالعات  جمع آوری  د رخالل  بعد ، 

شوند . جمع آوری 
 مشکالت، موانع و تنگناهایی که د ر روند  مشاهد ه با آن مواجه بود ید ، مورد  
بحث قرار گیرد  تا د ر جهت رفع آن ها تد بیر شود  یا روش، اصالح گرد د  و 
پیش بینی های الزم صورت پذیرد ؛ مثاًل عد م کسب اطالعات کافی د ر همراهی 

ما با گروه پزشکی که منجر به اخذ تصمیم مبنی بر اعزام جد اگانه شد .
امری،  د ربارۀ  بیشتر  تفحص  به  راجع  تذکراتی  مشاهد ه گر  اوقات،   گاهی 
گفتگو با کسی د ر مورد  چیزی و... د ارد  که باید  د ر انتهای هر جلسه همۀ آن ها 

یک جا گرد آوری شود  تا مشاهد ات آتی را هد ایت کند .
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ارزیابی مشارکتی )PRA( و انواع آن
چطور می توان پژوهشگر را د ر مید ان پژوهش فعال کرد  تا بتواند  بین موضوع 

)subject( و هد ف )object( ارتباط برقرار کند ؟
را  عمیق  روش  و  جزئی  موضوع  محد ود ،  جامعۀ  که  کیفی  روش های 
مشارکتی  روستایی  ارزیابی  و  مشاهد ه  مصاحبه،  از:  عبارتند   می شوند ،  شامل 

.)participatory rural appraisal(
ما قصد  د اریم د ربارۀ روش ارزیابی مشارکتی روستایی )PRA( و تاریخچۀ 
برقراری  موارد   بیشتر  توسعه،  مسائل  مطرح شد ن  با  د هیم.  توضیح  بیشتر  آن 
ارتباط با روستاییان جهت عد م تخلیۀ روستاها و نیز صحبت با عشایر جهت 
اسکان با شکست مواجه می شد . از طرف د یگر، به سبب ناقص بود ن شیوه های 
که  به این د لیل  شد .  مطرح  کیفی  روش های  به  توجه  هفتاد ،  د هۀ  از  کمی، 
توسل  ضرورت  بود ،  شد ه  مشخص  پژوهش  فرایند   د ر  اطالع رسان ها  نقش 
اطالع رسان ها  باید   می یافت. حال چطور  نمود   بیشتر  هم  کیفی  به روش های 
را فعال کرد  تا بتوانند  به سؤاالت ما پاسخ هایی د هند  که قابل تحلیل باشد ؟ 

آمد ند . کار  روی  چنین فضایی  د ر  مشارکتی  روش های 
ویژگی های روش ارزیابی مشارکتی )PRA( عبارتند  از:

۱. طراحی: مشخص ساختن اهد اف تحقیق و تهیۀ طرح اولیه؛
2. ورود  به مید ان و استفاد ه از تکنیک های تحقیق که شامل موارد  زیر است.

شکستن یخ ها )Ice breaking(: یعنی ما به محض ورود  به مید ان، باید  کاری کنیم 
که یخ ارتباطی بین ما و اطالع رسان ها شکسته شود . استفاد ه از گپ وگفت و 
بازی های مختلفی که مخصوص این کارهاست می تواند  کمک بسیاری به ما 
بکند  و د رجۀ انقباض بد ن افراد  را وقتی که مقابل ما نشسته اند  کم کند . مثاًل 
د ر یکی از این بازی ها، ما برای گروه بند ی افراد ، نام چند  میوه را با کمک خود  
آن ها انتخاب کرد ه و همین طور به ترتیب نشستن، هر میوه را به یک نفر منتسب 

پیوست 2



پژوهش جهادی34

کرد یم. سپس از افراد  خواستیم که مثاًل تمام کسانی که سیب هستند  کنار هم 
بنشینند  و... . د ر این بازی، افراد  همین طور که می خند ید ند  و شوخی می کرد ند ، 
هم گروه بند ی شد ند  و هم یخ بین ما شکسته شد . این تکنیک بیشتر جهت 

ایجاد  رابطۀ مؤثر بین اطالع رسان و پژوهشگر به کار می رود .
باید  ضمن معرفی کامل خود  و  این مرحله  اعتماد سازی )trust building(: د ر 

هد ف از آمد ن به روستا، سعی بر ایجاد  یک اعتماد  متقابل کنیم.
توانمند سازی )empowerment(: به افراد  کمک کنیم که خود شان اطالعات مربوط 
به روستای خود شان را د ر اختیار ما قرار د هند ؛ همچنین اطالعات جد ید ی حین 
کار به د ست بیاورند . ما باید  کاری کنیم که اعتماد  به نفس اهالی باال برود  و به 
این که می توانند  به ما کمک کنند  ایمان بیاورند . مثاًل کاری که خود  ما د ر یک 
روستا انجام د اد یم، جمع کرد ن زنان د ر روستا و راهنمایی آن ها جهت کشید ن 
نقشۀ روستا توسط خود شان است. د ر این نقشه، ابتد ا ساختمان مسجد  را به عنوان 
به  به آن مشخص کرد ند .  مبد أ د ر نظر گرفته و موقعیت خانۀ خود  را نسبت 
همین روش ما توانستیم هم به نقشۀ روستا د ست پید ا کنیم و هم پس از پایان کار، 
زنان بعد  از کلی خند ه و شوخی، با د ید ن نتیجه که نقشۀ کاملی بود  و توسط خود  

آن ها کشید ه شد ه بود  بسیار خوشحال شد ه و اعتماد  به نفس پید ا کرد ند .
نکتۀ 1: این سه تکنیک، بیش از آن که تکنیکی جهت جمع آوری اطالعات باشد ، 

ابزاری جهت توانمند سازی افراد  است.
شرط  پژوهشگر  عمل  سرعت  اطالعات،  جمع آوری  د ر  نرود   یاد مان   :2 نکتۀ 
اساسی است و استفاد ه از روش ارزیابی مشارکتی نیز می تواند  بسیار مؤثر باشد .
نکتۀ 3: د ر مید ان پژوهش باید  به د و نکتۀ مهم، توجه کافی د اشته باشیم: اول این که 
باید  نقش یک تسهیلگر را د ر جمع آوری د اد ه ها ایفا کنیم و مد اخلۀ مستقیم و 
مخرب د ر این فرایند  ند اشته باشیم. د وم این که به گروه های ایزوله که کمتر د ر 

جمع ها شرکت می کنند  و غالباً ساکت تر هستند ، توجه بسیار زیاد ی نماییم.
پس از طی مراحل باال و زمانی که اطالع رسان ها کاماًل جهت کار آماد ه شد ند ، 
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د ر بحث های گروهی سعی بر گرفتن اطالعات مد نظر خود  از آن ها می کرد یم. 
د ر یکی از کارهایمان با د اد ن یک برگه به اهالی، از آن ها خواستیم بنویسند  که 
اگر مشکلی بین روستاییان پیش بیاید ، چه کسی قاد ر است آن را حل کند . سپس 
با مطالعۀ برگه ها د ر حضور خود  افراد ، لیستی از معتمد ان محله را تهیه کرد یم و 
با استفاد ه از اطالعات خود  اهالی، ویژگی ها و گزارش عملکرد  هر معتمد  را نیز 
نوشتیم. د ر مرحلۀ بعد ، با معیارهای خود  آن ها، قشربند ی بین روستا را کشف 
کرد یم. آن ها برخالف تصور ما که د رآمد  و میزان حقوق را د ر این جا مد نظر 
قرار می د هیم، با ویژگی های خاص خود  مثل رفتن به مکه، د اشتن تلویزیون 
رنگی یا سیاه وسفید ، میزان خورد ن گوشت د ر ماه، ابعاد  زمین و... افراد  روستا 
را د ر قالب سه گروه تقسیم بند ی کرد ند . همچنین لیستی از مشکالت روستا، 
د الیل حل نشد ن، نهاد های مسئول و نیز راه حل آن ها تهیه کرد یم. خوبی چنین 
بحث های گروهی این است که افراد  به محض مطرح شد ن مسئلۀ جد ید  توسط 
می د هند .  قرار  ما  اختیار  د ر  و  می آورند   به یاد   را  جد ید ی  اطالعات  یک نفر، 
خصلت جمعی بود ن کار باعث می شود  احتمال د روغ گفتن و غلوکرد ن از سمت 
افراد  نیز کاهش یابد . ما این گونه و با استفاد ه از یک کاغذ پوستی و تعد اد ی 
ماژیک و صرف مد تی کوتاه، اطالعات بسیار ارزشمند ی توسط اهالی روستا 

جمع آوری کرد یم.
نمونه هایی از انواع روش های ارزیابی مشارکتی را د ر اد امه می بینیم:

1. ترسیم نقشۀ مشارکتی
د ربارۀ  اطالعاتی  نمایش  و  گرد آوری  عمد تًا جهت  مشارکتی  نقشۀ   ترسیم 
توزیع منابع و امکانات روستایی به کار گرفته می شود  که به صورت مبسوط و 

مورد ی د ر باال توضیح د اد یم.
 این یک روش بصری است که با یک گروه به اجرا د رمی آید . برای جوامع 
کوچک، نقشه کل جامعه ترسیم می شود  و د ر آن وضعیت هر خانوار مشخص 
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می گرد د ، ولی برای مناطق بزرگ، هر ناحیۀ مسکونی یا محله به طور جد اگانه 
بررسی می شود . د ر این فرایند ، افراد  روستا به د و د سته تقسیم می شوند . تعد اد ی 
از آن ها که معموالً مطلعین کلید ی روستا هستند ، به ترسیم نقشه با استفاد ه از مواد  
مورد  نظر بر روی سطح زمین یا کاغذ می پرد ازند  و بقیۀ افراد  با ارائۀ نقطه نظرات 

و پیشنهاد ات خود ، آن ها را د ر بهبود  انجام کار کمک و هد ایت می کنند .

2. نقشۀ جابه جایی یا تحرک
 نقشۀ جابه جایی یا تحرک جهت بررسی الگوی جابه جای فضایی یک فرد  
روستایی یا گروهی از آن ها به بخش های مختلف جامعه برای انجام فعالیت های 

گوناگون می باشد .
اجتماعی  و  اقتصاد ی  مختلف  ویژگی های  براساس  می توانند   نقشه ها   این 
مانند  سن، جنسیت و... برای هریک از افراد  ساکن د ر روستا تهیه و سپس اد غام 
شوند  تا براساس آن بتوان به الگوی تحرک یا جابه جایی گروهی د ست یافت.

 این نقشه ها عالوه بر نشان د اد ن تعامالت و نوع مراود ات افراد  د ر د اخل یا با افراد  
بیرون از آن، اطالعاتی نیز د ربارۀ اهمیت مکان ها یا فعالیت های مختلف ارائه می نمایند .

3. نقشۀ مزرعه
 ترسیم نقشۀ مزرعه به منظور آگاهی نسبت به محصوالتی که د ر مزرعه کشت 

می شوند  و مکان های کشت است.
صفحه،  یک  روی  تا  می شود   خواسته  مربوطه  کشاورز  از  روش  این   د ر 
نماید . ترسیم  باشد   فوق  عوامل  د ارند ۀ  بر  د ر  که  مزرعۀ خود   از  را  نقشه ای 
 این نقشه ممکن است به شکل های مختلف رسم گرد د . بر روی نقشه عالوه 
بر نوع محصول و مکان کشت، ممکن است عوامل د یگری مانند  نوع خاک و 

خانۀ مسکونی د ر مزرعه نیز د ید ه شود .
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4. مطالعۀ مورد ی
 مطالعۀ مورد ی، نمونه ای از مطالعات متمرکز یا کانونی است که برای شناخت 
برخی از صفات، پد ید ه ها، روید اد ها یا ویژگی های یک فرد ، خانوار، گروه و 
جامعه به کار گرفته می شوند . تفاوت عمد ۀ مطالعۀ مورد ی با مشارکتی د ر این 
است که د ر نوع مشارکتی، روش های مربوط به کار گرفته شد ه و اطالعات با 
د اد ه های مورد  نیاز بر پایۀ اصول حاکم بر روش های ارزیابی مشارکتی روستایی 

گرد آوری می گرد ند .

5. آیند ه های ممکن
 سناریوی آیند ه نیز می تواند  با کمک روستاییان از طریق نقشه ها، مد ل ها و 
احتمالی  نتایج  بر روی  ترسیم گرد د . روستاییان می توانند   نمود ارها تجسم و 
این  که  کنند   نظر  اظهار  روستا  د ر  توسعه  برنامه های  و  فعالیت ها  از  حاصل 
د رواقع نشان د هند ۀ انتظارات و نگرش آنان نسبت به پروژه های توسعه است.
 به عالوه طی این فرایند ، میزان منابع مورد  نظر برای تحقق اهد اف برنامه های 
و  تصور  روستاییان  توسط  آن ها  راه  سر  بر  آیند ه  مشکالت  احیانًا  و  توسعه 

پیش بینی می شود .

6. انجام توسط شما
ارزیابی  از روش های  یکی  د هید ،  انجام  را خود تان  آن  یا  توسط شما  انجام   
واقعیت های  با  مایلند   افراد  غیربومی که  آن  مشارکتی روستایی است که طی 
آنان  به جای  مختلف  موقعیت های  د ر  را  خود   شوند ،  آشنا  روستایی  زند گی 
قرارد اد ه و تالش می کنند  تا عملیات کشاورزی یا غیرکشاورزی که توسط زنان 

انجام می شود  را تجربه کنند . و مرد ان روستایی 
از  بخشی  انجام  و  روستاییان  با همراهی کرد ن  غیربومی  فرد   این روش،   د ر 
فعالیت های آن ها د ر حضور خود شان، اوالً با مشکالت آن ها د ر کار آشنا شد ه، 

ثانیًا زمینۀ برقراری تفاهم بیشتر را فراهم می کند .
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 بیشترین کارایی این روش د ر د رک مسائل ، مشکالت و جنبه های مختلف 
مهارتی یک کار یا شغل از د ید گاه میزان زمان و انرژی مورد  نیاز است.

کارگاه  از  گزید ه ای   )2 )پیوست  این قسمت،  د ر  شد ه  پیاد ه  متن  نوشت:  پی 
آموزشی د کتر مقصود ی، استاد  مرد م شناسی د انشگاه تهران، می باشد  که توسط 

یکی از شاگرد ان ایشان )خانم غزنویان( ارائه گشته است.



یادداشتــ



یادداشتــ




