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 بخش؛ پيوند نظريه و عملعلم رهايي شناسي به مثابهانسان

 در پژوهش عملي مشاركتي

 
1الدنرهبری  

9/2/1931تاريخدريافت:

11/2/1932تاريخپذيرش:

 چكيده
ايجاد جهت در عموما مشاركتي عملي ميپژوهش حركت اجتماعي باتغییرات و كند

موضوعپژوهشقراردارندومشاركتتأثیرافرادیكهتحتتمركزبررویهاييمانندويژگي

ودوطرفهپژوهشگربردانشتعامليومبتنيبرآموزشتأكیدآنهادرفرايندپژوهش،دادن

جلوگیریازعمليبهدنبالداشتهباشدوبرایعموممردمقمردمكهنتیجه ابلفهمباشد،

مبتنيبراعمالقدرتوسلطهمیانپژوهشگرومردمعادی،توانمندسازیافرادوايجادرابطه

مسئله از موضوع ميانتخاب شناخته جامعه عیني درهای مشاركتي عملي پژوهش شود.

جازچهارچوبهاراخاربخش،ارزشوبانگرشرهاييراستایايجادپیوندمیاننظريهوعمل

هایواقعیتهایاجتماعيبهاندازهبهارزشانگاردكهایراسودمندميداندومطالعهعلمنمي

شده،بهمعرفيِتفصیلياينروش،هایانجامعینياهمیتدهد.اينمقالهباارجاعبهپژوهش

يِبنیادينآنباوهمگرايپرداختهوراهبردهایعمليِآنهاینظری،نقاطقوتوضعفبنیان

 مداررابهبحثگذاشتهاست.شناسيمردمپژوهشجامعه

بخش،عمل،مشاركت.مدار،علمرهاييشناسيمردمارزش،توانمندسازی،جامعهكليد واژگان:

















                                                           
 rahbari.ladan@gmail.comومدرسمدعودانشگاهمازندراناسيشنجامعهدانشجویدكتری1

mailto:rahbari.ladan@gmail.com


 

 

 2،شماره2شناسيايران،دورههایانسانپژوهش 142

 تعريف پژوهش عملي مشاركتي
هایموجوددريتارجاعداد.لوينباتوجهبهمحدود2توانبهكارِكرتلوينرامي1شروعپ.ع.م

میانروش فاصله كردن روشيمناسببرایپر روشعمليمشاركتيرا اجتماعي، هایعلوم

مي و فرضیهنظريه رويكرد اين از استفاده با كرد تالش وی كهدانست. كند ايجاد را هايي

 پذيریدرجهانواقعيراداشتهباشند.بیشترينمیزانكاربست

معلمبرزيليپسا9پلفرر با لوين، انديشهتأكیدز ناشياز بريادگیریمتقابلوعملِ

زمینه فراهمساخت)مینكلرانتقادیبرخياز 4هایفلسفيرويكردعمليمشاركتيرا ،2111:

مشورترويكردهایكنونيدرمطالعه(.131 سنتيِ گونهمشاركتيعمليرويكردهاييازاشكالِ

هایاجتماعيرامندوفرايندهایتغییرودگرگونيدرمحیطهایمبتنيبرهمكارینظامتاروش

گیرد.دربرمي

هایمتعددیبرایعامسبببهوجودآمدنتعريفشدهعدموجوديكتعريفپذيرفته

ميمطالعه نشان را خود خصوصزماني به مشكل اين است. شده عملي كهمشاركتي دهد

مي تالش توصیپژوهشگران را خود روش كنند كنند. هنوزچراكهف مشاركتي عملي روش

بانشاندادنتمايزاتخودازسايررويكردهایموجودبههويتمستقليدستيابد.كوشدمي

بردبری و 2111)5ريزن :1 تعريف گونه اين را پ.ع.م كنندمي( مشاركتي”: فرايند يك

 توسعهدموكراتیككه اهدافانسدرصدد استدانشعمليبرایدنبالكردن .“انيارزشمند

همكاران)1گرين داده1335و ارائه پ.ع.م تعريفجامعياز ) يك”اند: عبارتاستاز پ.ع.م

نظاممطالعه همكاریافرادیكه با بامستقیممسئلهتأثیرتحتمند دارند، قرار مطالعه مورد

.“اجتماعيهدفِآموزشوانجامعملوايجادتغییراتِ



 رويكردهاي سنتيتمايز پ.ع.م از 
هایعلوماجتماعيمتفاوتاست:روشمشاركتيعمليدرمواردزيرباسايرروش

پ.ع.مو(معتقدندكهيكيازموارداساسيايجادتمايزمیان1339)7لدفوردومورانـ1

شركت اول، مورد مشاركتيايناستكهدر كنندگاناجتماعيبهشكلفعاالنهپژوهشصرفا

تعريفميهاواقعیت را خود بری يكروشمتكي تنها عملي روشمشاركتي كه چرا كنند؛

                                                           
وجلوگیریازتكرارعبارتطوالنيپژوهشعمليمشاركتيازPARبهجایاستفادهازعالئماختصاریانگلیسي1

 .عالئماختصاریپ.ع.ماستفادهشدهاست
2 Kurt Lewin 
3 Paulo Freire 
4 Minkler 
5 Reason & Bradbury 
6 Green 
7 Ledford & Mohran 
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هستفراترروندوآنچهشودكهازمرزكنندگانخواستهميتفسیرگرايينیستبلكهازمشاركت

“تواندباشدمي”آنچهبه
آنچهكنندگانبتوانندتفكرخودرادرزمینهكهشركتهرقدر.برسند1

ترخواهدبود)كلي،ازمطالعهغنيآمدهدستبههماناندازهنتايجدارندنگهبازترتواندباشدمي

(.2،2111:9ديویوهای

فرايندهایتغییروتحولدرزمینهروشمناسبيبرایمطالعهمشاركتيعمليمشاهدهـ2

فیتزجرالد 9،2111اجتماعياست)نیومنو :97 معموال فرايندهایتغییر اجتماعياتتأثیر(.

وحركتدرجهتتأثیرگذاریگذارند.شناختاينالگوهایایبرافرادجامعهمينشدهبینيپیش

شود.عمليكردنِموانعجلوگیریازوقوعآنهايكيازاهدافروشمشاركتيعمليمحسوبمي

دادهروشـ9 لحاظزبانهایديگر از صورتيتولیدهایعلميرا به فضايي شناختيو

روشمشاركتيعملي،بهدلیلحضوركهدرحاليافرادقرارنداردكنندكهدردسترسهمهمي

كنندهآنكندكهمردمعادیشركتهاييراتولیدميدادهفعالمردمدرفرايندهایتولیددانش،

 بینند.عمليميكنندودرنهايتازآنفايدهرابهراحتيدركمي

شوندكهگوياایمعمولدرعلوماجتماعيبهشكليظاهرميهدرروشپژوهشگرانـ4

ایشودتااينگونهبهنظربرسدكههیچمشاهدهوجودندارندوبیشترينتالشبهكاربردهمي

كاهشاثرهاثورن هایديگرهایپژوهشگردراتخاذروشيكيازدغدغه4برافرادوجودندارد.

وهشگرانعامالنفعالِتغییردرجوامعيهستندكهدرآنهاامادرروشمشاركتعمليپژ؛است

 كنند.فعالیتمي

استخراجيـ5 خاصیت اجتماعي علوم از5مطالعه اطالعات استخراج و دارد

كهيدرحالهایاجتماعيدامنزدهاست.بودنپژوهش1كشانهیبهرهكنندگانبهافسانهمشاركت

كنندگانِایمیانپژوهشگرومشاركتبهشكلفعاالنهدرروشمشاركتعمليعملتولیددانش

 گیرد.تحقیقصورتميزمینه

برایگروهـ1 استكه مواردیيافته در را هایروشمشاركتيعمليبیشترينكاربرد

درعلوماجتماعيدراين7اقلیتياتحتفشارمورداستفادهقرارگیرد.مفهومجانبداریآگاهانه

شود.بهپرسشكشیدهمييارزشیرغشودواعتبارومشروعیتِمطالعهدهميبرسؤالروشزير

كنندوگیرندباآنهاهمدردیميهایبهخصوصراميبرخيگروهدرعوض،پژوهشگرانطرف

                                                           
1 Might become 
2 Kelly, Davey & Heigh 
3 Newman & Fitzgerald 
4 Hawthorn Effect  
5 extractive  
6 exploitive  
7 conscious partiality  
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برایگفتگویانتقادی، دراينميانديشيمتقابلويادگیریمشتركبازهمفضاهاييرا كنند.

گیرد.موردترديدقرارمي2عینیتبهبهانه1طرفيروشخنثيبودنيابي

اجتماعي،پردازتوسعه(يكيازنخستیننمايندگانروشمشاركتيونظريه1353)9كارتر

برایمطالعه را ويژگيعمده ميچهار نظر سايرمشاركتيعمليدر از اينروشرا كه گیرد

(:1331و4،1337سازد)كويیكسليهایعلوماجتماعيمتمايزميروش

يكنیازاجتماعيصورتگیرد.شروعتحقیقعمليمشاركتيبايددرنتیجهـ1

 كارپ.ع.مبايكمسئلهيانیازعملياجتماعياست.

تحتـ2 اجتماعيكه درتأثیراعضای گرفتبايد خواهند قرار مطالعه نتايج

 فرايندمطالعهدخالتدادهشوند.

 بهدستبیايد.تأثیرگذاریالزماستتانتايجرويكردكارتیميـ9

ارائهـ4 شكل به بايد تحقیق نتايج و تغییرهایشنهادپراهكارها برای عملي

 اجتماعيباشد.



 مشاركتي –اصول راهنماي پژوهش عملي 

 مشاركت

مسئله دو به واقعتوجه مطالعهدقتو در همواره هم كنار شناختيعلومهایروشگراييدر

اگرپژوهشگرعلوماجتماعيبهسمتدقتموجوددرعلومطبیعيا جتماعيمطرحبودهاست.

كاربردینداشتهبادانششودكهنتیجهكاراوارتباطوتناسبيحركتكنددچاراينخطرمي

بهارتباطوتناسبپژوهشعمليممكناستمعیارهایازحدبیشباشد.بههمینشكلتوجه

دچار دقتعلميرا پسبايددقترا واقعیتكنیمبدوناينتأمینكاستيكند. تناسببا كه

شدهيابيبهدومعیارپژوهشيياد(.پ.ع.مدرراستایدست1971:111قربانيشود)فوتوايت،

 ميفناز دائمامشاركتياستفاده پژوهشگر اينروش، در نظريهكند. رويدادها، دادهبا وها، ها

مطرحميهاييكههمكبحث ميارانپروژه كنندبهچالشفراخوانده )همان: اثر52شود در ،)

-فراينديادگیریمتقابلوبهپرسشكشیدهشدنمداومتفسیرهایبادقتفراوانيحاصلمي

گیریراباعلماشتباهنكنیم.اعتبارودقتعلميتنهاناشيشوند.دراينجابسیارمهماستاندازه

گراييناشيازرويكردمشاركتياستكهبهعلتنزديكييابيبهواقعدستنیست.گیریازاندازه

(.ضمناينكه2111گراييرادارد)كلي،ديویوهای،هابیشترينمیزانواقعبهمنبعتولیدداده

                                                           
1 neutrality  
2 objectivity  
3 Carter  
4 Quixley  
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-هایخالقانهحلكندكهراههایمسلطكمكميمشيگرفتندرشرايطتغییرونبودنخطقرار

(.1971:54شكالتجدیايجادشود)فوتوايت،ایبرایم

ایازبرخيكهمشاركتتنهابهعنوانمجموعهييدرجااینیست.مشاركتمفهوميكپارچه

معناروش نميها اجتماع با كار به سببافزايشتعهد تنها نه بهشود روابطقدرترا و شود

هاتوهميازمشورترادرافرادايجادتواندسبببازتولیدآنشودوتنكشدبلكهميچالشنمي

(.1،2117:912كند)كاهیل


 توانمندسازي

مي تعريف دموكراسي ايجاد برای تمريني عنوان به مشاركتي عملي تمامتحقیق و شود

برایمختلشركت تالشيآشكار اينروشرا اعضایجامعه چه و پژوهشگران چه كنندگان،

دانندوانگارهخنثيوفارغبودنتحقیقاتازارزشراردميتولیددانشيسنتيمپاراداكردن

موضوعمي بر را خود تمركز پژوهشمشاركتيعمليتاكنونبیشتر هاييمانندفرهنگ،كنند.

پژوهش بیشتر است. داده قدرتقرار و نژاد قومیت، طبقه، هایعلميمشاركتيكهجنسیت،

 انجام براشدهتاكنون مسائلاجتماعيههایحاشیگروهیاند در مداخله هدفدركو با ایو

انج جسمي ناتوانان برای امكانات نبودن يا محیطي آلودگي خانگي، خشونت مانند امواقعي

اند.پذيرفته

خوددارندوليگفتمانپ.ع.ماينپیش در داردكهمردماستعدادعاملیترا هایفرضرا

هایافزايشخودآگاهيوكنند.بنابراينروشپنهانميقدرتمنداجتماعياينتواناييرادرآنها

مسلطتأمل و چالشكشیدنساختارهایقدرتناعادالنه برایبه ظرفیتكنشگران مؤثردر

(.2111است)اوزان،


 تجربه

داند.چنینتالشتجربيبرایيادگیری،اعضاهاودانشاعضایاجتماعرامعتبرميپ.ع.متجربه

هاييكهازشرايطومحیطخودهاوديدگاهدرتجربهتأملدكهبهاكتشافوكنراتشويقمي

مداخله نتیجه در بپردازند. ارزشدارند با فرهنگيهمها مطالعهخوانميهایسازمانيو شود.

واجراييشدننتايج،تغییراتيدرمداخلهپژوهشگرعمليمشاركتي؛شبهتجربياستچونبا

(.1971:52)فوتوايت،شودمحیطحاصلمي


 

 

 

                                                           
1 Cahill  
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 همكاري

 همكاری و مشاركت ضرورت بر همميتأكیدپ.ع.م و پژوهشگران هم بنابراين كند

ميشركت يكديگر از تغییر تحقیقـ فرايند در جامعهكنندگان اعضای بهآموزند. مطالعه مورد

تمامجنبهشكلفعاالنه اوایدر لويتبهمسائلوهایتحقیقوتالشعمليدرگیرهستندو

شناسند.شرايطيدادهشدهاستكهاكثريتجامعهآنرابهرسمیتمي

 سازيعملي

اجرا هم پ.ع.م، در هدفايجادكنندهمردم پژوهشهستند. امر در همكار هم و موضوع هم

كنندگاناطالعاتمعتبررابدهندوبگیرندوحقانتخابموضوعفضايياستكهدرآنمشاركت

هایعليدربارهرفتارآدميزمانيادیعملداشتهباشند.كرتلوينمدعياستكهاستنتاجوآز

معتبروقابلاجرااستكهانسانموردبررسيخوددرانجامتحقیقوآزمودنآننقشداشته

مرحله گذاشتننتايجباشد. بهاجرا پ.ع.م، نظارتآمدهدستبهینهاييِ ازپژوهشاستكهبا

گیرداندركارانصورتميدستهمه

 

 فرايند اجراي پژوهش
مشاهدهاست.قابل1ایازرونداجرایپژوهشمشاركتيعمليدرتصويرسازیشدهالگویساده

هایپژوهشبارهادرطوليكپژوهشتكرارشوند.درهرازگامهایچهارگانهممكناستگام

پژوهشمي مسئلهدر اينچرخهشد. يكمشكلتوانوارد با پژوهشمشاركتيعمليعموما

مي آغاز انگیزهعملي كه ميشود چرخه وارد را پژوهشگر آن دادهحل گردآوری در هاكند.

هایواسطهدرگیردرمسئلههستندعالوهبريافتهپژوهشگربههمراههمكارانخودكهافرادبي

برداریكاملازجودازمشكلونقشههایموهاوروايتمشاركتيبهداستانحاصلازمشاهده

پردازد.وقوعآنميتاريخچه

نتیجه و مشاهدات حاصلتحلیل او همكاران و پژوهشگر میان بحث فرايند در گیری

اينمرحلهشاملتوصیفواستخراجاستداللمي باتفسیروشود. هایعليازمشاهداتاست.

اتعمیم مشاهدات به علي احتمال بهترين مينجامدهي كامل تحلیل نتیجهشده و گیریشود

بخشبرنامه گیرد.صورتمي در حوزهپژوهشگر كارشناساندر ريزینیازمنددريافتكمكاز

یعمليمشاركتيبهنوعيدرتعامالتمشاهدهموردمطالعهاست.بنابراينتماممراحلچهارگانه

 دهند.میانِپژوهشگروعامالناجتماعيرخمي
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 :الگویفرايندانجامپژوهشمشاركتيعملي1تصوير

 
1314،منبع:وادزورت





 سنتز نظريه و عمل
بنیادينرويكردعمليمشاركتيايناستكهبرایپیشرفتعلموارتقایهایمايهيكيازدرون

ستجامعهبايدراهبردهاييايجادكردكهپژوهشوعملبههمنزديكشوند.فوتوايتمعتقدا

 پ.ع.م سهكه از است)فوتوايت، گرفته فكریريشه و عملي 1971جريان اينسه11: .)

كشند:نظريهوعملرابهتصويرميسنتزمیانجريانهريكبهنوعيضرورت

كشفروشـ1 از استفاده عموما اجتماعي پژوهش در اجتماعي: پژوهش هایشناسي

هایپژوهشگراجتماعيعمومانقشيدراجراييكردنِيافتهیديگرانبودهوگرفتهبهعهدهانجام

پركردناينفاصلهمیاننظريهوعمليكيازاهدافپ.ع.ماست. تحقیقخودنداشتهاست.

-حلسازدكهدركنارانجامپژوهش،بهراهپژوهشگردرروشمشاركتيعمليخودرامجابمي

شصرفامشاركتيباپ.ع.مدرايناستكهاهدافهایعملينیزبیانديشد.يكوجهتمايزپژوه

عمليوجودنداردامادرروشمشاركتيصرفنیزبسیاریازاعضایگروهدرگردآوریوتحلیل

(.1971:12شوند)فوتوايت،هابهكارگرفتهميداده

پیشازبهادرامرتصمیمهاوتشكلمشاركتنیرویكارفرودستدرسازمانـ2 هگیری:

كردكهدرها،فضاييراايجادميگراييدرسازمانوجودآمدنرويكردهایعمليِمشاركتي،نخبه

تصمیم بدونمهارتتوانشركتدر و برایگیریآننیروهایساده نداشتند. هایسازمانيرا

 كشورهای در تحقیق و توسعه فناوری الگوی در كشاورزی در سومنمونه تمامجهان ،

نیرویمتخصصبودوجاييبرایبهرهبردنازدانشوعقايدكشاورزانهابرعهدهگیریتصمیم

زندگي پیشبرد كوچكبرایكمكبه )فوتوايت، بود نشده 1971شانمنظور رويكرد15: .)

هایانسانيكارتوجههایدموكراتیكومديريتمنابعانسانيوجنبهمشاركتيعمليبهدغدغه
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هابافراهمكردنامكانگفتگومیاننیروهایفرودستونیروهایباالتراينكندودرسازمانمي

هایباالیسازمانيوكارگراندرموردتعهدسازمانوكند.ايجادبحثبینردهفاصلهراپرمي

تصمیم در همه دادن روشگیریدخالت از برنامهها در است. استفاده مورد سنتيهای های

كنندوآنرابهمهندساندسانبخشتوسعهطرحاولیهمحصولراتهیهميتحقیقوتوسعهمهن

مي ارائه ميبخشصنعتي معلوم را تولید چگونگي كه كننددهند جديد؛ رويكرد اين در اما

را بعدی مراحل احتمالي مسائل و هستند تولید فرايند درگیر آغاز از بخشتولید كارگران

(.97ـ43كنند)همان:ميبینيیشپ

صرفايكنظامكارگاههایاجتماعيـفنيباتوجهبهرفتارسازماني:تفكرمبتنيبرنظامـ9

 نیست، اجتماعي ازمؤثردركرفتارهای دعوت دارد. بستگي فني و اجتماعي عمل واحد به

دانش بر مبتني تفكری ايجاد مسبب پ.ع. در شركت برای فني وتوأمانكارشناسانِ فني

(.دراينرويكردسازمانچیزیفراترازمجموعهافراد،1971:17شود)فوتوايت،مياجتماعي

وجودداردكهاينعناصررابههمپیوندتأثیراتيهایكاریاست.هاوفعالیتساختارها،سیاست

ایدهد.فرهنگسازمانيپديدهدهدونحوهتفكر،احساسوعملاعضایسازمانراشكلميمي

يكبازده(.55وهمگننیستكهبتوانعناصرانسانيرادرآنريختوشكلداد)همان:ايستا

است.تاوقتيشدهدرآنسازمانسازمانمحصولمشتركهمهافرادومنابعمادیبهكارگرفته

تحلیل و تجزيه يككه بر كردنمبتني دنبال با نشود، انجام سازمان تاريخيدرباره ديدگاه

 ميالگوهای حاصل سردرگمي پژوهش، استاندارد )همان: نقشسنتي1شود با مقايسه در .)

تأثیریتوانددرانگیزشوهدايتتغییراتبنیادينسازماني.ع.مميپكارشناسبهعنوانمشاور،

درروابطمنجرشود.دراينروندبهجایاينكهتأملبهمراتببیشترداشتهباشدوبهبازسازیو

تعییننظريهويافتنيكسازمانمطابقبانظريهآغازشود،بامشكالتواقعيدريكپژوهشبا

گیردشودوباكارمشتركاعضایآنبهمتونپژوهشيوتجربيصورتميسازمانشروعمي

 (.51)همان:

شكل آغاز در عمل و نظريه میان پیوند كه بود شكلي به پ.ع.م برتأكیدگیری بیشتر

امروزهتوجهبهتحقیقبهتدريجكاهشكهدرحاليتحقیققرارداشتیبهجایعملپردازنظريه

يافتهاستوبهاعتقادبرخيهدفبنیادينپژوهشمشاركتيبیشازآنكهتولیددانشباشد،

1تولیدعملاست)الیوت ،1331 علمنظری43: میانعلمكاربردیو عدمشفافیتموجود .)

بهذهنمتبادركندكهپ.ع.متنهاعبارتاستازكنارهمقراردادنِممكناستاينمسئلهرا

بنابرايننشاندادنعملونظريه توانیمچگونهمياينكهپردازینهيكسنتزحاصلازايندو.

نظريهوعملراباهمدرگیركنیموتوجهيكسانبههردوحوزهبرایحركتدرجهتايجاد

عملالزماست.بدونبهوجودآمدنچنینسنتزیپ.ع.مازچهارچوبسنتزالزممیاننظريهو

                                                           
1 Elliot  
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شناسيِمعتبربیرونخواهدماند.درصورتايجادپیوندمناسبمیاننظريهوعمل،پ.ع.مروش

(ازآنتحتعنواناستراتژی2111:127)1شودكهنیكركونیكركبهنوعيپژوهشتبديلمي

راهكارهایعمليبرایتوسعهاجتماعيرادارد.راكهتواناييارائهبرندچناممي2تحقیقوتوسعه

 

پردازيبُرد نظريه
گیرد.اجتماعاتبهيككلواحديايكموجوديتمستقلدرنظرميپ.ع.ماجتماعرابهمثابه

ايناجتماعاتمبنایمكانجغرافیاييتعريفمي سرنوشتمشتركيدارند. هويتو كه شوند

 است محدودهممكن واقعیتدر ديدگاه اين باشند. گرفته قرار كوچك يا بزرگ جغرافیايي

يكبرساخته مثابه به را مياجتماعي نظر عالقهاجتماعيدر كه چرا ريشهگیرد خاصيكه

شود.بنابراينكنشاجتماعينهفرايندیطبیعيهایكنونيميسببايجادكنشتاريخيدارد،

(.9،2111چیاوغلياست)اوزانوساعتناپذيرونهاجتناب

پژوهشگرانپ.ع.مقصدساختننظريه بلكه ندارند؛ هایساختنظريهدرصددهایبزرگرا

بهتردركوكنترلكنندوازآن بهافرادكمككنندمحیطخودرا موقتوبوميهستندتا

میزاندرك،كنترلوبهرهبهره پردازندمحیطميطالعهمندیتوسطافرادیكهبهممندشوند.

اندوازبرجعاجدربارهاينمواردشودنهتوسطپژوهشگرانيكهدردفاترخودنشستهمشخصمي

خواني(.اينرويكردبااهدافعمليپ.ع.مهم2111:9كنند)كلي،ديویوهای،زنيميگمانه

طوحباالامكانِعملرامحدودهایگستردهوباقدرتتعمیمدرسدارد.چراكهاستفادهازداده

سازد.مي



 انتقادها از رويكرد عملي مشاركتي
توانمندی كنار روشپ.ع.مدر نسبتبهساير مزاياييكه و اجتماعيها علوم هایپژوهشدر

دارد،درمعرضانتقاداتينیزقرارگرفتهاست.برخيانتقاداتيكهانديشمندانپیرورويكردهای

كنندبهشرحزيراست:ايانهازرويكردعمليمشاركتيمطرحميگرسنتيوتجربه

بهچالشميـ1 اينگفته با را كاركشندكهخودشانپژوهشگرانسنتيمعموالپ.ع.م

مييعلم انجام علمي،كهدرحاليدهند رويكرد اتخاذ جای به مشاركتي عملي پژوهشگران

“سراييداستان”
همكارانمي4 و )گرينوود 5كنند با1339، پ.ع.م هستند معتقد گروه اين .)

كیفيمشاركتيبهسمتداستان رويكرد از مسئلهگوييمیلمياستفاده اينجاكند. ایكهدر

                                                           
1 Niekerk & Niekerk 
2 research and development strategy  
3
 Ozanne & Saatcioglu 

4 Tell stories 
5 Greenwood 
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اعتبارودقتشودايناستكهبسیارمهماستاندازهمطرحمي باعلماشتباهنكنیم. گیریرا

گیرینیست.علميتنهاناشيازاندازه

گیریارزشيموجوددرآناست.چراكهيگرازرويكردعمليمشاركتي،جهتانتقاددـ2

پژوهشگربايداعمالخودراتحلیلكند.اينانتقادهامدعيهستندكهمابايددرمطالعاتخود

افتد)كلي،ديویوبرسیموليايناتفاقدررويكردعمليمشاركتينمي1بهيكنقطهغیرارزشي

دهندكهاينانتقادچنینپاسخمييناماانديشمندانرويكردعمليدرمقابلا؛(2111:4های،

دانشعینيازواقعیت”معتقداست2اسكريتفارغازارزشوجودندارد.براینمونهزوبرنقطه

شودودرمعرضبازبینيشدنتوسطماشناختهميوجودندارد...واقعیتتنهاازطريقساخته

(.1332:51)“دائمياست

تالشبمسئلهـ9 ايناستكهپژوهشگرانهنگاميكهدر توجهديگر رایدركومورد

هستند، خود محیط فردیشورتوضیح ميهای الگو وارد را خود اين تعمیمشوركنند. ها

“كالبدیِ”هایبخشي
 دهند.قرارميتأثیرواقعیتدرمحیطراتحت9

گیرندبهخودبهكارميایكهدرمطالعهچوبمفهوميپژوهشگرانعمليعموماازچهارـ4

كهپ.ع.مدرتاريخچهوجودخودبااساسيازمشكالتگويندواينيكيديگرروشنيسخننمي

ایبايدچهارچوبمفهومي”گويد:(دراينزمینهمي1311:411)4آنمواجهبودهاست.چكلند

بدوناينچه باشد... مطرحشده ابتدا پژوهشعمليازعملِدر صرفتفاوتينخواهدارچوب،

اين“داشت پژوهشيكيمسئله. سراييهایمشاركتيعمليبهداستانازداليلمحكومشدنِ

شدهيكيازمسائلياستهاینظریمشخصدرمطالعاتعمليانجاماستزيرانبودنِچهارچوب

ادبیاتشودپژوهشعمليبرایجایگرفتنبهعنوانكهباعثمي يكابزارروشيمسلطدر

 روشود.علوماجتماعيبامشكلروبه

 

 مقايسه رويكرد موردمحور و پژوهش عملي
هابهكاروسیعيازپژوهشایهستندكهبرایگسترهرويكردموردمحوروپژوهشعملياسامي

مهممي ازيكپديدهتريناشتراكايندورويكردتالشبرایبهدستآوردنفهمعمیقروند.

خاصدرشرايطواقعيزندگياست.ايندونوعمطالعهدرتمركزیكهبرمیدانتحقیقدارند

                                                           
1 value free 
2 Zuber-skerritt  

ههایبهيدادهد(است.استفادهازاينواژهعمدیبودهاستزيراتعمیمskeletalكالبدیدراينجامعادل)واژه9

پژوهشمشاركتيعمليبهشكلعامامكاندست از نیستآمده توسطكليوهمكاران.پذير اينواژه از استفاده

هایهاتنهاباانجاممطالعاتمجدددرمحیطدهييافته(بهمعنایتوجهآنهابهاينواقعیتاستكهتعمیم2111)

 پذيراست.مشابهامكان
4 Checkland  
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رسدكهپژوهشعمليبايدازرويكردموردمحوربرایكارخوداستفادهمشابههستند.بهنظرمي

هاييهممیانايندووجوددارد.اماتفاوت؛كنند

كنندامارويكردایاتكاميهمپژوهشعمليبردانشزمینهوموردمحورهمرويكرداگرچه

برایمشاركتعملينقشمهم بهكنندگاندرتعیینمسائلموردمطالعهقائلميتریرا شود.

1آرجريسوشونزبانِ
ازادراكِاينپژوهشپرسش” كنندگانِعملها،معماهاومسائلخودرا

(.1331:11)“كندافتميهایعملِبهخصوصدريدرونِزمینه

عالقه با بهيكپديدهپژوهشموردمحور ميپژوهشگر پژوهشكهدرحاليشودخاصآغاز

مسئله با ميعملي آغاز است آمده وجود به عملي موقعیت يك در كه بنابراينای شود.

نیازِشوندكههمبايدبهآنپاسخدهندوهمپژوهشگرانپژوهشعمليبايكمعمامواجهمي

كنند.تأمینعمليرا

دهدوازاينمنابعدانشقرارميكنندگانبهعنوانِپژوهشعملياتكایخودرابرمشاركت

كنندگاندرپژوهشمشاركتيبیشازرويكردهمكاریمیانپژوهشگرومشاركتجهترابطه

پژوهشگرانپژوهشتواناييـ1كههمكاریمعتقدند2يولموردمحورمركزيتدارد.باسكرويل

-گیریوآزادیعملدرانتخابِمسئلهراكاهشميعمليرابرایكنترلفرايندتحقیقونتیجه

پايانيافتنيكمطالعهاگرتمركزبريكموضوعدرطولفرايندكاهشيابداحتمالِـ2دهدو

(.1333:21كند)راكمترمي

ع پژوهش و موردمحور رويكرد میان ديگر نتايجتفاوت برای كه است مخاطباني ملي

پژوهشآمدهدستبه در است. گرفتهشده نظر پژوهشدر محوراز مورد ممكناستاگرچه،

موردمطالعهقراردهد،امانتايجعمومادرپژوهشگرتصمیمبگیردكهنتايجرادراختیارجامعه

باربرایپژوهشگروجودداردامادرموردپژوهشعمليايناج؛شودفضایدانشگاهيمنتشرمي

ایكهدرشناساييوحلمسائلعمليمشاركتداشتهكهحتمانتايجپژوهشخودرادرجامعه

استبازخورددهد.

میزانتعمیم میانپژوهشتفاوتدر پژوهشعمليوجوددارد.موردمحورهایدهيدر و

كندوليوعمقپژوهشتوجهميدهيكمترازدقتپژوهشموردمحوربهمسئلهتعمیماگرچه

 محورپژوهشگران ميراحتمورد زمینهتر امكانتوانند كه انتخابكنند برایمطالعه را هايي

توانیمدرعلمتنهابادهيرابرایآنهامهیاكند.بااينوجودمانمينوعيازالگوسازیوتعمیم

خشنودشويمهرچندمطالعتكیهبرجهاني تواننددریمانندپژوهشعمليميهایموردهها

تعمیمزمینه و كنند حاصل را مشابهي نتايج مشابه )كوگالنهای شود ايجاد تحلیلي ،9های

2112:14.)

                                                           
1 Argyris & Schön 
2 Baskercille & Lee 
3 Coghlan 
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 ييگرا برابر تجربهگيري پ.ع.م در جهت
هابرماسبهعنوانعواملگانهروشپ.ع.مازعاليقسه(درمقايسه2111اوغلو)اوزنوساعتچي

رويكردهایروشيمتنوعيادميايجادت “فني”یمورد،عالقهاولینكنند.مايزمیانِ
استكه1

“عملي”شود.دومیننوععالقهمي“علومتجربيـتحلیلي”گیریسببشكل
شودونامیدهمي2

بهگفتهمنجرمي“هرمنوتیك”بهپديدآمدنعلوم -عمليباعثشكلیهابرماسعالقهشود.

“بخشييرها”شودكهاوآنراعالقهازعالقهميگیرینوعِسومي
نامد.اينعالقهكهبازبانمي9

:1913بخشد)كرايب،آنرهاييميكنندهمنحرفپیوندداردكنشمتقابلوارتباطراازعناصر

تمايلبه233 آنها بهخصوصنوعسومهستند. عالقهنوعدومو پژوهشگرانپ.ع.مدرگیر .)

 وعملدارند.تأملترفاهانسانيبااستفادهازبهبودوضعی

زمانطوالنياثرهاثورنرابهگراوطرفدارانرويكردهایكميبرایمدتانديشمندانتجربه

-اند.پژوهشگرانمشاركتينیزتالشكردهمطالعاتِمشاركتيمعرفيكرده“پاشنهآشیل”عنوان

امادر؛یفيوكمياينمسئلهراازپیشروبردارنداندبااستفادهازتركیبيمیانرويكردهایك

اينجهتسال هایاخیر و چالشكشیده شكلجدیبه مطالعاتيدجديكردروگیریبه در

هرون توسط كه جديد رويكرد اين است. شده معرفي كمیس(،1311)4اجتماعي و 5كار

توربرت1311) هاره1(، الدن7، استفورد1، پارله3، نوعي(ت1311)11و تعاملِ”وسعهيافتهاست،

“عمدی
داندكهدرآنپژوهشگروافرادموردمطالعهبرمبنایهمكاریدوجانبهبارامعتبرمي11

(.12،2119:31پردازند)كومبزواسمیتهمبهتحقیقمي

كنداينرويكردجديدبهنوعيتساویدرپايگاهاجتماعيمیانپژوهشگروديگراناشارهمي

“برابریاجتماعي”مبزازآنتحتعنوانكهكو
(.2119:111كند)كومبزواسمیت،يادمي19

ايده از برابراستفاده تجربهیبرابریاجتماعيدر ميمنطقآزمايشيرويكرد قرار گیرد.گرايانه

ایازقواعدمستحكمكهبرایگرايانهچیزینیستمگربدنههارهمعتقداستكهرويكردتجربه

مستحكمدركنارمزيتي(.اينبدنه1311:1رود)هاره،بینيآيندهفرايندمشاهدهبهكارميپیش

بینيركهدرفرضیهآزماييوپیش برخيازتمايالتپژوهشگرانرا تأمینوندهایآيندهدارد،
                                                           

1 technical  
2 practical  
3 emancipatory  
4
 Haron 

5
 Carr & Kemmis 

6
 Torbert 

7
 Harre 

8
 Elden 

9
 Staford 

10
 Parlet 

11 intentional interaction 
12 Coombs & Smith  
13 social parity  
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میانافرادیكهتمايلبهاستفادهازپنجگرايشروش1كند.سیلورمننمي شناختيمشتركرا

كند:هایكیفيدارندشناساييميروش

 هادرمقابلقدرتتعمیم.هایكمي:توجهبهعمقدادههایكیفيبهدادهترجیحدادهـ1

برتغییرماهیترفتارهادرتأكیدشوند:هاييكهبهشكلطبیعيتولیدميترجیحدادهـ2

 هایبدونمشاركت.روش

 ترجیحمعنابهرفتار:اهمیتتولیدمعناازرفتارهابامشاركتفعال.ـ9

فراگردهایـ4 به توجه دانش: الگویكاملتولید عنوان به طبیعي علوم رد گرايشبه

 روشاجتماعي و نیست روشممكن تنها طبیعي علوم رويكردهای اجتماعيبا علوم شناسي

 نیست.مجبوربهمحدودكردنخودبهاينروش

فرضیهـ5 بهجایمطالعهفرضیهترجیحمطالعهاستنتاجيو پژوهشساز هایتجربيآزما:

دردرازمدتبهركودعلومتواندكنند.اينروندميآزماهستندوفرضیهتولیدنميمعموالفرضیه

 (.2111:1اجتماعيمنجرشود)سلیورمن،

درگیركردنفعاالنه با مقاومتپ.ع.م با دانش، تغییر و مديريتتولید اعضایاجتماعدر

رودكهبتواندتغییراتشودواحتمالبیشتریميروميهایديگرروبهكمترینسبتبهروش

(.2،1332:213دكند)ساریوساریماندگاراجتماعيورفتاریتولی

 

 مدارشناسي مردمهمگرايي پ.ع.م و جامعه
روش ابزاری عملي مشاركتي انسانپژوهش ادبیات در كه است جایِشناختي ايران شناسيِ

چندانيبهخوداختصاصندادهاست.ايننوعپژوهشباوجودمزاياييكهدارد)بهبرخيازآنها

هكرديم(،توجهچندانيبهخودجلبنكردهاست.علتاينامرهرچهباشد،درايننوشتاراشار

درون دادن پمايهنشان رويكرد مشتركاين حوزههای با بهژوهشي جامعههای ازروز شناسي،

ميشناسيمردمجملهجامعه رشتهمدار دو هر گسترشاينروشدر شناسيوانسانتوانددر

خصوصدجامعه به شناسيو مطالعه انجامِ انسانایرشتهمیانر رويكردهایِ از شناختيوكه

واقعشود.مؤثركنندشناختيدركنارِهماستفادهميجامعه

حوزهشناسيمردمجامعه جامعهمدار علمِ از دانشباای تولید گرايشبه استكه شناسي

مي نظر به دارد. محوريتموضوعاتمردمي توجه با اينحوزه، اتخاذِرسد به اهمیتيكه به

اجتماعيمي امیكدرمطالعاتِ نسبتبهحوزهرويكردِ جامعهدهد، شناسي،همگراييهایديگرِ

انسان رويكردهایِ با يابیشتری دروني ديدگاهِ معني به امیك رويكرد باشد. داشته شناختي

ازطرفي191914:221هايارفتارهایخوداست)فكوهي،ذهنیتپنداشتفردبوميدرباره .)

                                                           
1 Silverman  
2 Sarri & Sarri 
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شناسيمردممدارمشتركهاینظریِجامعههایآنبابرخيازپايهپ.ع.مابزاریاستكهبنیان

كنیم.است.دراينجابهبرخيازاينمشتركاتاشارهمي

مقاله در بوراوی مايكل مردمجامعهدرباره”خود درباره“مدارشناسي را تز يازده

مطرحميمداشناسيمردمجامعه بیانمير دوم تز در او مدارشناسيمردمكندكهجامعهكند.

-هایمردميقرارميوگوييدوجانبهباگروهشناسيرادرگفتارگانیك)درمقابلسنتي(جامعه

بینجامعه و گروهدهد مطالعهشناسيو مورد ميهای برقرار آموزشاشگفتماني به كه كند

منتهيمي )بومتقابل شود 1917راوی، جامعهاينجهتمياز(.172: مدارشناسيمردمتوان

 نزديكدانست. م پ.ع. به مشتركگفتتأكیدارگانیكرا عنصر ايجادبر و جانبه دو وگوی

هایمردمي،پ.ع.مرارويكردمناسبيبرایاستفادهدرهایمكالمهمیانپژوهشگرانوگروهراه

بینبرتعاملسازدچراكهاهدافاينحوزهمبنيارگانیكميمدارشناختيمردممطالعاتجامعه

برآموزشمتقابل،درهرتأكیدازسویِديگركند.ميتأمینهایمردميراشناسانوگروهجامعه

آمو انديشمندانبر بسیاریاز مشتركاست. حوزه بنیاندو هایزشمتقابلبهعنوانيكياز

؛فوت1335؛گرينوهمكاران،2113نیكركونیكرك،بهنگريداند)بكردهتأكیداصليپ.ع.م

(.پ.ع.مدقتعملِخودراازطريقآموزشمتقابلمیانپژوهشگرومردمبهدست1971وايت،

يابيبهآناست.مدارنیزدرصدددستشناسيمردمآورد؛اينهدفياستكهجامعهمي

“سيبرایچه؟شناانسان”كندبهدوپرسشسعيميبوراوری شناسيبرایچهجامعه”و

كندمدارپاسخدهد.اودرپاسخبهپرسشاولمطرحميشناسيمردمازديدگاهجامعه“كسي؟

كنديعنيمعرفتيكههممداردرجهتتولیدمعرفتبازتابيحركتميشناسيمردمكهجامعه

جامعه حرفه ارزشي مباني هم و جامعه ارزشي مباني پرسشبشناسرا )بوراوری،ميه كشد

1917 مطالعهجامعه171: درروشپ.ع.مجهانارزشيبخشمهمياز تشكیل(. شناختيرا

هایجامعهرويكردناكامليخواهددهددرپ.ع.مارائهراهكارهایعمليبدونرجوعبهارزشمي

نهاييِرويكردهدفتوانگفتكهتغییر،مي“شناسيبرایچه؟جامعه”بود.بنابرايندرپاسخبه

وضعیتمردم كردنِ تصوير با زمینه اين در را بوراوینگرانيخود است. روشپ.ع.م و مدار

دانشجويانعلوماجتماعيكهبهجایيادگیریِامكانايجادتغییراتاجتماعيدرگیرِفرايندهای

مي واقعي عمل بدونِ ميدانشگاهي بیان )شوند 1917كند ك111: يكاجماع میان(. در لي

انديشمنداندرمورداهمیتتغییراجتماعيدرپ.ع.موجوددارد.

درپاسخبهپرسشدومبراهمیتمحوريتبخشیدنبهمردمبهعنوانمخاطبانبوراوری

 اينرشته ارائهميتأكیداصلي ازپژوهشجامعهكند. يكيديگر فهم زبانيهمه به شناختي

شناسيدرتاريخخودهموارهمداروپ.ع.ماست.جامعهمردمشناسيهایمشتركجامعهدغدغه

نهغیرممكن،هااگردانشگاهمفاهیميتولیدكردهاستكهدركآنبرایمردمعادیوخارجاز

و دانشگاهیان میان را ديواری رشته اين در تخصصي ادبیات از استفاده است. بوده دشوار



 

 

155پژوهشعمليمشاركتيربخش؛پیوندنظريهوعملدعلمرهاييشناسيبهمثابهانسان

كنندمخاطبانوداينكهتعداددانشگاهیانيكهتصورميغیردانشگاهیانترسیمكردهاست.باوج

شناسياينرشتهتنهادرونسیستمدانشگاهيحضورندارندكمنیست،وليارتباطمیانجامعه

ومخاطبانخارجازمرزهایدانشگاههنوزبهخوبيبرقرارنشدهاست.پ.ع.ماينارتباطرادر

بالقوهكند.تماممراحلتولیددانشبرقرارمي یمردمنهتنهامخاطباناصليِآن،بلكهدارندگانِ

 یلگریتسهتواناييتولیددانشاجتماعيهستندكهبهمددِ درپژوهشگرعلوماجتماعيآنرا

آورندوبهشكلفعاالنهدرتولیددانشوارائهراهكارعملدرميفرايندتعاملدوطرفهبهمرحله

-شناسيمردمخودبرایجامعه(درمقاله171كهبوراوی)همان:سهیمهستند.اهدافآموزشي

شناسيونوشتنآموزشمبانيجامعهشود،همانندتولیددانشبهزبانهمهفهم،مدارقائلمي

شوند.درپ.ع.منیزدنبالميیمردم،كتبمقدماتيبرایهمه

بودنوازبینبردنایرشتهمیانفوتوايتوديگراندرتوصیفرويكردپ.ع.مبهضرورت

فوتوايتمعتقداستكههمكاریباتمامرشتهميتأكیدهاخطوطقرمزمیانرشته هاكنند.

(.توجهبههمینمسئلهرا1971:52بستهبهموضوعكارپژوهشالزمخواهدبود)فوتوايت،

گويدكنیم،جاييكهاوميمدارمشاهدهشناسيمردمدربارهجامعهتوانیمدرتزدهمبوراویمي

(.1917:132ای)بوراوی،مداراغلبمنوطاستبههمكاریچندرشتهشناسيمردمبسطجامعه

بودنراایرشتهمیانهایپژوهشيكهامكانتوانیمبااستفادهازروشرسدميبنابراينبهنظرمي

 مككنیم.مداركشناسيمردمكنند،مانندپ.ع.مبهبسطجامعهمهیامي

اوبوراویبهعالوه،نگرانيديگریدرمورداستفادهازروش هایكميرامطرحكردهاست.

شناسيبیشتربهمنابعتجاریودولتيمتكيشدهكندكههرچهجامعهاينواقعیترابیانمي

غدغه(.د117اند)همان:هایتجربينیزبیشترتوسعهيافتههایآماریتحلیلدادهاست،روش

تواندركاربسیاریازرامييسازوكارهایقدرتدرروندكارپژوهشتأثیردموكراسيوترساز

(مشاهدهكرد.2111اوغلو)(واوزانوساعتچي2114)1انديشمندانپ.ع.ممانندتامسون

 

 پ.ع.م در ايران و جهان كاربرد
حوزه پ.ع.مدر است. قرارگرفته استفاده كاربردگستردهميهایمختلفيمورد آندرتوانبه

شناسيروانگرايانهونخبهگرايانههایتجربهاشارهكردكهبهروش2شناختيشناسيروانجامعه

افراددرمقابلهبامشكالتروانيوكندوبرخودمختاریومشاركتفعاالنهاجتماعينقدواردمي

(.217ـ9،1317:231كنئ)دوبوميتأكیديبخشخودتحقق

                                                           
1Thompson  
2 psychosociology  
3 Dubost  
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اجتماعيشهریوروستاييداشتهاست.اينهایتوسعهپ.ع.مبیشترينكاربردرادرحوزه

روستايي مشاركتي ارزيابي با قدرتمند نظری پیوند دلیل به پروژه1رويكرد توسعهدر های

یردگهایبحراناجتماعيياطبیعي،ركودوجنگ(مورداستفادهقرارمياجتماعي)پسازدوره

پردازد.پژوهشبالنگي،محليبرایمقابلهباآنهاميیارائهراهكارهاهاوشناسيبحرانوبهعلت

گردشگریيكنمونهازاينكاربرداست؛بالنگيدراينپروژه(درزمینه2111)2داناهوومیشل

هایضآسیبپردازدكهگردشگریجهانيآنهارادرمعربهبررسيوضعیتجوامعنانويساييمي

گرايانههاینخبهدهدكهروشاجتماعيوطبیعيقراردادهاستوبااستفادهازپ.ع.منشانمي

رضویپژوهششود.اندونیازبهمديريتبومياحساسميدرحفظاينجوامعكارايينداشته

،درايننشناسيوبحرانمنابعتجديدشوندهدرايراجامعه(درايراننیزتحتعنوان1911)

مي جای ساختارهایحوزه دولت، جايگاه به پ.ع.م روش از استفاده با پژوهش اين گیرد؛

برداریازمنابعاجتماعيـاقتصادیجامعهواشكالنهادیحضورمردممحليدرحفظوبهره

پردازد.طبیعيمي

استحوزه شده آنها وارد پ.ع.م جوانااندعبارتهایديگریكه آموزشو سالمتواز ن،

9آموزشوجوانانپ.ع.مبهشدتوامدارپلفرربهداشتومطالعاتزنانوجنسیت.درحوزه

مي1371) پیشنهاد فرر است. شكلگسترده( به روشپ.ع.م از كه آموزشيكرد نظام ایدر

بزرگسال رويكردهای اتخاذ جای به و شود روشاستفاده آموزش، در ومحور مشاركتي های

(اينرويكردرابهمثابه1931يدرآموزشمورداستفادهقرارگیرد.درايران،اخیراقراری)تعامل

هایدهدكهمحدوديتاونشانميروشآموزشدرپژوهشيموردبررسيقراردادهاست.مطالعه

هایفردیآموزشگرانمانعاجراييشدنجامعاينساختاریدرنظامآموزشيوگاهمحدوديت

كهعناصرمجزایاينرويكردنتايجمثبتزيادیشود؛درحاليكرددرنظامآموزشيايرانميروي

ایاجتماعيوافزايشانگیزهوعالقهدردانشهایپايهازجملهتوانمندسازیكودكاندرمهارت

.دارنديپآموزانرادر

مسائلدرزمینهالعهزناننیزپ.ع.مرابرایمطانديشمندانفمینیستوپژوهشگرانحوزه

هایكیفيمبتنيبرمشاركتوخودكاوینتايجرسدروشاندزيرابهنظرميدمنديافتهسوآنزن

(.4،2119بهتریدراينحوزهبهدستدادهاست)شوالیهوباكلز

پ.ع.مافزايشيافتهشدهدرحوزههایاخیردرايرانتعدادآثارتالیفوترجمهاگرچهدرسال

ميا نظر به روشمطالعهست، يك عنوان به هنوز رويكرد اين علومرسد ادبیات در معتبر

اجتماعيايرانجاینگرفتهاست.

                                                           
1 participatory rural appraisal  
2 Blongy, Donohoe and Mitchelle 
3 Paul Freire  
4 Chevalier and Buckles 
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 معرفي موردي پ.ع.م
2114سالاز1مكومبزیپروژه ناحیه2117تا یكلیمانجارویتانزانیاصورتگرفتهاست.در

امكاناتتحصیليمناسببرایكودكانِاجتماعييعنيناينپروژهكهبراساسيكمسئله بودِ

اينمنطقهطراحيشدهاستازروشپ.ع.مبرایرسیدنبهراهكارهایعمليطبقاتدرحاشیه

مي هدفدستبرایحلمشكلاستفاده با پروژه ايناولويتكند. بود:يابيبه طراحيشده ها

امكانینتأم اعيياكودكانطبقاتفقیركهامكاناجتمدرحاشیهكودكانِتحصیلبرایكردنِ

(.2،2117آلپینشدند)مكتحصیلنداشتندياازمدرسهبیرونانداختهمي


 مرحله اول

یمشاهدهپسازتعیینهدفاولیه،گردآوریدادهازاجتماعكلیمانجارویاوليامرحلهمرحله

آوردناطالعاتواقعيازطبقاترسیدامابهدستآغازشد.عمليكهدرابتداسادهبهنظرمي

ایكاردشواریبود.كودكانيكهازتحصیلمحرومشدهبودندياتركتحصیلكردهبودندحاشیه

هایبهشدتمنفيِازاقشارفقیراجتماعبودندونظامقشربندیمستحكمدركلیمانجاروونگاه

-ایبادانشاولرابطهيندرمرحلهكرد.بنابراموجودنسبتبهفقراگردآوریدادهرادشوارمي

رفتندبرقرارشدتابهعنوانهمكارانآموزان،معلمانووالدينفرزندانيكهبهمدارسمنطقهمي

هاینشاندادكهمردممنطقهمشكالتگروههایاولیهپروژهپژوهشگرانراهمراهيكنند.داده

دادندويابهشقیمتقهوهدرمنطقهارتباطميایرايابهعواملكالنيمانندفقروكاهحاشیه

آسیبگروه برچسبهای ميپذير دست اين از هايي كه: ”زدند تربیت نحوه فرزندانشانآنان

.“اندازاخالقبويينبرده”يا“درستنیست
 

 مرحله دوم

پیش وجود شناساييمشكلمبنيبر به توجه نگرشبا هایفرهنگينادرستدربارهداوریو

اندركارانِبوميازهایدستفرضهادرجهتتغییرِپیشپذيرجامعه،اولینتالشهایآسیبگروه

هایفقیرآموزانباگروهآموزانِمدارس،معلمانووالديندانشطريقبرقراریارتباطمیاندانش

هاگروهاندركارانمدرسهنسبتبهاينجامعهصورتگرفت.حاصلِاينارتباطتغییرنگرشدست

مشاهده آنانبا مسائلتغییرداد. از بهايننتیجهرسیدندكهبودكهتحلیلآنانرا هایخود

بهتعمیمنمي فقرا مورد بايدبهصورتمجزاتواندر هرخانواده موردِ هایارزشيدستزدو

                                                           
امیانماليدربريتانیاحمايترسانيمردميدرتانزانیااستكهتوسطحيكمركزكمكنام Mkomboziمكومبزی1

دراينمقالهتوسطاينموسسهدركلیمانجارویتانزانیاانجامشدهاست.دهشمعرفيشود.پروژهمي

www.Mkombozi.orgآدرسسايتاينموسسه:
2McAlpine  
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فقربهوجودها،درگفتمانپژوهشگران،تعريفجديدینیزازتحلیلدادهبررسيشود.درمرحله

دانستبلكهعدمتوانمندی،انزواوسوءاستفادهآمدكهفقرراتنهابانبودِمنابعمالييكساننمي

آورد.هایطبقاتفقیربهحسابميراجزوويژگي


 مرحله سوم

ريزیجهتاجرایآناختصاصدارددراينپژوهشمرحلهسومكهبهارائهراهكارعمليوبرنامه

هایمدرسهجهتتوانمندسازینظامآموزشيكودكانتقويتكردنفعالیتريزیبرایهبرنامبر

 راستای برنامهتأمیندر شد. متمركز اولیه از:هدف بودند عبارت پیشنهادی های

دفترچهـ1 خانوادهتوزيع میان آموزشدر به تشويق های دراختصاصبرنامهـ2ها. هايي

ايجادنهـ9شد.آموزانوجوانانپژوهشاجراميوسطخودِدانشايستگاهراديوييمنطقهكهت

كمكگرفتنازـ4.تسهیلگرانمركزآموزشيدرمنطقهبرایآموزشنحوهبرخوردباكودكانبه

كمك دريافت برای محلي كودكانِدولت بر آموزشي نهادهای در تمركز ايجاد و فني های

پذير.هایآسیبگروه

 

 چهارم مرحله

مدرسه در فعاالنپروژه كمكگرفتناز همكاریدولتمحليمرحلهاعمالتغییراتبا با و ها

سال در پروژه زمانيكه شد. تركتحصیل2114انجام كودكانيكه تعداد كرد، كار به آغاز

پايانسالمي تا افزايشداشت. به اينتغییراتدر2117كردندرو پايانرسید، به پروژه كه

صورتگرفتهبود:منطقه

كاهش٪79نرختركتحصیلپسرانـ2كاهشيافت.٪53نرختركتحصیلدخترانـ1

%كاهشيافت11%و51یموردبررسيبهمیزاننرخكودكانخیابانيدردومحدودهـ9يافت

بهبودارتباطاتمیانوالدينوفرزندان.ـ5نگرشكودكانبهآينده.ـبهبود4



 گيرينتيجه
تفصیليپژوهشعمليمشاركتيبهمثابه شناختيدريكرويكردروشدراينمقالهبهمعرفيِ

مثال به اشاره ضمن و پرداختیم اجتماعي علوم پژوهشمطالعات از عملي عمليهای های

بنیانمشاركتيانجام به ضعفشده، نقاطقوتو اينرويكردهاینظری، راهبردهایعمليِ و

 كرديم. مقايسهاشاره بررسي با عالوه جامعهبه و پ.ع.م رويكرد مردمای بهشناسي مدار،

هایبنیادينايندوشاخهنیزاشارهكرديم.همگرايي

روششناختيدرعلوماجتماعيايناستكهاينتمايزپ.ع.مباسايررويكردهایروشنقطه

ژوهشهستندوباشركتدادنموضوعپتأثیرخودرابرافرادیقراردادهاستكهتحتتوجه
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ودوطرفهپژوهشگربركسبدانشتعامليومبتنيبرآموزشتأكیدآناندرفرايندپژوهشوبا

؛ضمناينكهموضوعپردازدهاميآنعمليبهدنبالداشتهباشد،بهتوانمندسازیمردمكهنتیجه

فتنبهراهكارهایعمليانتخابموردمطالعهنیزازمیانمسائلاجتماعيعینيوبرایدستيا

شود.مي

پیش اين وليپ.ع.م دارند خود در را عاملیت استعداد مردم كه دارد را بنیادين فرض

هایافزايشكنند.بنابراينروشهایقدرتمنداجتماعياينتواناييرادرآنهاپنهانميگفتمان

 اختارهایقدرتناعادالنهودرظرفیتكنشگرانبرایبهچالشكشیدنستأملخودآگاهيو

موجوددربسیاریگرايانههاینخبه(.ازاينمنظرپ.ع.مگرايش2111است)اوزان،مؤثرمسلط

رويكردهاینظریوروش مياز كنار بهجستشناختيعلوماجتماعيرا وجویدانشگذاردو

بهمعنایابوميمي نه اما اينكاوشتوانمندسازیاست، هدفاز دانشرود؛ كردناز ستفاده

بلكهبهاينمعناكهدرفرآيندتعامليمیانمتخصصینومردمنوعي بوميتوسطمتخصصان،

نسبتبهمسائلوراهكارهایعمليحلآنانتوانمندسازد ؛شناختحاصلشودكهبومیانرا

میان و ساختنظريهبنابرايناينروشمختصمسائلخرد به اساسا استو كالنهایدامنه

اينرويكردواردمیدانتحقیقمينمي پردازدچراكهمحققینيكهبا درصددساختشوندتنها

موقتوبوميهستندتابهمردمكمككنندمحیطخودرابهتردركوكنترلكنندهاینظريه

مندشوند.وازآنبهره

ارزشيبخشمهميازبرانگیزترينادعاهایهوادارانپ.ع.مايناستكهجهانيكيازچالش

تشكیلمي گذاشتنارزشمطالعاتعلوماجتماعيرا كنار نهتنهادهدو مطالعات، محور از ها

سازدكهبهعمالغیرممكناستبلكهاقدامبهآن،ابزارارزشمندیراازدسترسمحققخارجمي

بخشيوجههرهاييند.انگیزهتغییرورهاييازدرونرادرمردمايجادكتواندانگیزهآنميوسیله

همینمتمايزكننده است. اجتماعي مطالعات در مشاركتي كیفي رويكردهای ساير از پ.ع.م

پذيرهایاجتماعيواقشارآسیبانگیزهاستكهاستفادهازاينرويكرددرادبیاتپیراموناقلیت

سازد.ميراموجه

شدهبارويكردپ.ع.مافزايشيافتهاست،ترجمههایاخیرتعدادآثارتالیفواگرچهدرسال

معتبردرادبیاتعلوماجتماعيايرانجاینگرفتهاينرويكردهنوزبهعنوانيكروشمطالعه

هایكميدرمطالعاتاجتماعي،عرصهرارسدگرايشعمدهبهاستفادهازروشاست.بهنظرمي

اززماناستفادههمكهحاليمتنگكردهاستدريازجملهپ.ع.هایكیفبرایاستفادهازروش

هایاجتماعيبیفزايد.تواندبركیفیتپژوهشهایكميوكیفيمانندپ.ع.مميروش
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