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انسانشناسي به مثابه علم رهاييبخش؛ پيوند نظريه و عمل
در پژوهش عملي مشاركتي
الدنرهبری
تاريخدريافت 1931/2/9:
تاريخپذيرش 1932/2/11:

چكيده
پژوهش عملي مشاركتي عموما در جهت ايجاد تغییرات اجتماعي حركت ميكند و با
ويژگيهاييمانند تمركزبرروی افرادیكهتحتتأثیر موضوعپژوهشقراردارندومشاركت

دادن آنهادرفرايندپژوهش،تأكید بردانشتعامليومبتنيبرآموزشدوطرفهپژوهشگر و
مردمكهنتیجه عمليبهدنبالداشتهباشدوبرایعموممردمقابلفهمباشد،جلوگیریاز
ايجادرابطه مبتنيبراعمالقدرتوسلطهمیانپژوهشگرومردمعادی،توانمندسازیافرادو
انتخاب موضوع از مسئلههای عیني جامعه شناخته ميشود .پژوهش عملي مشاركتي در
راستایايجادپیوندمیاننظريهوعملوبانگرشرهاييبخش،ارزشهاراخارجازچهارچوب
هایاجتماعيبهاندازه واقعیتهای

علمنميداندومطالعهایراسودمندميانگاردكه بهارزش
هایانجامشده،بهمعرفيِتفصیلياينروش،

عینياهمیتدهد.اينمقالهباارجاعبهپژوهش
بنیانهاینظری،نقاطقوتوضعفوراهبردهایعمليِآنپرداختهوهمگراييِبنیادينآنبا
پژوهشجامعهشناسيمردممداررابهبحثگذاشتهاست.
كليد واژگان:ارزش،توانمندسازی،جامعهشناسيمردممدار،علمرهاييبخش،عمل،مشاركت .
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تعريف پژوهش عملي مشاركتي
راميتوانبهكارِكرتلوين2ارجاعداد.لوينباتوجهبهمحدوديتهایموجوددر
شروعپ.ع.م 1
روش های علوم اجتماعي ،روش عملي مشاركتي را روشي مناسب برای پر كردن فاصله میان

نظريه و ميدانست .وی تالش كرد با استفاده از اين رويكرد فرضیههايي را ايجاد كند كه
بیشترينمیزانكاربستپذيریدرجهانواقعيراداشتهباشند.
پلفرر 9معلمبرزيليپسازلوين،باتأكید بريادگیریمتقابلوعملِناشيازانديشه
انتقادیبرخياززمینههایفلسفيرويكردعملي مشاركتيرافراهمساخت(مینكلر:2111،4
رويكردهایكنونيدرمطالعه مشاركتيعمليرويكردهاييازاشكالِسنتيِمشورتگونه

 .)131
تاروشهایمبتنيبرهمكارینظاممندوفرايندهایتغییرودگرگونيدرمحیطهایاجتماعيرا

دربرميگیرد .
عامسبببهوجودآمدنتعريفهایمتعددیبرای

عدموجوديكتعريفپذيرفتهشده 

مطالعه  مشاركتي عملي شده است .اين مشكل به خصوص زماني خود را نشان ميدهد كه
پژوهشگران تالش ميكنند روش خود را توصیف كنند .چراكه روش عملي مشاركتي هنوز
ميكوشد  بانشاندادنتمايزاتخودازسايررويكردهایموجودبههويتمستقليدستيابد.

5
ميكنند” :يك فرايند مشاركتي
ريزن و بردبری ( )1 :2111پ.ع.م را اين گونه تعريف  
دموكراتیك كه درصدد توسعه دانش عملي برای دنبال كردن اهداف انساني ارزشمند است“.
گرين 1و همكاران ( )1335تعريف جامعي از پ.ع.م ارائه دادهاند” :پ.ع.م عبارت است از يك
مطالعه نظاممند با همكاری افرادی كه تحت تأثیر مستقیم مسئله مورد مطالعه قرار دارند ،با
هدفِآموزشوانجامعملوايجادتغییراتِاجتماعي“ .


تمايز پ.ع.م از رويكردهاي سنتي
روشمشاركتيعمليدرمواردزيرباسايرروشهایعلوماجتماعيمتفاوتاست :
1ـلدفوردوموران)1339(7معتقدندكهيكيازموارداساسيايجادتمايزمیانپ.ع.مو
پژوهش صرفا مشاركتي اين است كه در مورد اول ،شركتكنندگان اجتماعي به شكل فعاالنه
واقعیتهای خود را تعريف ميكنند؛ چرا كه روش مشاركتي عملي تنها يك روش متكي بر
1

بهجایاستفادهازعالئماختصاریانگلیسيPARوجلوگیریازتكرارعبارتطوالنيپژوهشعمليمشاركتياز
عالئماختصاریپ.ع.ماستفادهشدهاست.
2

Kurt Lewin
Paulo Freire
4
Minkler
5
Reason & Bradbury
6
Green
7
Ledford & Mohran
3
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تفسیرگرايينیستبلكهازمشاركتكنندگانخواستهميشودكهازمرزآنچههستفراترروندو
بهآنچه ”ميتواندباشد“1برسند.هرقدر كهشركتكنندگانبتوانندتفكرخودرادرزمینه آنچه
دستآمده ازمطالعهغنيترخواهدبود(كلي،
به 
نگهدارند هماناندازهنتايج 
ميتواندباشدبازتر 
ديویوهای .)9:2111،2
2ـمشاهدهمشاركتيعمليروشمناسبيبرایمطالعهفرايندهایتغییروتحولدرزمینه
اجتماعي است (نیومن و فیتزجرالد .)97 :2111 ،9فرايندهای تغییر معموال تأثیرات اجتماعي
بینينشدهایبرافرادجامعهميگذارند.شناختاينالگوهایتأثیرگذاریوحركتدرجهت
پیش 

عمليكردنِموانعجلوگیریازوقوعآنهايكيازاهدافروشمشاركتيعمليمحسوبميشود .
 9ـ روشهای ديگر دادههای علمي را از لحاظ زبانشناختي و فضايي به صورتي تولید
درحاليكه روشمشاركتيعملي،بهدلیلحضور

ميكنندكهدردسترسهمه افرادقرارندارد

كندكهمردمعادیشركتكنندهآن

فعالمردمدرفرايندهایتولیددانش،دادههاييراتولیدمي
رابهراحتيدركميكنندودرنهايتازآنفايدهعمليميبینند.
 4ـ پژوهشگران درروشهایمعمولدرعلوماجتماعيبهشكليظاهرميشوندكهگويا
وجودندارندوبیشترينتالشبهكاربردهميشودتااينگونهبهنظربرسدكههیچمشاهدهای
برافرادوجودندارد.كاهشاثرهاثورن 4يكيازدغدغههایپژوهشگردراتخاذروشهایديگر
است؛امادرروشمشاركتعمليپژوهشگرانعامالنفعالِتغییردرجوامعيهستندكهدرآنها
فعالیتميكنند.
5
 5ـ مطالعه علوم اجتماعي خاصیت استخراجي دارد و استخراج اطالعات از
بودنپژوهشهایاجتماعيدامنزدهاست.درحاليكه

مشاركتكنندگانبهافسانهیبهرهكشانه1

ایمیانپژوهشگرومشاركتكنندگانِ


بهشكلفعاالنه
درروشمشاركتعمليعملتولیددانش
تحقیقصورتميگیرد.

زمینه
 1ـ  روش مشاركتي عملي بیشترين كاربرد را در مواردی يافته است كه برای گروههای
اقلیتياتحتفشارمورداستفادهقرارگیرد.مفهومجانبداریآگاهانه7درعلوماجتماعيدراين
بهپرسشكشیدهميشود.

روشزيرسؤالبردهميشودواعتبارومشروعیتِمطالعهغیرارزشي
درعوض،پژوهشگرانطرف برخيگروههایبهخصوصراميگیرندباآنهاهمدردیميكنندو


1

Might become
Kelly, Davey & Heigh
3
Newman & Fitzgerald
4
Hawthorn Effect
5
extractive
6
exploitive
7
conscious partiality
2
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فضاهاييرابرایگفتگویانتقادی ،همانديشيمتقابلويادگیریمشتركبازميكنند.دراين

2
روشخنثيبودنيابيطرفي1بهبهانهعینیت موردترديدقرارميگیرد .
كارتر)1353(9يكيازنخستیننمايندگانروشمشاركتيونظريهپردازتوسعه اجتماعي،
چهار ويژگي عمده را برای مطالعه مشاركتي عملي در نظر ميگیرد كه اين روش را از ساير
روشهایعلوماجتماعيمتمايزميسازد(كويیكسلي1337،4و :)1331
 1ـ تحقیقعمليمشاركتيبايددرنتیجه يكنیازاجتماعيصورتگیرد.شروع
كارپ.ع.مبايكمسئلهيانیازعملياجتماعياست.
 2ـ اعضای اجتماعي كه تحت تأثیر نتايج مطالعه قرار خواهند گرفت بايد در
فرايندمطالعهدخالتدادهشوند.
9ـرويكردكارتیميالزماستتانتايجتأثیرگذاریبهدستبیايد.
یشنهادها عملي برای تغییر

 4ـ نتايج تحقیق بايد به شكل ارائه راهكارها و پ
اجتماعيباشد.


اصول راهنماي پژوهش عملي – مشاركتي
مشاركت
توجه به دو مسئله دقت و واقعگرايي در كنار هم همواره در مطالعههای روششناختي علوم
ا جتماعيمطرحبودهاست.اگرپژوهشگرعلوماجتماعيبهسمتدقتموجوددرعلومطبیعي
حركتكنددچاراينخطرميشودكهنتیجهكاراوارتباطوتناسبيبادانش كاربردینداشته
بیشازحد بهارتباطوتناسبپژوهشعمليممكناستمعیارهای
باشد.بههمینشكلتوجه 
دقت علمي را دچار كاستي كند .پس بايد دقت را تأمین كنیم بدون اينكه تناسب با واقعیت
يابيبهدومعیارپژوهشييادشده


).پ.ع.مدرراستایدست
قربانيشود(فوتوايت111:1971،
از فن مشاركتي استفاده ميكند .در اين روش ،پژوهشگر دائما با رويدادها ،نظريهها ،دادهها و
بحثهايي كه همكاران پروژه مطرح ميكنند به چالش فراخوانده ميشود (همان ،)52 :در اثر
فراينديادگیریمتقابلوبهپرسشكشیدهشدنمداومتفسیرهایبادقتفراوانيحاصلمي-
شوند.دراينجابسیارمهماستاندازهگیریراباعلماشتباهنكنیم.اعتبارودقتعلميتنهاناشي
دستيابيبهواقعگراييناشيازرويكردمشاركتياستكهبهعلتنزديكي
ازاندازهگیرینیست .
بهمنبعتولیددادههابیشترينمیزانواقعگراييرادارد(كلي،ديویوهای.)2111،ضمناينكه

1

neutrality
objectivity
3
Carter
4
Quixley
2
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گرفتندرشرايطتغییرونبودنخطمشيهایمسلطكمكميكندكهراهحلهایخالقانه-

قرار
ایبرایمشكالتجدیايجادشود(فوتوايت .)54:1971،
مشاركتمفهوميكپارچهاینیست.درجايي كهمشاركتتنهابهعنوانمجموعهایازبرخي
روشها معنا شود نه تنها سبب افزايش تعهد به كار با اجتماع نميشود و روابط قدرت را به

چالشنميكشدبلكهميتواندسبببازتولیدآنشودوتنهاتوهميازمشورترادرافرادايجاد

1
كند(كاهیل  .)912:2117،


توانمندسازي
تحقیق عملي مشاركتي به عنوان تمريني برای ايجاد دموكراسي تعريف ميشود و تمام
شركت كنندگان ،چه پژوهشگران و چه اعضای جامعه اين روش را تالشي آشكار برای مختل

كردنپارادايم سنتي تولیددانشمي دانندوانگارهخنثيوفارغبودنتحقیقاتازارزشرارد
ميكنند .پژوهش مشاركتي عملي تاكنون بیشتر تمركز خود را بر موضوعهايي مانند فرهنگ،
جنسیت ،طبقه ،قومیت ،نژاد و قدرت قرار داده است .بیشتر پژوهشهای علمي مشاركتي كه
شدهاند برای گروههای حاشیهای و با هدف درك و مداخله در مسائل اجتماعي
تاكنون انجام  
واقعي مانند خشونت خانگي ،آلودگي محیطي يا نبودن امكانات برای ناتوانان جسمي انجام
پذيرفتهاند .
پ.ع.ماينپیشفرضراداردكهمردماستعدادعاملیترادرخوددارندوليگفتمانهای
قدرتمنداجتماعياينتواناييرادرآنهاپنهانميكنند.بنابراينروشهایافزايشخودآگاهيو
تأمل  در ظرفیت كنشگران برای به چالش كشیدن ساختارهای قدرت ناعادالنه و مسلط مؤثر
است(اوزان .)2111،


تجربه
پ.ع.متجربههاودانشاعضایاجتماعرامعتبرميداند.چنینتالشتجربيبرایيادگیری،اعضا

درتجربههاوديدگاههاييكهازشرايطومحیطخود

راتشويقميكندكهبهاكتشافوتأمل 
دارند بپردازند .در نتیجه مداخلهها با ارزشهای سازماني و فرهنگي همخوان ميشود .مطالعه
عمليمشاركتي؛شبهتجربياستچونبامداخلهپژوهشگر واجراييشدننتايج،تغییراتيدر
محیطحاصلميشود(فوتوايت .)52:1971،



Cahill

1
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همكاري
پ.ع.م بر ضرورت مشاركت و همكاری تأكید ميكند بنابراين هم پژوهشگران و هم
شركتكنندگان در فرايند تحقیقـ تغییر از يكديگر ميآموزند .اعضای جامعه مورد مطالعه به

شكلفعاالنهایدرتمامجنبههایتحقیقوتالش عمليدرگیر هستندواولويتبهمسائلو
شرايطيدادهشدهاستكهاكثريتجامعهآنرابهرسمیتميشناسند .
عمليسازي
مردم در پ.ع.م ،هم اجراكننده هم موضوع و هم همكار در امر پژوهش هستند .هدف ايجاد
فضايياستكهدرآنمشاركتكنندگاناطالعاتمعتبررابدهندوبگیرندوحقانتخابموضوع

ادیعملداشتهباشند.كرتلوينمدعياستكهاستنتاجهایعليدربارهرفتارآدميزماني

وآز
معتبروقابلاجرااستكهانسانموردبررسيخوددرانجامتحقیقوآزمودنآننقشداشته
دستآمده ازپژوهشاستكهبانظارت
به 
باشد.مرحلهینهاييِپ.ع.م،بهاجراگذاشتننتايج 
همهدستاندركارانصورتميگیرد 

فرايند اجراي پژوهش
الگویسادهسازیشدهایازرونداجرایپژوهشمشاركتيعمليدرتصوير1قابلمشاهدهاست.
ممكناستگامهایچهارگانه پژوهشبارهادرطوليكپژوهشتكرارشوند.درهرازگامهای
پژوهشميتوانوارداينچرخه شد .مسئلهدر پژوهشمشاركتيعملي عمومابايكمشكل
عملي آغاز ميشود كه انگیزه حل آن پژوهشگر را وارد چرخه ميكند .در گردآوری دادهها
پژوهشگربههمراههمكارانخودكهافرادبيواسطهدرگیردرمسئلههستندعالوهبريافتههای

حاصلازمشاهده مشاركتيبهداستانهاوروايتهایموجودازمشكلونقشهبرداریكاملاز
تاريخچهوقوعآنميپردازد .
تحلیل مشاهدات و نتیجهگیری در فرايند بحث میان پژوهشگر و همكاران او حاصل
ميشود.اينمرحلهشاملتوصیفواستخراجاستداللهایعليازمشاهداتاست.باتفسیرو

نجامشده تحلیل كامل ميشود و نتیجهگیری
تعمیمدهي بهترين احتمال علي به مشاهدات ا 
صورت ميگیرد .پژوهشگر در بخش برنامهريزی نیازمند دريافت كمك از كارشناسان در حوزه
موردمطالعهاست.بنابراينتماممراحلچهارگانهمشاهدهیعمليمشاركتيبهنوعيدرتعامالت
میانِپژوهشگروعامالناجتماعيرخميدهند.
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تصوير:1الگویفرايندانجامپژوهشمشاركتيعملي

منبع:وادزورت 1314،




سنتز نظريه و عمل
يكيازدرونمايههای بنیادينرويكردعمليمشاركتيايناستكهبرایپیشرفتعلموارتقای

جامعهبايدراهبردهاييايجادكردكهپژوهشوعملبههمنزديكشوند.فوتوايتمعتقداست
كه پ.ع.م از سه جريان عملي و فكری ريشه گرفته است (فوت وايت .)11 :1971 ،اين سه
جريانهريكبهنوعيضرورتسنتزمیاننظريهوعملرابهتصويرميكشند :
 1ـ روششناسي پژوهش اجتماعي :در پژوهش اجتماعي عموما استفاده از كشفهای
انجامگرفتهبهعهدهیديگرانبودهوپژوهشگراجتماعيعمومانقشيدراجراييكردنِيافتههای

تحقیقخودنداشتهاست.پركردناينفاصلهمیاننظريهوعمليكيازاهدافپ.ع.ماست.
پژوهشگردرروشمشاركتيعمليخودرامجابميسازدكهدركنارانجامپژوهش،بهراهحل-
هایعملينیزبیانديشد.يكوجهتمايزپژوهشصرفامشاركتيباپ.ع.مدرايناستكهاهداف
عمليوجودنداردامادرروشمشاركتيصرفنیزبسیاریازاعضایگروهدرگردآوریوتحلیل
دادههابهكارگرفتهميشوند(فوتوايت .)12:1971،
 2ـ مشاركتنیرویكارفرودستدرسازمانهاوتشكلهادرامرتصمیمگیری:پیشازبه
وجودآمدنرويكردهایعمليِمشاركتي،نخبهگراييدرسازمانها،فضاييراايجادميكردكهدر
آن نیروهای ساده و بدون مهارت توان شركت در تصمیمگیریهای سازماني را نداشتند .برای
نمونه در كشاورزی در الگوی فناوری توسعه و تحقیق در كشورهای جهان سوم ،تمام
تصمیمگیریهابرعهدهنیرویمتخصصبودوجاييبرایبهرهبردنازدانشوعقايدكشاورزان

كوچك برای كمك به پیشبرد زندگيشان منظور نشده بود (فوت وايت .)15 :1971 ،رويكرد
مشاركتيعمليبهدغدغههایدموكراتیكومديريتمنابعانسانيوجنبههایانسانيكارتوجه
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ميكندودرسازمان هابافراهمكردنامكانگفتگومیاننیروهایفرودستونیروهایباالتراين
كند.ايجادبحثبینردههایباالیسازمانيوكارگراندرموردتعهدسازمانو

فاصلهراپرمي
دخالت دادن همه در تصمیمگیریها از روشهای مورد استفاده است .در برنامههای سنتي
دسانبخشتوسعهطرحاولیهمحصولراتهیهميكنندوآنرابهمهندسان

تحقیقوتوسعهمهن
بخش صنعتي ارائه ميدهند كه چگونگي تولید را معلوم ميكنند؛ اما در اين رويكرد جديد
كارگران بخش تولید از آغاز درگیر فرايند تولید هستند و مسائل احتمالي مراحل بعدی را
ميكنند(همان43:ـ .)97
یشبیني 
پ 
9ـتفكرمبتنيبرنظامهایاجتماعيـفنيباتوجهبهرفتارسازماني:كارگاهصرفايكنظام
اجتماعي نیست ،درك رفتارهای مؤثر به واحد عمل اجتماعي و فني بستگي دارد .دعوت از
كارشناسانِ فني برای شركت در پ.ع .مسبب ايجاد تفكری مبتني بر دانش توأمان فني و
اجتماعيميشود(فوتوايت.)17:1971،دراينرويكردسازمانچیزیفراترازمجموعهافراد،
ساختارها،سیاستهاوفعالیتهایكاریاست.تأثیراتيوجودداردكهاينعناصررابههمپیوند
ميدهدونحوهتفكر،احساسوعملاعضایسازمانراشكلميدهد.فرهنگسازمانيپديدهای
ايستا وهمگننیستكهبتوانعناصرانسانيرادرآنريختوشكلداد(همان.)55:بازدهيك
سازمانمحصولمشتركهمهافرادومنابعمادیبهكارگرفتهشدهدرآنسازماناست.تاوقتي

كه تجزيه و تحلیل مبتني بر يك ديدگاه تاريخي درباره سازمان انجام نشود ،با دنبال كردن
الگوهای استاندارد پژوهش ،سردرگمي حاصل ميشود (همان .)1 :در مقايسه با نقش سنتي
.ع.مميتوانددرانگیزشوهدايتتغییراتبنیادينسازمانيتأثیری

كارشناسبهعنوانمشاور،پ
بهمراتببیشترداشتهباشدوبهبازسازیوتأملدرروابطمنجرشود.دراينروندبهجایاينكه
پژوهشبا تعییننظريهويافتنيكسازمانمطابقبانظريهآغازشود،بامشكالتواقعيدريك
سازمانشروعمي شودوباكارمشتركاعضایآنبهمتونپژوهشيوتجربيصورتميگیرد

(همان.)51:
پیوند میان نظريه و عمل در آغاز شكلگیری پ.ع.م به شكلي بود كه تأكید بیشتر بر
درحاليكهامروزهتوجهبهتحقیقبهتدريجكاهش

نظريهپردازیبهجایعملتحقیققرارداشت

يافتهاستوبهاعتقادبرخيهدفبنیادينپژوهشمشاركتيبیشازآنكهتولیددانشباشد،
تولید عمل است (الیوت .)43 :1331 ،1عدم شفافیت موجود میان علم كاربردی و علم نظری
ممكناستاينمسئلهرا بهذهنمتبادركندكهپ.ع.متنهاعبارتاستازكنارهمقراردادنِ
عملونظريهپردازینهيكسنتزحاصلازايندو.بنابرايننشاندادناينكه چگونهميتوانیم
نظريهوعملراباهمدرگیركنیموتوجهيكسانبههردوحوزهبرایحركتدرجهتايجاد
سنتزالزممیاننظريهوعملالزماست.بدونبهوجودآمدنچنینسنتزیپ.ع.مازچهارچوب
Elliot

1
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روش شناسيِمعتبربیرونخواهدماند.درصورتايجادپیوندمناسبمیاننظريهوعمل،پ.ع.م
بهنوعيپژوهشتبديلميشودكهنیكركونیكرك)127:2111(1ازآنتحتعنواناستراتژی
تحقیقوتوسعه2نامميبرندچراكهتواناييارائهراهكارهایعمليبرایتوسعهاجتماعيرادارد .

بُرد نظريهپردازي 
پ.ع.ماجتماعرابهمثابه يككلواحديايكموجوديتمستقلدرنظرميگیرد.اجتماعاتبه
مبنای مكان جغرافیايي تعريف ميشوند كه هويت و سرنوشت مشتركي دارند .اين اجتماعات
ممكن است در محدوده  جغرافیايي بزرگ يا كوچك قرار گرفته باشند .اين ديدگاه واقعیت
اجتماعي را به مثابه يك برساخته اجتماعي در نظر ميگیرد چرا كه عالقه خاصي كه ريشه
سببايجادكنشهایكنونيميشود.بنابراينكنشاجتماعينهفرايندیطبیعي

تاريخيدارد ،
9
ونهاجتنابناپذيراست(اوزانوساعتچیاوغلي  .)2111،
پژوهشگران پ.ع.مقصد ساختن نظريههای بزرگ را ندارند؛ بلكه درصدد ساخت نظريههای
موقتوبوميهستندتابهافرادكمككنندمحیطخودرابهتردركوكنترلكنندوازآن
بهرهمندشوند.میزاندرك،كنترلوبهرهمندیتوسطافرادیكهبهمطالعه محیطميپردازند
مشخصميشودنهتوسطپژوهشگرانيكهدردفاترخودنشستهاندوازبرجعاجدربارهاينموارد
گمانهزنيميكنند(كلي،ديویوهای.)9:2111،اينرويكردبااهدافعمليپ.ع.مهمخواني
دارد.چراكهاستفادهازدادههایگستردهوباقدرتتعمیمدرسطوحباالامكانِعملرامحدود
ميسازد .


انتقادها از رويكرد عملي مشاركتي
پ.ع.م در كنار توانمندیها و مزايايي كه نسبت به ساير روشهای پژوهش در علوم اجتماعي
دارد،درمعرضانتقاداتينیزقرارگرفتهاست.برخيانتقاداتيكهانديشمندانپیرورويكردهای
سنتيوتجربهگرايانهازرويكردعمليمشاركتيمطرحميكنندبهشرحزيراست :

 1ـ پژوهشگران سنتي معموال پ.ع.م را با اين گفته به چالش ميكشند كه خودشان كار
علمي انجام ميدهند درحاليكه پژوهشگران عملي مشاركتي به جای اتخاذ رويكرد علمي،
ميكنند (گرينوود و همكاران .)1339 ،5اين گروه معتقد هستند پ.ع.م با
”داستانسرايي“  4
استفاده از رويكرد كیفي مشاركتي به سمت داستانگويي میل ميكند .مسئلهای كه در اينجا
1

Niekerk & Niekerk
research and development strategy
3
Ozanne & Saatcioglu
4
Tell stories
5
Greenwood
2
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مطرحميشودايناستكهبسیارمهماستاندازهگیریراباعلماشتباهنكنیم.اعتبارودقت
علميتنهاناشيازاندازهگیرینیست .
 2ـ انتقادديگرازرويكردعمليمشاركتي،جهتگیریارزشيموجوددرآناست.چراكه
پژوهشگربايداعمالخودراتحلیلكند.اينانتقادهامدعيهستندكهمابايددرمطالعاتخود
بهيكنقطهغیرارزشي1برسیموليايناتفاقدررويكردعمليمشاركتينميافتد(كلي،ديویو
های)4:2111،؛اماانديشمندانرويكردعمليدرمقابلاينانتقادچنینپاسخميدهندكهاين
نقطه فارغازارزشوجودندارد.براینمونهزوبر اسكريت 2معتقداست”دانشعینيازواقعیت
وجودندارد...واقعیتتنهاازطريقساختهشدنتوسطماشناختهميشودودرمعرضبازبیني
دائمياست“( .)51:1332
 9ـ مسئله مورد توجه ديگر اين است كه پژوهشگران هنگامي كه در تالش برای درك و
توضیح محیط خود هستند ،روشهای فردی خود را وارد الگو ميكنند .اين روشها تعمیم
بخشيهای”كالبدیِ“9واقعیتدرمحیطراتحتتأثیرقرارميدهند.
 4ـ پژوهشگرانعمليعموماازچهارچوبمفهوميایكهدرمطالعه خودبهكارميگیرندبه
روشنيسخننميگويندواينيكيديگرازمشكالتاساسيكهپ.ع.مدرتاريخچهوجودخودبا
آنمواجهبودهاست.چكلند)411:1311(4دراينزمینهميگويد”:بايدچهارچوبمفهوميای
درابتدامطرحشده باشد...بدوناينچهارچوب،پژوهش عمليازعملِ صرفتفاوتينخواهد
داشت“.اينمسئلهيكي ازداليلمحكومشدنِپژوهشهایمشاركتيعمليبهداستانسرايي
هاینظریمشخصدرمطالعاتعمليانجامشدهيكيازمسائلياست

استزيرانبودنِچهارچوب
كهباعثميشودپژوهشعمليبرایجایگرفتنبهعنوان يكابزارروشيمسلطدرادبیات
علوماجتماعيبامشكلروبهروشود.


مقايسه رويكرد موردمحور و پژوهش عملي
رويكردموردمحوروپژوهشعملياساميایهستندكهبرایگسترهوسیعيازپژوهشهابهكار
ميروند.مهمتريناشتراكايندورويكردتالشبرایبهدستآوردنفهمعمیقازيكپديده

خاصدرشرايطواقعيزندگياست.ايندونوعمطالعهدرتمركزیكهبرمیدانتحقیقدارند
value free
Zuber-skerritt

1
2

9

واژهكالبدیدراينجامعادل()skeletalاست.استفادهازاينواژهعمدیبودهاستزيراتعمیمدهيدادههایبه
دست آمده ازپژوهشمشاركتيعمليبهشكلعامامكانپذير نیست  .استفاده ازاينواژهتوسطكليوهمكاران

هاتنهاباانجاممطالعاتمجدددرمحیطهای

() 2111بهمعنایتوجهآنهابهاينواقعیتاستكهتعمیمدهييافته
مشابهامكانپذيراست.
Checkland

4
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مشابههستند.بهنظرمي رسدكهپژوهشعمليبايدازرويكردموردمحوربرایكارخوداستفاده
كنند؛اماتفاوتهاييهممیانايندووجوددارد .
اگرچههمرويكردموردمحوروهمپژوهشعمليبردانشزمینهایاتكاميكنندامارويكرد
كنندگاندرتعیینمسائلموردمطالعهقائلميشود.به

عملينقشمهمتریرابرایمشاركت
زبانِ آرجريسوشون”1اينپژوهشپرسشها،معماهاومسائلخودراازادراكِ عملكنندگانِ
درونِزمینههایعملِبهخصوصدريافتميكند“( .)11:1331
درحاليكه پژوهش

پژوهشموردمحورباعالقه پژوهشگربهيكپديده خاصآغازميشود
عملي با مسئله ای كه در يك موقعیت عملي به وجود آمده است آغاز ميشود .بنابراين
پژوهشگرانپژوهشعمليبايكمعمامواجهميشوندكههمبايدبهآنپاسخدهندوهمنیازِ
عمليراتأمینكنند .
پژوهشعملياتكایخودرابرمشاركتكنندگانبهعنوانِمنابعدانشقرارميدهدوازاين
جهترابطه همكاریمیانپژوهشگرومشاركتكنندگاندرپژوهشمشاركتيبیشازرويكرد
موردمحورمركزيتدارد.باسكرويلولي 2معتقدند كههمكاری 1ـ تواناييپژوهشگرانپژوهش
عمليرابرایكنترلفرايندتحقیقونتیجهگیریوآزادیعملدرانتخابِمسئلهراكاهشمي-
دهدو2ـ اگرتمركزبريكموضوعدرطولفرايندكاهشيابداحتمالِپايانيافتنيكمطالعه
راكمترميكند( .)21:1333
تفاوت ديگر میان رويكرد موردمحور و پژوهش عملي مخاطباني است كه برای نتايج
دستآمده از پژوهش در نظر گرفته شده است .در پژوهش مورد محور ،اگرچه ممكن است
به 

پژوهشگرتصمیمبگیردكهنتايجرادراختیارجامعه موردمطالعهقراردهد،امانتايجعمومادر
فضایدانشگاهيمنتشرميشود؛امادرموردپژوهشعمليايناجباربرایپژوهشگروجوددارد

كهحتمانتايجپژوهشخودرادرجامعه ایكهدرشناساييوحلمسائلعمليمشاركتداشته
استبازخورددهد .
تفاوتدر میزانتعمیمدهيدر میانپژوهشهایموردمحور وپژوهش عمليوجوددارد.
اگرچهپژوهشموردمحوربهمسئلهتعمیمدهيكمترازدقتوعمقپژوهشتوجهميكندولي
پژوهشگران مورد محور راحتتر ميتوانند زمینههايي را برای مطالعه انتخاب كنند كه امكان
نوعيازالگوسازیوتعمیمدهيرابرایآنهامهیاكند.بااينوجودمانميتوانیمدرعلمتنهابا
تكیهبرجهانيهاخشنودشويمهرچندمطالعههایموردیمانندپژوهش عملي ميتواننددر
زمینههای مشابه نتايج مشابهي را حاصل كنند و تعمیمهای تحلیلي ايجاد شود (كوگالن،9
 .)14:2112
1

Argyris & Schön
Baskercille & Lee
3
Coghlan
2
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جهتگيري پ.ع.م در برابر تجربهگرايي
اوزنوساعتچياوغلو()2111درمقايسهروشپ.ع.مازعاليقسهگانههابرماسبهعنوانعوامل
ايجادتمايزمیانِرويكردهایروشيمتنوعيادميكنند .اولین مورد،عالقهی”فني“ 1استكه
سببشكلگیری”علومتجربيـتحلیلي“ميشود.دومیننوععالقه”عملي“2نامیدهميشودو

بهپديدآمدنعلوم”هرمنوتیك“ منجرميشود.بهگفتهیهابرماسعالقه عمليباعثشكل-
ييبخش“9مينامد.اينعالقهكهبازبان
گیرینوعِسوميازعالقهميشودكهاوآنراعالقه”رها 
منحرفكنندهآنرهاييميبخشد(كرايب:1913،

پیوندداردكنشمتقابلوارتباطراازعناصر
.) 233پژوهشگرانپ.ع.مدرگیر عالقهنوعدوموبهخصوصنوعسومهستند.آنهاتمايلبه
بهبودوضعیترفاهانسانيبااستفادهازتأملوعملدارند.
گراوطرفدارانرويكردهایكميبرایمدتزمانطوالنياثرهاثورنرابه


انديشمندانتجربه
عنوان”پاشنهآشیل“مطالعاتِمشاركتيمعرفيكردهاند.پژوهشگرانمشاركتينیزتالشكرده-
اندبااستفادهازتركیبيمیانرويكردهایكیفيوكمياينمسئلهراازپیشروبردارند؛امادر
سالهای اخیر اين جهتگیری به شكل جدی به چالش كشیده و رويكرد جديد در مطالعات
اجتماعي معرفي شده است .اين رويكرد جديد كه توسط هرون ،)1311( 4كار و كمیس5
(،)1311توربرت،1هاره،7الدن،1استفورد 3وپارله)1311( 11توسعهيافتهاست،نوعي”تعاملِ
عمدی“11رامعتبرمي داندكهدرآنپژوهشگروافرادموردمطالعهبرمبنایهمكاریدوجانبهبا
همبهتحقیقميپردازند(كومبزواسمیت .)31:2119،12
اينرويكردجديدبهنوعيتساویدرپايگاهاجتماعيمیانپژوهشگروديگراناشارهميكند
كهكومبزازآنتحتعنوان”برابریاجتماعي“ 19يادميكند(كومبزواسمیت.)111:2119،
استفاده از ايدهی برابری اجتماعي در برابر منطق آزمايشي رويكرد تجربهگرايانه قرار ميگیرد.
هارهمعتقداستكهرويكردتجربهگرايانهچیزینیستمگربدنهایازقواعدمستحكمكهبرای

پیشبینيآيندهفرايندمشاهدهبهكارميرود(هاره.)1:1311،اينبدنهمستحكمدركنارمزيتي
كهدرفرضیهآزماييوپیشبینيروندهایآيندهدارد،برخيازتمايالتپژوهشگرانراتأمین
1

technical
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
2
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نميكند.سیلورمن 1پنجگرايشروش شناختيمشتركرامیانافرادیكهتمايلبهاستفادهاز
روشهایكیفيدارندشناساييميكند :
1ـترجیحدادههایكیفيبهدادههایكمي:توجهبهعمقدادههادرمقابلقدرتتعمیم.
 2ـ ترجیحدادههاييكهبهشكلطبیعيتولیدميشوند:تأكید برتغییرماهیترفتارهادر
روشهایبدونمشاركت.
9ـترجیحمعنابهرفتار:اهمیتتولیدمعناازرفتارهابامشاركتفعال.
 4ـ  گرايش به رد علوم طبیعي به عنوان الگوی كامل تولید دانش :توجه به فراگردهای
اجتماعي با رويكردهای علوم طبیعي تنها روش ممكن نیست و روششناسي علوم اجتماعي
مجبوربهمحدودكردنخودبهاينروشنیست.
آزما:پژوهشهایتجربي

 5ـ ترجیحمطالعهاستنتاجيوفرضیهسازبهجایمطالعهفرضیه
معموالفرضیهآزماهستندوفرضیهتولیدنميكنند.اينروندميتوانددردرازمدتبهركودعلوم
اجتماعيمنجرشود(سلیورمن.)1:2111،
پ.ع.م با درگیر كردن فعاالنه  اعضای اجتماع در مديريت تولید و تغییر دانش ،با مقاومت
هایديگرروبهروميشودواحتمالبیشتریميرودكهبتواندتغییرات

كمترینسبتبهروش
2
ماندگاراجتماعيورفتاریتولیدكند(ساریوساری  .)213:1332،

همگرايي پ.ع.م و جامعهشناسي مردممدار
پژوهش مشاركتي عملي ابزاری روششناختي است كه در ادبیات انسانشناسيِ ايران جایِ
چندانيبهخوداختصاصندادهاست.ايننوعپژوهشباوجودمزاياييكهدارد(بهبرخيازآنها
درايننوشتاراشار هكرديم)،توجهچندانيبهخودجلبنكردهاست.علتاينامرهرچهباشد،
مايههای مشترك اين رويكرد پژوهشي با حوزههای بهروز جامعهشناسي ،از
نشان دادن درون 
جمله جامعهشناسي مردممدار ميتواند در گسترش اين روش در هر دو رشته انسانشناسي و
رشتهای كه از رويكردهایِ انسانشناختي و
میان 
جامعهشناسي و به خصوص در انجامِ مطالعه  
جامعهشناختيدركنارِهماستفادهميكنندمؤثرواقعشود .
جامعهشناسي مردممدار حوزهای از علمِ جامعهشناسي است كه گرايش به تولید دانش با
محوريت موضوعات مردمي دارد .به نظر ميرسد اين حوزه ،با توجه به اهمیتي كه به اتخاذِ
رويكردِامیكدرمطالعاتِاجتماعيميدهد،نسبتبهحوزههایديگرِجامعهشناسي،همگرايي
بیشتری با رويكردهایِ انسان شناختي داشته باشد .رويكرد امیك به معني ديدگاهِ دروني يا
پنداشتفردبوميدرباره ذهنیتهايارفتارهایخوداست(فكوهي.)221:191914،ازطرفي
Silverman
Sarri & Sarri

1
2
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پ.ع.مابزاریاستكهبنیانهایآنبابرخيازپايههاینظریِجامعهشناسيمردممدارمشترك
است.دراينجابهبرخيازاينمشتركاتاشارهميكنیم .
مايكل بوراوی در مقاله خود ”درباره جامعهشناسي مردممدار“ يازده تز را درباره
جامعهشناسي مردممدار مطرح ميكند .او در تز دوم بیان ميكند كه جامعهشناسي مردممدار

ارگانیك(درمقابلسنتي)جامعهشناسيرادرگفتوگوييدوجانبهباگروههایمردميقرارمي-
دهد و بین جامعهشناسي و گروههای مورد مطالعهاش گفتماني برقرار ميكند كه به آموزش
متقابل منتهي ميشود (بوراوی .)172 :1917 ،از اين جهت ميتوان جامعهشناسي مردممدار
ارگانیك را به پ.ع .م نزديك دانست .تأكید بر عنصر مشترك گفتوگوی دو جانبه و ايجاد
راههایمكالمهمیانپژوهشگرانوگروههایمردمي،پ.ع.مرارويكردمناسبيبرایاستفادهدر

مطالعاتجامعهشناختيمردممدارارگانیكميسازدچراكهاهدافاينحوزهمبنيبرتعاملبین
جامعهشناسانوگروههایمردميراتأمینميكند.ازسویِديگرتأكیدبرآموزشمتقابل،درهر

دو حوزه مشترك است .بسیاریاز انديشمندان بر آموزش متقابل به عنوان يكي از بنیانهای
اصليپ.ع.متأكید كردهاند(بنگريدبه نیكركونیكرك2113،؛گرينوهمكاران1335،؛فوت
وايت.) 1971،پ.ع.مدقتعملِخودراازطريقآموزشمتقابلمیانپژوهشگرومردمبهدست
مدارنیزدرصدددستيابيبهآناست .

ميآورد؛اينهدفياستكهجامعهشناسيمردم
انسانشناسيبرایچه؟“ و”جامعهشناسيبرایچه
بوراوری سعيميكندبهدوپرسش” 
كسي؟“ ازديدگاهجامعهشناسيمردممدارپاسخدهد.اودرپاسخبهپرسشاولمطرحميكند
كهجامعهشناسيمردممداردرجهتتولیدمعرفتبازتابيحركتميكنديعنيمعرفتيكههم

مباني ارزشي جامعه و هم مباني ارزشي حرفه جامعهشناس را به پرسش ميكشد (بوراوری،
 .)171:1917درروشپ.ع.مجهانارزشيبخشمهميازمطالعهجامعهشناختيراتشكیل
ميدهددرپ.ع.مارائهراهكارهایعمليبدونرجوعبهارزشهایجامعهرويكردناكامليخواهد
بود.بنابرايندرپاسخبه”جامعهشناسيبرایچه؟“ميتوانگفتكهتغییر،هدفنهاييِرويكرد
مردم مدار و روش پ.ع.م است .بوراوی نگراني خود را در اين زمینه با تصوير كردنِ وضعیت
دانشجويانعلوماجتماعيكهبهجایيادگیریِامكانايجادتغییراتاجتماعيدرگیرِفرايندهای
دانشگاهي بدونِ عمل واقعي ميشوند بیان ميكند ( .)111 :1917يك اجماع كلي در میان
انديشمنداندرمورداهمیتتغییراجتماعيدرپ.ع.موجوددارد .
بوراوری درپاسخبهپرسشدومبراهمیتمحوريتبخشیدنبهمردمبهعنوانمخاطبان
اصلي اين رشته تأكید ميكند .ارائه پژوهش جامعهشناختي به زباني همه فهم يكي ديگر از
دغدغههایمشتركجامعهشناسي مردممداروپ.ع.ماست.جامعهشناسيدرتاريخخودهمواره
دانشگاههااگر نهغیرممكن،

مفاهیميتولیدكردهاستكهدركآنبرایمردمعادیوخارجاز
دشوار بوده است .استفاده از ادبیات تخصصي در اين رشته ديواری را میان دانشگاهیان و
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غیردانشگاهیانترسیمكردهاست.باوجوداينكهتعداددانشگاهیانيكهتصورميكنندمخاطبان
اينرشتهتنهادرونسیستمدانشگاهيحضورندارندكمنیست،وليارتباطمیانجامعهشناسي
ومخاطبانخارجازمرزهایدانشگاههنوزبهخوبيبرقرارنشدهاست.پ.ع.ماينارتباطرادر
تماممراحلتولیددانشبرقرارميكند .مردمنهتنهامخاطباناصليِآن،بلكهدارندگانِبالقوهی
تواناييتولیددانشاجتماعيهستندكهبهمددِتسهیلگری پژوهشگرعلوماجتماعيآنرادر
فرايندتعاملدوطرفهبهمرحله عملدرميآورندوبهشكلفعاالنهدرتولیددانشوارائهراهكار
سهیمهستند.اهدافآموزشيكهبوراوی(همان)171:درمقالهخودبرایجامعهشناسيمردم-
شود،همانندتولیددانشبهزبانهمهفهم ،آموزشمبانيجامعهشناسيونوشتن

مدارقائلمي
یمردم،درپ.ع.منیزدنبالميشوند .

كتبمقدماتيبرایهمه
رشتهای بودنوازبینبردن
میان 
فوتوايتوديگراندرتوصیفرويكردپ.ع.مبهضرورت 
خطوطقرمزمیانرشتههاتأكید ميكنند.فوتوايتمعتقداستكههمكاریباتمامرشتهها
بستهبهموضوعكارپژوهشالزمخواهدبود(فوتوايت.)52:1971،توجهبههمینمسئلهرا
ميتوانیمدرتزدهمبوراوی دربارهجامعهشناسيمردممدارمشاهدهكنیم،جاييكهاوميگويد
شناسيمردممداراغلبمنوطاستبههمكاریچندرشتهای(بوراوی.)132:1917،

بسطجامعه
رشتهایبودنرا
میان 
بنابراينبهنظرميرسدميتوانیمبااستفادهازروشهایپژوهشيكهامكان 
مهیاميكنند،مانندپ.ع.مبهبسطجامعهشناسيمردممداركمككنیم.
بوراویبهعالوه،نگرانيديگریدرمورداستفادهازروشهایكميرامطرحكردهاست.او
اينواقعیترابیانميكندكههرچهجامعهشناسيبیشتربهمنابعتجاریودولتيمتكيشده
است،روشهایآماریتحلیلدادههایتجربينیزبیشترتوسعهيافتهاند(همان.)117:دغدغه
دموكراسيوترسازتأثیرسازوكارهایقدرتدرروندكارپژوهشيراميتواندركاربسیاریاز
انديشمندانپ.ع.ممانندتامسون)2114(1واوزانوساعتچياوغلو()2111مشاهدهكرد .

كاربرد پ.ع.م در ايران و جهان
پ.ع.م در حوزههای مختلفي مورد استفاده قرارگرفته است .ميتوان به كاربرد گسترده آن در
جامعهشناسيروانشناختي 2اشارهكردكهبهروشهایتجربهگرايانه ونخبهگرايانه روانشناسي

اجتماعينقدواردميكندوبرخودمختاریومشاركتفعاالنهافراددرمقابلهبامشكالتروانيو

9
ميكنئ(دوبو 231:1317،ـ .)217
خودتحققبخشيتأكید 


1

Thompson
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3
Dubost
2
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پ.ع.مبیشترينكاربردرادرحوزههایتوسعه اجتماعيشهریوروستاييداشتهاست.اين
رويكرد به دلیل پیوند نظری قدرتمند با ارزيابي مشاركتي روستايي 1در پروژههای توسعه
هایبحراناجتماعيياطبیعي،ركودوجنگ)مورداستفادهقرارميگیرد

اجتماعي(پسازدوره
وبهعلتشناسيبحرانهاوارائهراهكارهایمحليبرایمقابلهباآنهاميپردازد.پژوهشبالنگي،
داناهوومیشل)2111(2درزمینهگردشگریيكنمونهازاينكاربرداست؛بالنگيدراينپروژه
بهبررسيوضعیتجوامعنانويساييميپردازدكهگردشگریجهانيآنهارادرمعرضآسیبهای
اجتماعيوطبیعيقراردادهاستوبااستفادهازپ.ع.منشانميدهدكهروشهاینخبهگرايانه
درحفظاينجوامعكارايينداشتهاندونیازبهمديريتبومياحساسميشود .پژوهش رضوی

()1911درايراننیزتحتعنوانجامعهشناسيوبحرانمنابعتجديدشوندهدرايران،دراين
حوزه جای ميگیرد؛ اين پژوهش با استفاده از روش پ.ع.م به جايگاه دولت ،ساختارهای
اجتماعيـاقتصادیجامعهواشكالنهادیحضورمردممحليدرحفظوبهرهبرداریازمنابع
طبیعيميپردازد .
عبارتاند از آموزش و جوانان ،سالمت و

حوزههای ديگری كه پ.ع.م وارد آنها شده است 
9
بهداشتومطالعاتزنانوجنسیت.درحوزه آموزشوجوانانپ.ع.مبهشدتوامدارپلفرر 
( )1371است .فرر پیشنهاد ميكرد كه از روش پ.ع.م به شكل گستردهای در نظام آموزشي
استفاده شود و به جای اتخاذ رويكردهای بزرگسالمحور در آموزش ،روشهای مشاركتي و
تعامليدرآموزشمورداستفادهقرارگیرد.درايران،اخیراقراری()1931اينرويكردرابهمثابه
روشآموزشدرپژوهشيموردبررسيقراردادهاست.مطالعهاونشانميدهدكهمحدوديتهای
ساختاریدرنظامآموزشيوگاهمحدوديتهایفردیآموزشگرانمانعاجراييشدنجامعاين
رويكرددرنظامآموزشيايرانميشود؛درحاليكهعناصرمجزایاينرويكردنتايجمثبتزيادی
ازجملهتوانمندسازیكودكاندرمهارتهایپايهایاجتماعيوافزايشانگیزهوعالقهدردانش
يدارند .
آموزانرادرپ 
انديشمندانفمینیستوپژوهشگرانحوزه زناننیزپ.ع.مرابرایمطالعه درزمینه مسائل
آنسودمنديافتهاندزيرابهنظرميرسدروشهایكیفيمبتنيبرمشاركتوخودكاوینتايج
زن 
4
بهتریدراينحوزهبهدستدادهاست(شوالیهوباكلز  .)2119،
هایاخیردرايرانتعدادآثارتالیفوترجمهشدهدرحوزهپ.ع.مافزايشيافته

اگرچهدرسال
است ،به نظر ميرسد اين رويكرد هنوز به عنوان يك روش مطالعه معتبر در ادبیات علوم
اجتماعيايرانجاینگرفتهاست .
1

participatory rural appraisal
Blongy, Donohoe and Mitchelle
3
Paul Freire
4
Chevalier and Buckles
2
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معرفي موردي پ.ع.م
پروژه مكومبزی 1از سال 2114تا 2117درناحیهیكلیمانجارویتانزانیاصورتگرفتهاست.
اينپروژهكهبراساسيكمسئله اجتماعييعنينبودِامكاناتتحصیليمناسببرایكودكانِ
طبقاتدرحاشیه اينمنطقهطراحيشدهاستازروشپ.ع.مبرایرسیدنبهراهكارهایعملي
برای حل مشكل استفاده ميكند .پروژه با هدف دستيابي به اين اولويتها طراحي شده بود:
تأمین كردنِامكانتحصیلبرای كودكانِ درحاشیه اجتماعيياكودكانطبقاتفقیركهامكان
تحصیلنداشتندياازمدرسهبیرونانداختهميشدند(مكآلپین .)2117،2


مرحله اول
مرحلهیاوليامرحله یمشاهدهپسازتعیینهدفاولیه،گردآوریدادهازاجتماعكلیمانجارو
آغازشد.عمليكهدرابتداسادهبهنظرميرسیدامابهدستآوردناطالعاتواقعيازطبقات
حاشیه ایكاردشواریبود.كودكانيكهازتحصیلمحرومشدهبودندياتركتحصیلكردهبودند

ازاقشارفقیراجتماعبودندونظامقشربندیمستحكمدركلیمانجاروونگاههایبهشدتمنفيِ
موجودنسبتبهفقراگردآوریدادهرادشوارميكرد.بنابرايندرمرحله اولرابطهایبادانش-
آموزان،معلمانووالدينفرزندانيكهبهمدارسمنطقهميرفتندبرقرارشدتابهعنوانهمكاران
پروژهپژوهشگرانراهمراهيكنند.دادههایاولیه نشاندادكهمردممنطقهمشكالتگروههای
شقیمتقهوهدرمنطقهارتباطميدادندويابه

حاشیهایرايابهعواملكالنيمانندفقروكاه
گروههای آسیبپذير برچسبهايي از اين دست ميزدند كه” :آنان نحوه تربیت فرزندانشان
درستنیست“يا”ازاخالقبويينبردهاند“ .
مرحله دوم
با توجه به شناسايي مشكل مبني بر وجود پیشداوری و نگرشهای فرهنگي نادرست درباره
گروههایآسیبپذيرجامعه،اولینتالشهادرجهتتغییرِپیشفرضهایدستاندركارانِبومياز
طريقبرقراریارتباطمیاندانشآموزانِمدارس،معلمانووالديندانشآموزانباگروههایفقیر
جامعهصورتگرفت.حاصلِاينارتباطتغییرنگرشدستاندركارانمدرسهنسبتبهاينگروهها
بودكهتحلیلآنانراازمسائلتغییرداد.آنانبامشاهدههایخودبهايننتیجهرسیدندكه

نميتواندرمورد فقرابهتعمیم هایارزشي دستزدوموردِهرخانوادهبايدبهصورتمجزا
1

مكومبزی Mkomboziناميكمركزكمكرسانيمردميدرتانزانیااستكهتوسطحامیانماليدربريتانیاحمايت
معرفيشدهدراينمقالهتوسطاينموسسهدركلیمانجارویتانزانیاانجامشدهاست .

ميشود.پروژه

آدرسسايتاينموسسه www.Mkombozi.org:
McAlpine

2
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تحلیلدادهها،درگفتمانپژوهشگران،تعريفجديدینیزازفقربهوجود

بررسيشود.درمرحله
آمدكهفقرراتنهابانبودِمنابعمالييكساننميدانستبلكهعدمتوانمندی،انزواوسوءاستفاده
راجزوويژگيهایطبقاتفقیربهحسابميآورد .


مرحله سوم
مرحلهسومكهبهارائهراهكارعمليوبرنامهريزیجهتاجرایآناختصاصدارددراينپژوهش
بربرنامهريزیبرای تقويتكردنفعالیتهایمدرسهجهتتوانمندسازینظامآموزشيكودكان
در راستای تأمین هدف اولیه متمركز شد .برنامههای پیشنهادی عبارت بودند از :
 1ـ توزيع دفترچههای تشويق به آموزش در میان خانوادهها 2 .ـ اختصاص برنامههايي در
ايستگاهراديوييمنطقهكهتوسطخودِدانشآموزانوجوانانپژوهشاجراميشد 9.ـ ايجادنه
مركزآموزشيدرمنطقهبرایآموزشنحوهبرخوردباكودكانبهتسهیلگران4.ـكمكگرفتناز
دولت محلي برای دريافت كمكهای فني و ايجاد تمركز در نهادهای آموزشي بر كودكانِ
گروههایآسیبپذير .

مرحله چهارم
مرحلهاعمالتغییراتباكمكگرفتنازفعاالنپروژهدرمدرسههاوباهمكاریدولتمحلي

انجام شد .زماني كه پروژه در سال  2114آغاز به كار كرد ،تعداد كودكاني كه ترك تحصیل
ميكردندرو بهافزايشداشت.تاپايانسال 2117كه پروژهبه پايانرسید،اينتغییراتدر

منطقهصورتگرفتهبود :
1ـنرختركتحصیلدختران٪53كاهشيافت2.ـنرختركتحصیلپسران٪79كاهش
يافت9ـنرخكودكانخیابانيدردومحدودهیموردبررسيبهمیزان%51و%11كاهشيافت
4ـبهبودنگرشكودكانبهآينده5.ـبهبودارتباطاتمیانوالدينوفرزندان .


نتيجهگيري
دراينمقالهبهمعرفيِتفصیليپژوهشعمليمشاركتيبهمثابه يكرويكردروششناختيدر
مطالعات علوم اجتماعي پرداختیم و ضمن اشاره به مثالهای عملي از پژوهشهای عملي
مشاركتي انجامشده ،به بنیانهای نظری ،نقاط قوت و ضعف و راهبردهای عمليِ اين رويكرد
اشاره كرديم .به عالوه با بررسي مقايسهای رويكرد پ.ع.م و جامعهشناسي مردممدار ،به
همگراييهایبنیادينايندوشاخهنیزاشارهكرديم .
نقطهتمايزپ.ع.مباسايررويكردهایروششناختيدرعلوماجتماعيايناستكهاينروش
توجه خودرابرافرادیقراردادهاستكهتحتتأثیر موضوعپژوهشهستندوباشركتدادن
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آناندرفرايندپژوهشوباتأكید بركسبدانشتعامليومبتنيبرآموزشدوطرفهپژوهشگرو
هاميپردازد؛ضمناينكهموضوع

مردمكهنتیجهعمليبهدنبالداشتهباشد،بهتوانمندسازی 
آن
موردمطالعهنیزازمیانمسائلاجتماعيعینيوبرایدستيافتنبهراهكارهایعمليانتخاب
ميشود .
پ.ع.م اين پیشفرض بنیادين را دارد كه مردم استعداد عاملیت را در خود دارند ولي
گفتمانهایقدرتمنداجتماعياينتواناييرادرآنهاپنهانميكنند.بنابراينروشهایافزايش
خودآگاهيو تأمل درظرفیتكنشگرانبرایبهچالشكشیدنساختارهایقدرتناعادالنهو
مسلطمؤثراست(اوزان.)2111،ازاينمنظرپ.ع.مگرايشهاینخبهگرايانهموجوددربسیاری
ازرويكردهاینظریوروششناختيعلوماجتماعيرا كنارميگذاردوبهجستوجویدانش

بوميمي رود؛هدفازاينكاوشتوانمندسازیاست،امانه بهمعنایاستفاده كردنازدانش
بوميتوسطمتخصصان،بلكهبهاينمعناكهدرفرآيندتعامليمیانمتخصصینومردمنوعي
شناختحاصلشودكهبومیانرانسبتبهمسائلوراهكارهایعمليحلآنانتوانمندسازد؛
بنابراين اين روش مختص مسائل خرد و میاندامنه است و اساسا به ساخت نظريههای كالن
پردازدچراكهمحققینيكهبااينرويكردواردمیدانتحقیقميشوندتنهادرصددساخت

نمي
نظريههای موقتوبوميهستندتابهمردمكمككنندمحیطخودرابهتردركوكنترلكنند
وازآنبهرهمندشوند .
يكيازچالشبرانگیزترينادعاهایهوادارانپ.ع.مايناستكهجهانارزشيبخشمهمياز
مطالعات علوماجتماعيراتشكیلميدهدو كنارگذاشتنارزشهااز محورمطالعات،نهتنها
عمالغیرممكناستبلكهاقدامبهآن،ابزارارزشمندیراازدسترسمحققخارجميسازدكهبه
وسیلهآنميتواندانگیزهتغییرورهاييازدرونرادرمردمايجادكند.انگیزهرهاييبخشيوجهه
متمايزكننده  پ.ع.م از ساير رويكردهای كیفي مشاركتي در مطالعات اجتماعي است .همین
انگیزهاستكهاستفادهازاينرويكرددرادبیاتپیراموناقلیتهایاجتماعيواقشارآسیبپذير
راموجهميسازد .
ترجمهشدهبارويكردپ.ع.مافزايشيافتهاست،

اگرچهدرسالهایاخیرتعدادآثارتالیفو 
اينرويكردهنوزبهعنوانيكروشمطالعه معتبردرادبیاتعلوماجتماعيايرانجاینگرفته
است.بهنظرميرسدگرايشعمدهبهاستفادهازروشهایكميدرمطالعاتاجتماعي،عرصهرا
استفادههمزمان از

حاليكه
برایاستفادهازروشهایكیفيازجملهپ.ع.متنگكردهاستدر 
روشهایكميوكیفيمانندپ.ع.مميتواندبركیفیتپژوهشهایاجتماعيبیفزايد .
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