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د انش سنتی مرتبط با جنگل، بخش سوم
TFRK روش های بررسی و گردآوری د اده ها د ر
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مهد ی زند بصیری1* و مهد ی پورهاشمی2 

یا  د ر حین انجام عملیات و  د ر پایان هر روز کاری، تناوب عملیات 
مختلف را بررسی کرد ه، ابهامات خود را  د ر روزهای بعد از مرد م بپرسد. 
انجام  مختلفی  زمان های  و  شکل ها  می تواند  د ر  مشارکتی  مشاهد ه 
شود.  د ر بررسی های TFRK یکی از متد اول ترین روش های مشاهد ه 
)Learning by doing( کرد ن  کار  با  فراگیری  روش  مشارکتی، 

است )Ghazanfari et al., 2004(.  د ر این روش، پژوهشگر مد تی 
را  جنگل  فعالیت های  می کند  تالش  محلی  مرد م  کنار  زند گی  د ر  با 
بیاموزد.  د ر این روش،  انجام د هد تا عملیات مختلف را  همراه آنها 
د اد ن شان  انجام  ازطریق  آنها  یاد گیری  و  فعالیت ها  انجام  هد ف، 
است. کمترین زمان ممکن برای چنین فرایند ی یک  سال است، زیرا 
فعالیت های مختلف جوامع محلی و تعامالت گوناگون آنها  د ر جنگل 
این روش، پژوهشگر قصد د ارد  ارائه می شود.  د ر  برای چهار فصل 
تمام اقد ام ها  و فعالیت های مرتبط با جنگل را  د ر فصول مختلف از 

جوامع محلی بیاموزد.
)Interview( 2- مصاحبه

مصاحبه  است.   TFRK بررسی  روش های  از  د یگر  یکی  مصاحبه 
جمع آوری  آن،  اصلی  ابزار  که  است  اطالعات  پیمایش  از  شکلی 
از  یکی   .)2 )شکل  است  شفاهی  پرسش های  راه  از  اطالعات 
Dynamics of Inter�( آن  پویایی  مصاحبه،  اصلی  یویژگ های 

تباد ل اطالعات  امکان  پویایی  مصاحبه،  از  منظور  viewing( است. 
به صورت شخصی و فرد ی است. به عبارت د یگر، برخالف کارگاه ها 
زمان  ارتباط  د ر  برقراری  با  می تواند  مصاحبه  پرسش نامه،  طرح  یا 
مناسب با یک شخص، د الیل و فلسفه های هر عملیات را به صورت 
One�( فرد به فرد  به صورت  مصاحبه ها  برخی  کند.  شناسایی  کامل 

انجام   )Focus�group( گروهی  به صورت  برخی  و   )to�one
فرد به فرد  مصاحبه های   .)Parrotta & Trosper, 2012( می شوند 
برای  را  مسائل  بی د غد غه تر  بیان  و  بیشتر  ارتباط  برقراری  امکان 
شرایطی  برای  گروهی  مصاحبه های  اما  می کنند؛  فراهم  پاسخگویان 
است  بیشتری  بحث  نیازمند  پژوهش  موضوع  که  هستند  مناسب 
همچنین،  باشد.  د اشته  را  الزم  پویایی  آمد ه  به د ست  اطالعات  تا 
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د انش های  شد،  تشریح  د وم  و  اول  بخش های  که  د ر  همان طور 
به  نسبت  ویژه ای  جایگاه  د ارای   )TFRK( جنگل  با  مرتبط  سنتی 
موضوعات  از  یکی  هستند.  جنگل د اری  علمی  د انش  سیستم های 
اصلی  د ر سیستم های د انش، روش تحقیق و گرد آوری د اد ه ها است. 
به همین منظور  د ر این نوشتار سعی خواهد شد مجموعه روش های 
بررسی و گرد آوری د اد ه ها  د ر TFRK معرفی و نقاط قوت و ضعف 

آنها بررسی شود.
)Participant observation( 1- مشاهد ه مشارکتی

اطالعات  کسب  قد یمی  روش های  از   )Observation( مشاهد ه 
 د ر مسائل اجتماعی است. مشاهد ه، روشی از جمع آوری اطالعات 
است که د ید ن را به عنوان ابزار اصلی مورد استفاد ه قرار می د هد. 
مشاهد ه ها،  د ر یک تقسیم بند ی کلی به د و د سته مشاهد ه مشارکتی 
 Non�Participant( مشاهد ه کنند ه  مشارکت  بد ون  مشاهد ه  و 
)سنجابی، 1390(. مشاهد ه های  تقسیم  می شوند   )observation
فقط  آن  که  د ر  است  مشاهد ه هایی  شرکت کنند ه،  مشارکت  بد ون 
مشاهد ه انجام شد ه و پژوهشگر از بیرون به سیستم نگاه می کند 
)شکل 1(. به عنوان نمونه، حضور  د ر جنگل و مشاهد ه فعالیت ها 
تعامل  یک  مشارکتی  مشاهد ه  باشد.  مشاهد ه ای  چنین  می تواند 
بد ون ساختار )Unstructured interactive( برای مطالعه مرد م 
از تعامل بد ون ساختار،  محلی و فعالیت های آنها است. منظور 
نبود نظام و قاعد ه تد وین شد ه بین پژوهشگر و جامعه محلی  د ر 
این روش است. پژوهشگر تالش می کند پیرو فعالیت های یک 
یا چند نفر از جامعه محلی، همراه آنها باشد و سعی د ارد قسمتی 
از کارها را با هد ف کمک به آنها انجام د هد. به عنوان مثال، گله 
را همراه چوپانان به زمین های قابل چرا هد ایت می کند یا  د ر 
برد اشت محصول های غیرچوبی با آنها مشارکت د ارد. نکته قابل 
توجه اینکه اگرچه این  روش بد ون ساختار است، اما پژوهشگر 
برخی کنترل ها را  د ر روش تحقیق انجام می د هد. به عنوان نمونه، 
تالش می کند پرسش هایی را که پیش از پژوهش برای منطقه 
و فعالیت های مرد م تهیه کرد ه،  د ر خالل پژوهش از آنها بپرسد 
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ساختار نیافته  ،)Structured( ساختاریافته  شکل  سه  به  مصاحبه ها 
 )Semi�structured( نیمه  ساختاریافته  و   )Unstructured(
و  ساختار  نظر  از  را  مصاحبه  انواع   1 جد ول  می شوند.  تقسیم بند ی 

ویژگی های آنها معرفی می کند.

مصاحبه  است،  شد ه  مشخص   1 جد ول  که  د ر  همان طور 
ساختاریافته، مصاحبه ای است که براساس یک شیوه نامه د قیق انجام 
و  منظم طراحی شد ه  برنامه  براساس یک  یعنی مصاحبه ها  می شود. 
مصاحبه شوند ه  اگر  می کند.  پیروی  د قیقی  پرسش های  مجموعه  از 
بخواهد موضوع د یگری را مطرح کند )خارج از پرسش های مطرح 
فقط  مصاحبه کنند ه  ند ارد.  علمی  ارزش  مصاحبه کنند ه  برای  شد ه(، 
آن  پاسخ  به  رسید ن  برای  و  است  مشخصی  پرسش های  به د نبال 
پرسش ها مصاحبه را طراحی کرد ه است. ازاین رو، اگر مصاحبه شوند ه 
موضوع های د یگری را مطرح کند، مصاحبه کنند ه با پرسش های طراحی 

شد ه پیشین، مصاحبه را به شکل از پیش تعریف شد ه برمی گرد اند. 
مقابل  نقطه  ساختارنیافته  د رست  د ر  یا  ساختار  بد ون  مصاحبه 
مصاحبه ساختاریافته است.  د ر مصاحبه ساختارنیافته، مصاحبه شوند ه 
است،  مناسب  می کند  فکر  که  طریقی  هر  به  را  پاسخ ها  است  آزاد 
پاسخ د هد. به عبارت د یگر، مصاحبه ساختارنیافته، شیوه نامه و برنامه 
ساختارنیافته  مصاحبه  ند ارد.  ساختاریافته  مصاحبه  همانند  خاصی 
هنگامی کاربرد د ارد که هر نوع اطالعاتی که مصاحبه شوند ه ارائه کند، 
برای مصاحبه کنند ه اهمیت د اشته باشد.  د ر این شرایط، مصاحبه کنند ه 
با طرح پرسش های کلی از مصاحبه شوند ه می خواهد موضوع را به هر 
شکل که تمایل د ارد، مطرح کند. از البه الی د ل گفته های وی ممکن 
است پرسش ها و موضوع های جد ید ی برای مصاحبه  کنند ه مطرح و 

ارائه شود. 
نوع آخر مصاحبه ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته است.  د ر این 
نوع مصاحبه ها، مصاحبه شوند ه تا حد ی آزاد است که مسیر پاسخ د هی 

را خود ش انتخاب کند و مصاحبه کنند ه نیز تعد اد ی پرسش و برنامه 
به نسبت مشخص د ارد تا هم پاسخ  پرسش های از پیش طراحی شد ه 
مصاحبه شوند ه  د ر  به  کرد ن  صحبت  و  بحث  اجازه  هم  و  بگیرد  را 

مسیرهای خود ش را بد هد )سنجابی، 1390(.
د ارند.  کاربرد  نیمه ساختاریافته  مصاحبه های  بیشتر   TFRK  د ر 
خاصی  شرایط  به  بسته  مصاحبه،  از  شکل  هر  است  ممکن  اگرچه 
این  بررسی  مصاحبه ها  د ر  بیشتر  اما  شود،  استفاد   TFRK  د ر 
یک سو  از  د انش،  این  بررسی  هستند.  د ر  نیمه ساختاریافته  د انش، 
زمینه  که  است  کلی  پرسش های  و  چهارچوب ها  برخی  به  نیاز 
سوی  از  و  سازند  فراهم  را   TFRK مختلف  بخش های  به  ورود 
است  مصاحبه شوند ه ها  برای  عمل ها  آزاد ی  برخی  به  نیاز  د یگر 
افراد  سازماند هی  سازوکارها،  تاریخچه،  مانند  مختلف  مباحث  تا 
شوند تشریح  مناسبی  به صورت  کارها  استفاد ه  د ر  مورد  ابزار  و 

 .)Elbakidze & Angelstam, 2007( 

نمونه گیری افراد به منظور مصاحبه
نمونه گیری   TFRK بررسی های  اصلی  د ر  موضوعات  از  یکی 
مشارکت کنند ه  د ر  افراد  تعد اد  شد ن  مشخص  به منظور  افراد 
نمونه گیری  نیازمند  پژوهش است. برخالف برخی پژوهش ها که 
بررسی های  هستند،  د ر   )Random sampling( تصاد فی 
 Non�random( غیرتصاد فی  نمونه گیری های  بیشتر   TFRK
بر  غیرتصاد فی  نمونه گیری های  د ارند.  د ر  کاربرد   )sampling
نمی شود،  تمرکز  پژوهش  شرکت کنند ه  د ر  محلی  افراد  کمیت 
هد فمند نمونه گیری  می کند.  پید ا  اهمیت  اطالعات  کیفیت  بلکه 
نمونه گیری  روش های  از  یکی   )Judgmental sampling(
روش،  این  است.  د ر   TFRK به کارگیری  د ر  برای  غیرتصاد فی 
پژوهشگران برپایه قضاوت خود، مورد هایی را انتخاب می کنند 
آنچه  مثال،  به عنوان  باشند.  مناسب تر   TFRK بررسی  برای  که 
جوامع  )Reputation approach(  د ر  شهرت  رهیافت 
هد فمند  د ر  یا  مقصود ی  نمونه گیری  می تواند یک  است،  محلی 
TFRK  باشد.  د ر این رهیافت، مشهورترین افراد مانند بزرگان 
می شوند.  استفاد ه  پژوهش  شرکت  د ر  برای  ریش سفید ان  و 
ارتباط  شاخص  د ر  افراد  از  رهیافت  این  د یگر،  د ر  به عبارت 
بصیری، 1393(. روش  )زند  می شود  استفاد ه  محلی  جامعه  با 
د یگر  یکی   )Snowball sampling( گلوله برفی  نمونه گیری 
از  آن پس  که  د ر  است   TFRK نمونه گیری  د ر  از روش های 
جمع آوری اطالعات مورد نیاز از شرکت کنند گان  د ر د سترس، 
از آنها خواسته می شود تا افراد د یگری را که از نظر فراوانی 

برنامه مصاحبه کنند هآزاد ی عمل پاسخ د هند هشکل مصاحبه

طراحی کاملخیلی ناچیزساختاریافته

طراحی محد ودکاملبد ون ساختار

تا حد ود ی طراحی شد هتا حد ود ینیمه ساختاریافته

جد ول 1- شکل های مختلف مصاحبه براساس آزاد ی عمل پاسخ د هند ه و برنامه 
مصاحبه کنند ه
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 84 انجام  نیازمند  باشد،  د اشته  وجود  آزاد  سیاهه  مؤلفه  د ر   9 اگر 
روش  ازاین رو،  است.  زیاد ی  تعد اد  که  هستیم  سه تایی  آزمون 
مؤلفه های  تعد اد  که  است  مناسب  وضعیت هایی  برای  سه تایی ها 
 6 از  کمتر  معمول  )به طور  باشد  محد ود  آزاد  سیاهه  موجود  د ر 
مؤلفه(. اساس تحلیل روش سه تایی ها بر موضوع نزد یکی و مشابهت

)Similarity( استوار است. به عبارت د یگر،  د ر هر آزمون سه تایی، 
د و مؤلفه  ای که بیشترین مشابهت را د ارند، انتخاب می شوند.  د رنهایت، 
سه تایی  آزمون های  تمام  را  د ر  مشابهت  بیشترین  که  مؤلفه هایی 
زمینه های  می شوند.  انتخاب  مؤلفه ها  اثرگذارترین  به عنوان  د ارند، 
مانند  مختلفی  د سته بند ی های  د ارای  خود  به نوبه  می تواند  مشابهت 
برای محصول های غیرچوبی  یا زیستی  اقتصاد ی  مشابهت فرهنگی، 
انجام  زمینه ها  تمام  برای  سه تایی ها  تحلیل  این صورت،  باشد.  د ر 
شباهت ها  د ر  بیشترین  مجموع  و 
مطرح  مؤلفه ها  برای  مختلف  زمینه های 
طوالنی  زمینه  این  بحث  د ر  می شود. 
است بیشتری  منابع  بررسی  نیازمند  و 

.)Parrotta & Trosper, 2012(
)Questionnaire( 4- پرسش نامه

منظور از پرسش نامه، روشی از جمع آوری 
پرسش های  آن  که  د ر  است  اطالعات 
از  استاند ارد  فرم های  قالب  مشخصی  د ر 
پاسخ  آنها  و  می شود  پرسید ه  محلی  مرد م 
می کنند  بیان  مکتوب  به صورت  را  خود 
)سنجابی، 1390(. این روش  د ر بررسی های 
کاربرد  محد ود  خیلی  به صورت   TFRK
موجود  حساسیت های  یک  سو،  از  د ارد. 
امکان وجود مرد م محلی  از سوی د یگر  TFRK و  بررسی های   د ر 
موارد  می کند.  د ر  مواجه  محد ود یت  با  را  روشی  چنین  بی سواد، 
محد ود از این روش می  توان برای نظرسنجی برخی معلمان یا افراد 
از محد ود یت های  د یگر  کرد. یکی  استفاد ه  باسواد  د ر جامعه محلی 
بود ن اکتشافی  موضوع   ،TFRK استفاد ه  د ر  برای  پرسش نامه 

)Exploratory( تحقیقات TFRK و کاربرد محد ود پرسش نامه  د ر 
پژوهش های اکتشافی است. یکی از موضوعات اصلی پرسش نامه ها 
ارائه  پرسش نامه،  طراحی  از  منظور  است.  آن  طراحی   ،TFRK  د ر 
یک ساختار است که می تواند شامل مقد مه پرسش نامه یا نامه همراه 
آن، د ستورها و راهنمایی ها و قسمت اصلی پرسش ها باشد. منظور 
نامه همراه پرسش نامه، معرفی موضوع و تیم پژوهش،  یا  از مقد مه 
انتخاب پاسخگویان، حد اکثر زمان پاسخگویی و مالحظه های  د لیل 
پژوهش  تیم  توسط  پاسخگویان  نام  نکرد ن  افشا  مطرح  د ر  اخالقی 
پرسش نامه  تکمیل  نحوه  راهنمایی ها،  و  د ستورها  قسمت  است.  د ر 
که  اصلی  قسمت  می شود.  د رنهایت،  بیان  پرسش ها  به  پاسخ  و 
پرسش ها هستند، مطرح می شود. این قسمت به جمع آوری اطالعات 
محلی  مرد م  از   )Attitude measurement( نگرش سنجی  و 
می پرد ازد. منظور از نگرش، باورها و د ید گاهی است که یک شخص 
نسبت به  د رختان، گیاهان، حیوانات، انسان ها، پد ید ه ها و غیره د ارد. 

اطالعات و عالقه مند ی مناسب پژوهش هستند، معرفی کنند. 
ازطریق  د یگری  اضافی  اطالعات  زمانی که  تا  فرایند  این 
معرفی افراد جد ید مقد ور نشود، اد امه می یابد. به این ترتیب،  د ر 
پید ا می کند. اهمیت  اشباع اطالعاتی  نمونه گیری،  این روش 

3- تجزیه و تحلیل قلمرو فرهنگی
)Cultural Domain Analysis: CDA(

یکی   CDA به اختصار  یا  فرهنگی  قلمرو  تجزیه و تحلیل 
مرد م شناسی و  انسان  حوزه  پژوهش  د ر  روش های  از 

روش  یک   CDA تحلیل  است.   )Anthropology(  
برای  روش ها  از  مجموعه ای  بلکه  نیست،  منحصربه فرد 
زمینه های  مرد م  د ر  با  مرتبط  موضوع های  بررسی 
آزاد سیاهه  روش  روش ها،  این  از  یکی  است.  مختلف 

این  است.  د ر   )Freelisting(
روش، پژوهشگر از جامعه محلی، 
فهرست یا سیاهه های مختلفی از 
را  پژوهش  مورد  موضوعات 
گرد آوری می کند. به عنوان نمونه، 
گرد آوری سیاهه گیاهان د ارویی 
یک  کاربرد های  گرد آوری  یا 
گیاه د ارویی مشخص.  د ر روش 
معمول  به طور  آزاد،  سیاهه 
برای  مصاحبه ها  از  مجموعه ای 
استفاد ه  اطالعات  گرد آوری 
الزم  روش  این  می شوند.  د ر 
موضوعات  ابتد ا،  از  است 
پژوهش  د ر قلمروهای مشخص 

تقسیم بند ی  پد ید ه ها  و  مانند گیاهان،  د رختان، حیوانات 
شود.  تهیه  قلمرو  هر  مختلفی  د ر  سیاهه های  تا  شوند 
تهیه منحنی های فراوانی برای هر مؤلفه به منظور نمایش 
می تواند  مرد م  پاسخ های  بین  مؤلفه  د ر  آن  حضور 
پررنگ ترین مؤلفه ها را برای بررسی بیشتر، تعیین کند. 
یکی د یگر از روش های CDA که  د ر تکمیل روش 
هماهنگ  د سته های  روش  می رود،  به کار  آزاد  سیاهه 
از  استفاد ه  با  روش  این  است.  د ر   )Pile sorts(
سیاهه های  برای  می شود  تالش  کارشناسان  نظرهای 
شود  تعریف  هماهنگی  د سته بند ی های  گرد آوری شد ه، 
یکنواختی  ویژگی های  د ارای  مؤلفه ها  از  د سته  هر  تا 
کیفی  به صورت  فقط  باشند. روش د سته های هماهنگ 
مؤلفه ها را د سته بند ی می کند. یک روش جایگزین برای 
 )Triads( د سته های هماهنگ، روش آزمون سه تایی ها
گرد آوری شد ه  مؤلفه های  تمام  روش  این  است.  د ر 
می شوند.  مقایسه  و  بررسی  سه تایی  د سته های   د ر 
باشند،  شد ه  گرد آوری  آزاد  سیاهه  مؤلفه  د ر   n اگر 
رابطه از  مؤلفه  این  برای  ممکن  سه تایی های  تعد اد 

نمونه،  به عنوان  می آید.  به د ست   6/))2-n()1-n)n((
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هم روش های مشاهد ه مشارکتی 
زند گی  بر  قوم نگاری  روش  هم  و 
پژوهشگر  د ر کنار جامعه محلی تأکید 
د ارند؛ با این تفاوت که  د ر روش مشاهد ه 
جامعه  فعالیت های  بر  مشارکتی 
می شود،  تمرکز  آنها  اجرای  با  محلی 
مسائل  تمام  روی  قوم نگاری  اما  د ر 
فرهنگی  اطالعات  گرد آوری  به ویژه 
مجموعه ای  از  استفاد ه  با  اجتماعی  و 
مشاهد ه  )مصاحبه،  روش ها  از 
می شود. تمرکز  غیره(  و  مشارکتی 
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)Workshop( 5- کارگاه  آموزشی
کارگاه های آموزشی نیز می توانند یکی د یگر از روش های گرد آوری 
اطالعات TFRK باشند.  د رصورت پذیرش کافی از سوی مرد م محلی 
د اد ن  توضیح  توانایی  که  محلی  افراد  از  تعد اد ی  یا  یک  از  می توان 
عملیات و فعالیت های مختلف را د ارند،  د رخواست کرد با برگزاری 
تشریح  را  فعالیت ها  اجرای  سازوکارهای  و  روند  آموزشی،  کارگاه 
کنند. حالت مناسب آن است که کارگاه ها  د ر عرصه جنگل برگزار شد ه 
.)Parrotta & Trosper, 2012( و شبیه سازی عملیات واقعی باشند

)Ethnography research( 6- قوم نگاری
یکی د یگر از روش های بررسی TFRK روش قوم نگاری است.  د ر 
برای  قوم نگاران  می شوند.  نامید ه  قوم نگار  پژوهشگران  روش،  این 
مد تی کنار جوامع محلی زند گی می کنند. تالش می کنند همانند آنها 
صحبت کنند و با فرهنگ و آد اب و رسوم آنها کاماًلً سازگار شوند. این 
موضوع سبب خواهد شد یک حس اعتماد از جامعه محلی  د ر فرایند 
پژوهش پد ید ار شود. برخالف روش هایی مانند مشاهد ه مشارکتی،  د ر 
این روش تنها فرایند های کاری بررسی نمی شوند، بلکه با مجموعه ای 
مرتبط  ویژگی های  تمام  اسناد،  بررسی  و  مصاحبه  مانند  از روش ها 
از  قوم نگاران  می شود.  گرد آوری  آنها  معیشت  و  محلی  جامعه  با 
مجموعه ای از روش های مصاحبه، پرسش نامه، صد ا و عکس برد اری، 
بررسی اسناد و مد ارک شفاهی و مکتوب و مشاهد ه مشارکتی استفاد ه 
ترکیبی  را یک روش  قوم نگاری  می توان  به این ترتیب،  کرد.  خواهند 
اطالعات  قوم نگاران  قوم نگاری،  د انست.  د ر   TFRK مطالعه   د ر 

ویژگی های اقلیمی، اقتصاد ی، معیشتی، سازمان های اجتماعی مرد م، 
اد بیات  حتی  و  هنر  باورها،  و  اعتقاد ها  آیین ها،  سیاسی،  مذهبی، 
شفاهی و جزئیات و جنبه های مختلف زند گی مرد م محلی را استخراج 
می کنند )Akpona et al., 2009(. با توجه به گسترد گی این روش، 
نمونه،  به عنوان  می شود.  تعریف  آن  نتایج  برای  مختلفی  شاخه های 
بررسی های  نتایج  از  گیاهی، شاخه ای  قوم شناسی  یا  گیاه قوم شناسی 
قوم نگاری است که فقط به روابط بین جوامع محلی و گیاهان پیرامون 
و  کمی  روش های  از  مجموعه ای  گیاه قوم شناسی،  می پرد ازد.  آنها 
کیفی را به خد مت می گیرد تا روابط بین جوامع محلی، تنوع زیستی 
 .)Hoffman & Gallaher, 2007( و فرهنگ جوامع را تحلیل کند
از  این رو، روش قوم نگاری می تواند  د ر TFRK کاربرد زیاد ی د اشته 
گیاهی،  از عامل های  با مجموعه ای   TFRK بررسی های  زیرا  باشد، 
یک  هر  که  است  ارتباط  مختلف  د ر  پد ید ه های  و  جانوری  انسانی، 

می توانند سهم بسزایی د اشته باشند.

جمع بند ی
مرتبط  سنتی  د انش  بررسی  د ر  روش های  مهم ترین  د ید گاه،  این   د ر 
با  مرتبط  د انش سنتی  زمینه  به نظر می رسد،  معرفی شد ند.  با جنگل 
غیرچوبی،  محصول های  جمع آوری  با  مرتبط  )د انش های  جنگل 
د انش های مرتبط با حفاظت از تولید ات، چگونگی تلفیق سیستم های 
و  اطالعات  گرد آوری  هزینه  و  زمان  غیره(،  و  د امپروری  و  جنگل 
د قت و کیفیت نتایج به د ست آمد ه از مهم ترین معیارهای انتخاب روش 

شکل 1- مشاهد ه بد ون مشارکت مشاهد ه کنند ه  د ر جنگل های بانه استان کرد ستان )عکس از مهد ی پورهاشمی(
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بررسی  د ر TFRK هستند.  د ر بین روش هایی که  د ر این نوشتار معرفی 
شد ند، روش هایی مانند CDA که مبتنی بر مصاحبه با جامعه محلی 
برای کسب اطالعات از آنها است،  د ر زمان هایی که امکان همزیستی 
پژوهشگران با جامعه محلی وجود ند ارد، می توانند مورد استفاد ه قرار 
گیرند؛ اما نباید فراموش شود که  د ر TFRK باید با جوامع محلی ارتباط 
د اشته و کسب اطالعات از آنها با استفاد ه از روش هایی که زمان کمی 
د اد ه هایی  د ر  چنین  که  می سازد  قوی  را  احتمال  این  می کنند،  صرف 
شرایط نبود اطمینان از نظر اعتماد جامعه محلی به تیم پژوهش ارائه 
کارایی   TFRK اطالعات  کسب  نیز  د ر  پرسش نامه  روش  می شوند. 
زیاد ی ند ارد.  د ر زمینه برگزاری کارگاه ها نیز باید اشاره کرد که چنین 
اقد امی منوط به هماهنگی زیاد بین تیم پژوهش و جامعه محلی است. 
 د ر بین روش های معرفی شد ه، روش های مشاهد ه مشارکتی و قوم نگاری 
د ارای بیشترین هزینه زمانی برای کسب اطالعات هستند، اما الزم است 
استخراج  باکیفیت تری  اطالعات  روش هایی،  چنین  از  که  شود  بیان 
بر  قوم نگاری  و هم روش  مشارکتی  مشاهد ه  می شود. هم روش های 
زند گی پژوهشگر  د ر کنار جامعه محلی تأکید د ارند؛ با این تفاوت که 
 د ر روش مشاهد ه مشارکتی بر فعالیت های جامعه محلی با اجرای آنها 
تمرکز می شود، اما  د ر قوم نگاری روی تمام مسائل به ویژه گرد آوری 
روش ها  از  مجموعه ای  از  استفاد ه  با  اجتماعی  و  فرهنگی  اطالعات 
)مصاحبه، مشاهد ه مشارکتی و غیره( تمرکز می شود. بسته به هد ف و 
زمینه مسئله مورد بحث  د ر TFRK، این د و روش قوی ترین روش ها 
 د ر کسب اطالعات از جامعه محلی  د ر زمینه د انش های سنتی مرتبط 
با جنگل هستند. محور اصلی هر د و روش، سازگاری پژوهشگران با 
جامعه محلی و اعتماد سازی از راه زند گی  د ر کنار آنها و لمس واقعی 

مسائل و مشکالت شان است.
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