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 تقدیروتشکر

 منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت

برخود واجب می دانم از اساتید محترم آقای دکتر نعمت اهلل فاضلی که آموخته های 

ایشان همواره درطول انجام این تحقیق راهگشای کارم بوده و خانم دکتر ناهید موید 

حکمت که درتمامی مراحل تدوین این پایان نامه بسیار بیش از مشاوره مرا یاری 

 نمودند، تشکر وقدردانی کنم.

همچنین الزم است از خانواده عزیزم و تمامی کسانی که در میدان تحقیق مرا یاری 

 شکر کنم.کردند ت
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 تقدیم 

 و انسانی شان ازکلمه ایثار و از خودگذشتگی،  به پاس تعبیر عظیم

به پاس عاطفه سرشار وگرمای امید بخش وجود شان که در سردترین روزگاران بهترین 

 پشتیبان است،

به پاس قلبهای بزرگشان که فریادرس است و سرگردانی وترس در پناهشان به شجاعت 

 گراید،می 

 وبه پاس محبتهای بی دریغشان که هرگز فروکش نمی کند،

 تقدیم می کنم. پدر و مادر عزیزم و همسر مهربان ودختران نازنیم این مجموعه را به
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 چکیده:

طی چند دهه اخیر روستاهای ایران، تحت تاثیر تغییرات اجتماعی، ازلحاظ زیستی  

وفرهنگی دچاردگرگونی فزاینده ای شده اند. روستاهمواره الگوی تولید بوده وبه عنوان 

بنیان شهر، ازاهمیت اقتصادی واجتماعی زیادی برخوردار بوده است. اما پس ازگسترش 

دمات رفاهی درروستا تغییراتی نیز درشیوه یا سبک مدرنیسم وبا توسعه امکانات وخ

 یرمتناسب با آن دستخوش تغی زندگی روستایی پدید آمد که ساختار وشکل خانه نیز

ی و بررسفرهنگی  فیزیکی و ارزشهای را از حیث تغییرات خانه پژوهش حاضر شد.

 به .قرار داده است بررسیتداوم برخی سنت های قدیمی درخانه های امروزی، مورد 

 ای سانهر شدن، فردی ،شدن امروزی ازجمله، فرایندها تاثیرات بررسی به دیگر تعبیر

وش وبا اتخاذ ر شناختی انسان ازمنظرو مفهوم آن  خانهتغییرات  شدن بر زنانه شدن و

ره ی زنجیمردم نگاری ازطریق مشاهده مشارکتی، مصاحبه، عکس برداری ونمونه گیر

 هری شدن برتغییرات فیزیکی وغیر فیزیکیبرای شناخت اثرات ش .شدای پرداخته 

تا سبک معماری خانه ها در روستا از ابتدای شکل گیری  خانه روستایی سعی برآن شد

این منطقه مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل ازمطالعات میدانی مشخص نمود که 

 می توان به نزول و شده است خانه دراین روستا ازمنظر معنایی دچار تغییرات زیادی

ارزشهایی مانند قناعت، همیاری با خویشان، زندگی با بزرگترها و ..... اشاره کرد 

وپذیرش ارزشهایی مانند مصرف گرایی، امروزی شدن ، انزواگرایی، چشم وهم چشمی 

 ومدگرایی وغیره... که ازعوامل تاثیر گذار درتغییرات خانه درروستای شقاقی انذر است.

 ین تغییرات برای ساکنین هم نتایج مثبت وهم نتایج منفی درپی داشته است.ا

 

 روستا،تکنولوژی، مردم نگاری، سبک زندگی،شهری شدن: کلید واژه
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 مقدمه:. 1-1

 فرهنگی کنشی، واقلیمی جغرافیایی اقتصادی، ازعوامل تاثیرپذیری بر عالوه آن واستقرار خانه ساخت

 سکونت فیزیکی ازفضای تر گسترده مفهومی خانه.است متفاوت غریزه ازروی سازی آشیانه با که است

 پدیده ای  اول دردرجه خانه است معتقد یزدی پاپلی .است تیچندساح ومفهومی فرهنگی ایوپدیده

(.1375،24:پاپلی) است واقتصادی رفاهی پدیده یک وسپس فرهنگی  

 گیرد می شکل روستایی وجامعه محیط واقتصادی اجتماعی محیطی، باشرایط متناسب درروستاها خانه

 به آن پاسخگویی از ناشی درروستا خانه اهمیت.درشهرهاست خانه با وتفاوتهایی تشابهات ودارای

 ماوای آنکه بر عالوه روستایی درجامعه خانه است، روستایی جامعه واقتصادی زیستی اصلی نیازهای

 ودامداری کشاورزی درزمینه اقتصادی فعالیت برای ضروری ازفضای بخشی است سکونت برای مطمئنی



۲ 
 

 مسکونی ازواحدهای بخشی دام، نگهداری وفضای کشاورزی محصوالت انبار. شود می محسوب نیز

.دارند درشهرها محدود مشابهتی که درروستاهاست  

 به گیپیچیده واین است برخوردار ازپیچیدگی هایی نیز ایدیگرتوسعه پدیده هر همانند روستایی خانه

 ،(کاال نوعی) اقتصادی مختلف ازابعاد توان می را روستایی خانه که چرا است، آن بودن بعدی چند لحاظ

 بررسی( نماد نوعی) وهنری ،(فرهنگ نوعی) فرهنگی ،(ساختمان بنا، نوعی) ،کالبدی(نهاد نوعی) اجتماعی

 تمام دیگر تعبیر به. طلبد می را نگر وکل نگر جانبه همه شیوه روستایی خانه درک توصیف این با. کرد

 روستایی خانه که چرا هستند روستایی خانه ابعاد...و شناختی وفضا شناختی وزیبایی مادی نمادین، وجوه

 را تحوالتی وساختارها، فرهنگ نوع با ومتناسب نیست وپناهگاهی زیستی نیازهای تامین برای تنها

 اقتصادی، ساختارهای نوع با متناسب تاریخی مختلف درمراحل روستایی خانه یعنی است، دربرداشته

 جغرافیا، تاریخ، رنگ، دارای روستایی خانه بنابراین. است داشته گوناگون اشکال ومحیطی اجتماعی

به نقل از بدری  مسائلی) است فرهنگ خاص... و گرایی طبیعت معماری، شناختی، هنرزیبایی دین، فلسفه،

.(4: 1389و موسوی،   

 کند  می بررسی ابعاد مادی وغیر مادی فرهنگ ازحیث را خانه پژوهش حاضر ،شده ذکر مطالب به توجه با

به تعبیر دیگر به بررسی تاثیرات فرایندها ازجمله،امروزی شدن1، فردی شدن2، رسانه ای شدن3 و زنانه 

شدن4 بر  تغییرات خانه ازمنظر انسان شناختی وبا کمک روش مردم نگاری می پردازد. دراین مطالعه 3 نوع 

 ازروستای محقق زیسته وتجربه برمشاهدات تکیه وبا آن امروزی دربستر خانة قدیمی، ترکیبی وجدید

                                                             
۱Modernization  

۲Individualization  

۳ Extensive media coverage 

٤Feminize  



۳ 
 

 قدیمی بین خانه های تطبیقی ازمقایسه استفاده با. شود می داده توضیح انذر، شقاقی روستای زادگاهش

 :است شده تدوین فصل درپنجاین پژوهش .شد خواهد داده شرح خانه مفهوم دگرگونی چگونگی وجدید

 .تحقیق را در بر دارد  وضرورت اهمیت اهداف، مسئله، بیان مقدمه، :تحقیق کلیاتتحت عنوان   اول فصل

 آماری جامعه نگاری، مردم روش شناختی، روش کلیات به بررسی : پژوهشدوم روش شناسی  فصل

دربرگیرنده مباحثی  پژوهش موضوع پیشینهفصل سوم تحت عنوان   .گیری اختصاص دارد نمونه وروش

 یافته شامل: پژوهش های یافته چهارم فصل در .مفاهیم تعریف تحقیق، وتجربی نظری ادبیات بررسی نظیر

 کلی گیری نتیجه تجزیه وتحلیل یافته در غالب پنجم ودر نهایت  در فصلخواهد آمد  پژوهش ونتایج

ارائه می شود. وپیشنهادات  

 

      بیان مسئله:  .1-2

 می ازآن شود، می اخت آن با شود، می متولد درآن فرد که است فضایی نظام اولین که روست ازآن خانه اهمیت

 ندگیز دوره تاثیرگذارترین که کودکی ازدوران بزرگی بخش.گیرد می شکل درآن وفردیتش آموزد وشخصیت

 ویته دهنده نشان خانه درواقع.گذارد تاثیرمی برفرد وکیفیتش اجزا تمام با وخانه شود می سپری درخانه است

 انهخ وفرم مفهوم تاریخی ومعنا می یابد. درهردوره ساخته ومحیط هرجامعه فرهنگ با متناسب و است وفرهنگ

 کالبد اظازلح چه خانه مفهوم نیز کنونی دردوران است، کرده تغییر داشته قرار درآن انسان که شرایطی با متناسب

درزمینه بررسی تغییرات فرهنگی، کارکردی  .است تغییریافته داخلی ودکوراسیون طراحی ازلحاظ وچه بیرونی

وله صورت پذیرفته است ولی کمتر به مقوالگوی مسکن روستایی درسطح روستاهای کشور ما تحقیقات متعددی 

راینجا نتگاههای روستایی اشاره شده است. دتاثیرات تغییرات کالبدی و فرهنگی خانه بر روابط افراد درسطح سکو

منظور ازتغییرات کالبدی، تغییرات عناصری ازخانه مانند مصالح، تقسیم فضایی خانه، حیاط، آشپزخانه و موقعیت 

   



٤ 
 

ان  عنصر به عنوفرهنگی  یاست و منظور ازتغییرات فرهنگی پرداختن به تغییرات ارزشهاقرارگیری این عناصر 

درایران تحقیقاتی پیرامون مسکن،تغییرات کالبدی وفرهنگی آن و برنامه های مطلوب مشترک دریک جامعه است. 

ختصار رذیل به اتوسعه مسکن ونقش عوامل مختلف درتغییر الگوی خانه درنواحی روستایی انجام شده است که د

(، قنبری  1390(، صیدایی وهمکاران)  1391(، سجاق وهمکاران )  1389سعیدی وامینی )  بدآنها اشاره می شود:

اقتصادی  -( معتقدند که روند دگرگونی های اجتماعی 1388( وکریمی آذر وشمسی یوسفی )  1390وهمکاران ) 

فضایی -پایداری/ ناپایداری و دگرگونیهای کالبدیوجابه جایی روزافزون گروههای انسانی، به روندهای 

شهری ورها ماندن برخی واحدها -سکونتگاههای روستایی منجر شده است. دراین ارتباط، جابه جایی روستایی

درروستاها، موجب تحول کارکردی دربهره گیری ازفضاهای درونی خانه ها شده است. درکنار آن آسیب پذیری 

( معتقد است  1387مخاطرات طبیعی ازنتایجی است که به آن اشاره می شود. معینی ) واحدهای مسکونی دربرابر 

فرهنگی، اقتصادی،معیشتی عشایر وهماهنگ با شرایط جغرافیایی واقلیمی  –که مسکن باید تابع شرایط اجتماعی 

 منطقه باشد.

ت فرهنگی وتغییر درالگوی ( مشخص نمود که بین تغییرا 1390نتایج حاصل ازتحقیقات پورطاهری وهمکاران ) 

( 1385( و)1384(، سرتیپی پور ) 1391مسکن روستایی رابطه خطی ومعناداری برقرار است. شکوری وعسکری) 

دربررسی مسکن روستایی دربرنامه های توسعه معتقدند که مسکن روستایی درطول شصت سال نظام برنامه ریزی 

که در برنامه های بعد ازپیروزی انقالب به روستاها صورت  کشور مورد بی توجهی قرار گرفته وعلی رغم توجهی

کالبدی مناسب فاصله بسیار زیادی وجود دارد. قاسمی اردهائی ورستمعلی  -گرفته است. اما تا تحقق فضای زیستی

(  1389(، مطیعی لنگرودی وبخشی )  1390(، عنابستانی وهمکاران ) 1390( افراخته وهواسی ) 1391زاده ) 

( نشان می دهند که وام های مسکن روستایی دارای نقاط قوت وضعف بوده  1388فضلی وکاویانی )  ورحمانی

و اثرات کالبدی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی درسکونت گاههای روستایی برجای گذاشته است وبیشترین 
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ییرات قصد دارد تغاثرگذاری اعتبارات درزمینه مقاوم سازی مسکن روستایی بوده است. بنابراین پژوهش حاضر 

 وژیهاتکنول ورود درنتیجهاقی انذررا مورد بررسی قرار دهد. درچند دهه اخیرخانه درروستای شق کالبدی وفرهنگی

 را خود تیسن وشکل شودترمی نزدیک شهری زندگی سبک به رفته رفته روستاییان زندگی شیوه روستاها، به

 هنوزو اند نشده شهری واقعی معنای به روستاییان روستا، درچهره زیاد تغییرات وجود با البته. دهد می ازدست

 شقاقی روستای نگارنده، زادگاه ازجمله ها روستا دربیشتر  شهری زندگی سبک درکنار روستایی زندگی شیوه هم

تها درکنار سن کنار بررسی تغییرات به تداوم برخیو بنابراین دراین پژهش قصد داریم در خورد می چشم به انزر

 عنیی نگارنده اززادگاه مختصری توصیف یک دراینجا دانم می الزمتغییرات ایجاد شده درمقوله خانه بپردازیم. 

 آن مردم رم،گ ونسبتا معتدل وهوایی آب با است ای کوهپایه روستایی من زادگاه. باشم داشته انذر شقاقی روستای

 وستار با کیلومترها که درییالق دامهایشان همراه را پاییز اوایل تا بهار فصل ازاواخر وکشاورزندوهرسال دامپرور

 یاندک وتعداد مشغولند ودامپروری کشاورزی به خود خانواده درکنار نیز ودختران زنان گذرانند، می دارد فاصله

 توسعهو نوسازی های وبرنامه تسهیالت از برخوردار  حدودی تا روستا این.مشغولند بافی قالی کار به نیز اززنان

 اقد،ف روستا این ازانقالب پیش تا. است داده رخ اسالمی ازانقالب بعد من زادگاه وتحول توسعه عمده است، بوده

 نای درپی. شد داده آن به خدمات این ازانقالب بعد اما. بود رو ماشین وجاده مدرسه تلفن، برق، آشامیدنی، آب

 تلویزیون،ضبط، )والکترونیکی برقی خانگی ازلوازم انباشته ها وخانه کرد تغییر رفته رفته مردم زندگی شیوه خدمات

 حمصال با رفته رفته نیز ها خانه شرایطی درچنین. است شده خدمات ودیگر خصوصی حمام گاز، اجاق ،(رادیو

 دندش ایجاد درحالی تغییرات این. شدند ساخته( مدرن وتزئینات لوازم سنگ، آهن، آجر،)  مدرن ساختمانی ومواد

 فظح شدن شهری پدیده ورود درکنار را خودش سنتی وبافت است نشده شهری واقعی معنای به هنوز روستا که

 مسئله ترتیب بدین .است ودامپروری کشاورزی مردم زندگی وگذران معیشت شیوه هنوز اینکه ومهمتر است کرده

 درنتیجه یدجد فضای گیری شکل با که بود این بپردازم درروستا امروزی شدن خانه موضوع به تا شد سبب که ای
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 عتاب خانه تغییرات دارد؟ وجود ازمعنای خانه ومدرن سنتی های تلقی بین هایی تفاوت چه خانه، امروزی شدن

 ارزشهای خانه تغییر با همزمان است؟ کرده تغییراتی چه خانهمادی وغیر مادی فرهنگ  ابعاد است؟  عواملی چه

 کنارمی گونهچ پیامدها این با روستایی وفرد است داشته پیامدهایی چه تغییرات است؟این کرده تغییرتی چه افراد

 تجربه رو نازای است داشته را وشهر روستا متفاوت کامال فرهنگی بستر دردو طوالنی نسبتا تجربه نگارندهآید؟

 های تلقی بین که را بتواندتفاوتهایی تا آورده فراهم نگارنده برای را امکان این متفاوت بسترهای دراین زیستن

 ریت ملموس نحو به است آورده وجود به خانه درفرهنگ مدرنیته که را وتغییراتی دارد وجود ازخانه ومدرن سنتی

 ردیف شدن، امروزی چون هایی زمینه در انذر شقاقی روستای در خانه فرهنگ تغییرات این. نماید تحلیل و درک

 طرحم سواالت به فرایندها این شرح با تا  است براین وسعی شود می بررسی شدن وزنانه شدن ای رسانه شدن،

دراین پژوهش برای رسیدن به پاسخ سواالت مطرح شده ازترکیبی اززنان خانه دار جوان،  .شود داده پاسخ شده

 نمونه این بود که زنانجمعیت میان سال وپیر به عنوان نمونه انتخاب شده است و دلیل انتخاب زنان به عنوان 

دراین روستا نقش پررنگی درتغییرات ایجاد شده درمقوله درخانه دارند واینطور احساس شد که زنان بهتر می 

 توانند پاسخگوی ما دراین پژوهش باشند.

    : پژوهش انجام ضرورت و اهمیت. 1-3

 نقشو کارکرد که آنچنان. است آمده پدید شگرفی تغییرات روستایی مسکن وکارکرد درساختار اخیر های دردهه

 روستایی امعهج نیاز پاسخگوی ودیگر رفته ازبین بوده خانواده اقتصادی وفعالیت معیشت با درارتباط که مسکن

 مصالحو معماری نقشه، که این وبا بود اندک بسیار مسکن یک ساخت هزینه درگذشته این بر عالوه باشد، نمی

) است دهبو آنها فعالیت ونوع نیازروستاییان پاسخگوی خوبی به روستایی مسکن شد، می تامین ازروستا آن

 (.1384:28 صالحی و موسوی
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 امروزه اما است بوده محیط با همسان نواز چشم معماری دارای و دست یک محیط یک روستا محیط همچنین

 وستاییانر جدید وسازهای ساخت از ناشی یا تغییرات این است، شده حادث روستایی ومحیط مسکن در تغییراتی

 ازهایازنی هریک دربرآوردن مسکناردهائی ورستمعلی زاده معتقدند:  . است روستاها ونوسازی بهسازی ازطریق یا

 قشن وروانی فرهنگی نیازهای وحتی اجتماعی نیازهای اقتصادی، نیازهای زیستی، نیازهای همچون انسان اساسی

 ریحی،تف کارکردهای همانند روستایی خانواده کارکردهای نظرگرفتن وبادر فوق مطالب به توجه با. دارد ای ویژه

 فرادا ودرنتیجه گیرد می صورت ودرمنزل درخانواده عمدتا شهرها خالف بر که غیره و زیستی آموزشی، اقتصادی،

 ازخانواده بسیاری هنوز اینکه مالحظه وبا. کنند می صرف درمنزل را روز شبانه از بیشتری زمان مدت خانواده

 ارک محل آنها خانه وهمچنان نداده ازدست دستی صنایع درزمینه ویژه به را خود تولیدی کارکرد روستایی های

 ومحیط تاییانروس زندگی درشیوه آن وتاثیر آن وتحول تغییر نحوه ومطالعه روستایی مسکن باشد، می نیز وتولید

 (69-68: 1390ورستمعلی زاده، ) اردهائی .یابد می اساسی اهمیت شان زندگی

 ودرهمه روستایی درجوامع امروزه که است این کرد ذکر پژوهش این انجام برای توان می که دیگری اهمیت

 غییراتت واین.است گرفته صورت تغییراتی  وسازمسکن ساخت عرصه بخصوص روستا مردم زندگی های عرصه

 آن دگرگونی وبرروند بوده روستایی جامعه واقتصادی فرهنگی اجتماعی، های درعرصه مهم پیامدهای دارای

 آنها رگونیدگ وروند گستره عمق، شناسایی منظور به پیامدها و تغییرات این یمطالعه بنابراین. گذارند تاثیرمی

 .یابد می ضرورت

 اشرایطیب متناسب آن وفرم مفهوم تاریخی ودرهردوره دارد نزدیک پیوندی انسان محیط وزیست طبیعت با مسکن

 شکل یفضای چنین به که وعواملی عناصر  شناخت منظر ازاین. است کرده تغییر است داشته قرار درآن انسان که

 زمیانا خویش های وگزینش ها انتخاب نوع براساس آدمیان هستندکه کالبدهایی برسازنده آن تبع وبه دهند می

 .کند می بیان را حاضر پژوهش واهمیت رسد نظرمی به ضروری.گزینند برمی ممکن های گزینه بسیاری
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    پژوهش: اهداف. 1-4

 شمسی 1395-1325انذرازسال  شقاقی درروستای خانه معنایی شناسایی تغییرات •

 تداوم برخی سنتهای قدیمی درکنار تغییرات ایجاد شده در مقوله خانه. شناسایی •

 .است آورده وجود به خانه درفرهنگ مدرنیته که تغییراتی وتحلیل درکشناسایی و •

 انزر شقاقی درروستای خانه تغییرات ومنفی مثبت پیامدهای شناسایی •

 پژوهش سواالت. 1-5 

 اصلی سوال

 دارد؟ وجود انزر شقاقی درروستای خانه ازمفهوم ومدرن سنتی های تلقی بین تفاوتهایی چه •

 فرعی سواالت

 ؟چه تغییراتی کرده است فرهنگی موجود درآن درنتیجه امروزی شدن ارزشهایابعاد فیزیکی خانه و  •

 چه کارکردهایی ازخانه های قدیمی هنوز تداوم دارد؟ •

 چگونه هاپیامد این با روستایی وفرد است داشته پیامدهایی چهخانه فیزیکی وغیر فیزیکی  تغییرات •

 آید؟ کنارمی
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 فصل دوم

 روش شناسی پژوهش

 

 

 

 

 :روش این انتخاب دلیل و پژوهش انجام . روش2-1

 

 ازکار است عبارت نگاری مردم( »1980)اسپرادلی نظر طبق .است« نگاری مردم»ازنوع و پژوهش،کیفی این روش

 هدایت آن افراد زندگی وتفهم درک به شدید میل با همراه باید آن وابعاد فرهنگ توصیف این«. فرهنگ توصیف

 (1390: 211پور، محمد.)شود تبدیل مطالعه مورد فرهنگ قلمرو ازآن بخشی به محقق که ای گونه به شود،

 نجارهاها،ارزشها،ه فرهنگ درباره تحقیقات انجام برای» کیفی تحقیق روش که است ازآن حاکی نیز موجود ادبیات

 (.11:1390محمدی،«) تراست مناسب  اجتماعی روابط و وباورها

 یادینبن قسمت که  وجوامعی فرهنگ تا دهد می اجازه نگاران مردم به که است تحقیق استراتژی یک نگاری مردم

 لمیع های پژوهش های استراتژی از بسیاری برخالف دهد. قرار وکاوش بررسی مورد را هستند بشری ی تجربه

 ادهد نگار مردمبرای . نیست درگیر وغیر جداافتاده گری مشاهده معمول طور به محقق عنوان به نگار مردم دیگر،
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 را ونگاهی بینش تحقیق، های رسان واطالع موضوعات با اول دست درگیری وازطریق کند می آوری جمع را ها

 (.1393مارچسیون،. ام جولیان.) آورد می دست به

 باامروزی درمواجهه انذر شقاقی روستای مردم رفتار وتحلیل  توصیف شناسایی ، ازآنجایی که اصل پژوهش حاضر 

روش تحقیق کیفی وبخصوص روش مردم نگاری، روش مناسب جهت شناسایی تلقی  .است خانه مفهوم شدن

 استفاده با پژوهش اینهای متفاوت سنتی ومدرن از مفهوم خانه در روستای مورد مطالعه، شقاقی انذر است. 

 دنش تر عمیق وبا انزربفهمد شقاقی درروستای را افراد های وکنش ها فعالیت معانی است درصدد نگاری ازمردم

 مشارکت نگاری مردم درروش( 1387)فلیک به استناد با. یابد دست ازموضوع تازه وفهمی درک به درموضوع،

 گردآوری شاهد محقق آن طی که. دارد ای ویژه اهمیت روزمره نگاردرزندگی مردم آشکار یا پنهان مدت، طوالنی

 مدت وبه باشم می مذکور روستای زاده اینجانب نیز (.1387فلیک،.)شود می حاصل که است ای داده نوع هر

ام و برای انجام تحقیق مزبور نیز به مدت یکسال دررفت وآمد به روستای شقاقی انذر  کرده زندگی درآن سال20

 بوده ام و به گردآوری اطالعات در خصوص موضوع مورد بررسی پرداخته ام.

 :اطالعات گردآوری ابزارهای و . فنون2-2

 اطالعات گردآوری برای  ای زنجیره گیری نمونه و ،عکس مشارکتی،مصاحبه مشاهده ازروش پژوهش دراین

 .است شده استفاده

 آن پیدایش اززمان نگاری درمردم ها داده گردآوری روش ترین وبنیادی مهمترین از یکی مشارکتی مشاهده

 میدان مطالعه برای ای استراتژی توان می را مشارکت با همراه مشاهده. (1392ازمحمدپور، نقل به سینگلتون،)است

 قیممست ومشاهده مشارکت مطلع، وافراد پاسخگویان با مصاحبه ومدارک، اسناد تحلیل همزمان که کرد تعریف

 سه مراحل اسپردلی ازآرای گیریبهره با اساس همین بر (.1387فلیک،) کند می تلفیق یکدیگر با را ودرونگری

 : شد  زیرانجام شرح به مشارکت با همراه مشاهده برای ای گانه


