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نکات کاربردی:مقدمه:

درگیــری هــا و وضعیــت نامطمــن سیاســی فعلــی در افغانســتان 

تأثیــرات جنســیتی آشــکاری دارد. هنجارهــای محــدود کننــده 

ــان و  ــد. زن ــدید ان ــال تش ــار در ح ــان ب ــات زی ــیتی و اقدام جنس

دخــران در معــرض خطــر بــه حاشــیه رانــده شــدن بیشــر و عقــب 

ــان و شــنیدن صــدای  ــا زن ــه مشــورت ب ــد. ادام ــرار دارن ــدن ق مان

آن هــا از اهمیــت حیاتــی برخــوردار اســت. صــدای آن هــا بایــد 

تقویــت شــده و از طریــق مشــارکت در ارزیابی های برشدوســتانه، 

ــا  ــری هــای برشدوســتانه رشیــک ســاخته شــوند. ب ــم گی در تصمی

ــی نیازهــای خــاص، خطــرات و  ــی، ارزیاب ــط کنون ــه رشای توجــه ب

ــای  ــل ه ــداوم تحلی ــد م ــه تجدی ــران، و ب ــان و دخ ــای زن اولویته

جنســیتی خــاص بــرای هــر والیــت بســیار مهــم اســت. یــادآوری 

ایــن نکتــه مهــم اســت کــه زنــان و دخــران در افغانســتان دایــا 

ــس  ــد پولی ــا را مانن ــاع آن ه ــد و اجت ــرار دارن ــارت ق ــت نظ تح

نظــارت مــی کنــد. اول و مهمــر از همــه، اســراتیژی رسوی بایــد 

ــا آنهــا مشــورت  تضمیــن کنــد کــه هیــچ آســیبی بــه زنانــی کــه ب

مــی کنیــم، وارد منــی شــود.

تعابیــر و وعــده هــا: تعبیــر: از زنــان و دخران بــه عنــوان قربانیان 

آســیب پذیــر، منابــع اطالعاتــی منفعل یــا  دریافت کننــدگان کمک 

ــوان رهــران، عوامــل  ــه عن ــا احــرام و ب ــان ب ــا زن ــد. ب ــر نکنی تعبی

تغییــر، تصمیــم گیرنــدگان و اولیــن پاســخ دهنــدگان رفتــار کنیــد. 

درک ایــن مــوارد نــه تنهــا شــکل مهمــی از شناســایی و تشــویق از 

منظــر ســالمت روانــی و حایــت روانــی اجتاعــی اســت، بلکــه 

زنــان و دخــران را نیــز تشــویق مــی کنــد تــا در رسوی هــا رشکــت 

کننــد و همســاالن خــود را بــه انجــام همیــن کار تشــویق کننــد. 

ــه از داده هــا و معلومــات  ــد کــه چگون ــح دهی وعــده هــا: توضی

رسوی هــا در برنامــه هــای حایتــی و پاســخگویی، از جملــه 

بــرای بهبــود وضعیــت زنــان و دخــران اســتفاده مــی شــود. وعــده 

ندهیــد کــه ایــن رسوی وضعیــت زنــان و دخــران را تغییــر خواهــد 

داد. نحــوه مدیریــت انتظــارات را در نظــر بگیریــد تــا از ناامیــدی 

و مایــوس شــدن جلوگیــری کنیــد.
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اولویــت دادن بــه مصئونیــت:  همیشــه در متــام مراحــل ارزیابــی 

ــارکت و  ــد. مش ــر کنی ــونده فک ــه ش ــان مصاحب ــت زن ــه مصئونی ب

همــکاری: بــا جامعــه مدنــی محلــی و ســازمان هــای مردمــی کــه 

مناینــده و مرتبــط بــا زنــان مــی باشــند ارتبــاط بگیریــد و همــکاری 

ــد.  ــدا کنی ــی پی ــا دسرس ــه آنه ــن ب ــیوه ای مطم ــه ش ــا ب ــد ت کنی

مصئونیــت، روابــط و شــهرت ذینفعــان مــورد مشــورت را در نظــر 

ــاس  ــارض حس ــه تع ــبت ب ــارض: نس ــه تع ــیت ب ــد. حساس بگیری

باشــید - هیــچ کــس بــی طــرف نیســت. رضایــت آگاهانه: همیشــه 

ــد  ــد. تاکی ــل کنی ــان حاص ــان اطمین ــود زن ــه خ ــت آگاهان از رضای

ــاری نیســت. و اشــراک کامــالً  کنیــد کــه اشــراک هیــچ کــس اجب

ــه  ــان از محرمان ــت: اطمین ــت. حفاظ ــه اس ــه و محرمان داوطلبان

بــودن، حفاظــت از داده هــا، حفاظــت از شــاهد و افشــاگر و 

انجــام اقدامــات مقتضــی بــرای مصونیــت از اشــراک کننــده هــا. 

دریافــت اجــازه: مهــم اســت کــه از مقامــات فعلــی والیتــی، 

رهران/اعضــای جامعــه و اعضــای مذکــر خانــواده بــرای اطمینــان 

ــد. ــازه بگیری ــت و دسرســی، اج از مصئونی

افشــاگری هــا: اگــر افشــاگری رخ داد، پاســخگو باشــید و بــه 

ــان  ــرد اطمین ــه ف ــد. پاســخ دادن: ب مراجــع مربوطــه ارجــاع دهی

ــاور  ــد. ب ــه آنهــا گــوش کنی ــد. ب ــد. کنجــکاوی نکنی و آرامــش دهی

کنیــد و قضــاوت نکنیــد. جمالتــی ماننــد: “مــن بــاورت مــی کنــم”، 

“تقصیــر تــو نیســت”، “شــا الیــق امنیــت هســتید”، “شــا تنهــا 

نیســتید” را بگوییــد. ارجــاع: رضایــت آنهــا را بــرای ارجــاع موضــوع 

ــا اســتفاده از سیســتم ارجــاع مربوطــه جلــب کنیــد. شــان ب

ــن  ــگام انتخــاب بهری ــه: هن روش شناســی: نحــوه انجــام مصاحب

ــت دادن  ــان از اولوی ــول اطمین ــه، حص ــام مصاحب ــرای انج روش ب

بــه مصئونیــت از اهمیــت حیاتــی برخــوردار اســت. دربــاره ایــن 

موضــوع بایــد بــه صــورت مــورد بــه مــورد تصمیــم گیــری شــود. 

مصاحبــه هــا را مــی تــوان شــخصاً در مکانــی امــن ماننــد فضایــی 

زنانــه انجــام داد، کــه بــه انــدازه کافــی بــه خانــه افــراد مصاحبــه 

شــونده نزدیــک باشــد تــا محدودیــت حرکت/خطــرات ایمنــی در 

نظــر گرفتــه شــود. ایــن فضــا بایــد بــرای همــه زنــان قابــل دســرس 

باشــد. از طــرف دیگــر، مصاحبــه هــا مــی توانــد از طریــق تلفن نیز 

انجــام شــود )بــه طــور ایــده آل بــا اســتفاده از یک خــط رمزگذاری 

شــده ماننــد برنامــه ســیگنال یــا تلگــرام(. بــرای جلوگیــری از قــرار 

ــان در معــرض خطــر شــنیده شــدن صــدای پاســخ هــای  دادن زن

آنهــا، از ســؤاالت بله/خیــر اســتفاده کنیــد. مصاحبــه هــا همچنیــن 

ــد از طریــق یــک ســایت امــن آنالیــن )ماننــد مســنجر  مــی توانن

ــورد  ــری در م ــم گی ــگام تصمی ــوری ســیگنال( انجــام شــوند. هن ف

ــی باشــد.  ــه اصل ــد دغدغ ــت بای ــدام روش، مصئونی ــتفاده از ک اس

ــه  ــه مصاحب ــد ب ــی توانی ــه م ــه چگون ــد ک ــر بگیری ــپس در نظ س

شــوندگان دسرســی پیــدا کنیــد. بحــث انفــرادی در مقابــل فوکــس 

گــروپ یــا بحــث گروهــی متمرکــز)FGD(: هنــگام تصمیــم گیــری 

بیــن مصاحبــه هــای فــردی بــه یــاد داشــته باشــید کــه زنــان یــک 

ــک گــروه در  ــوان ی ــه عن ــا ب ــا آنه ــد و برخــورد ب ــوع ان گــروه متن

یــک گــروه متمرکــز ممکــن اســت بــه ایــن معنــی باشــد کــه آنهــا 

متایلــی بــه افشــای اطالعاتــی ندارنــد کــه مــی توانــد امنیــت آنهــا را 

در جامعــه بــه دلیــل خودسانســوری و نظــارت اجتاعــی همتایــان 

بــه خطــر بیانــدازد. انتخــاب مصاحبــه شــوندگان: مطمــن شــوید 

کــه منونــه انتخــاب شــده مناینــده جامعــه اســت و شــامل زنــان از 

هــر گــروه جمعیتــی مــی شــود. مصاحبــه شــوندگان را بــی طرفانــه 

انتخــاب کنیــد.

ــدازه  ــه ان ــد ب ــواالت بای ــی: س ــواالت کل ــنامه: س ــی پرسش طراح

کافــی کلــی باشــند تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه پاســخ دهنــدگان 

ســواالت را مــی فهمنــد و بــرای پاســخ دادن مشــکلی ندارنــد. مترکز 

ــی  ــز ارزیاب ــان را در مرک ــه زن ــان: ســواالتی بپرســید ک ــر روی زن ب

شــا قــرار دهــد. ســطح فــردی:  اطالعــات مربــوط بــه تجزیــه و 

تحلیــل جنســیت بایــد در ســطح فــردی و نــه در ســطح خانــواده 

جمــع آوری شــود. ســپس داده هــا نقــش هــر زن، مشــارکت او و 

آنچــه را کــه بــرای بهبــود رفــاه، توامننــد ســازی، امنیــت و منزلــت 

نیــاز دارد، نشــان مــی دهــد. زمینــه خــاص: ســؤاالت رسوی را 

ــا  ــد و از پرســیدن ســؤال ی ــق دهی ــی تطبی ــه محل ــر اســاس زمین ب

اســتفاده از زبانــی کــه از نظــر اجتاعــی حســاس اســت یــا ممکــن 

اســت خطــر واکنــش یــا آســیب بــه زنــان مصاحبــه شــونده را در 

پــی داشــته باشــد، خــودداری کنیــد. دوری از کلیشــه هــا: ســواالتی 

ــا  ــرار دهــد ی ــه ممکــن اســت کلیشــه هــا را هــدف ق نپرســید ک

ــا  ــات ی ــان فرضی ــد. از بی ــت کنن ــدن را تقوی ــی ش ــاس قربان احس

ســوگیری از هــر نــوع آن خــودداری کنیــد. از ســؤاالت حساســیت 

بــر انگیــز خــودداری کنیــد: ســؤاالت احساســی کــه احتــاالً منجــر 

بــه افشــای رضبــات روحــی، خشــونت هــای مبتنــی بــر جنســیت، 

کــودک آزاری یــا ســایر مســائل حفاظتــی مــی شــود را نپرســید. اگــر 

ســوال منجــر بــه افشــای یکــی از مــوارد مذکــور شــد، بــه توصیــه 

هــای بــاال زیــر عنــوان “افشــاگری هــا” مراجعــه کنیــد. جســتجوی 

داده هــای تفکیــک شــده: اطمینــان حاصــل کنیــد کــه ســؤاالت بــه 

ــر اســاس ســن،  ــد ب ــی منجــر مــی شــوند کــه مــی توانن داده های

جنــس و معلولیــت تفکیــک شــوند.

ــرای  ــوای مطالــب رسوی ب ارزیابــی ابتدایــی مطالــب رسوی: محت

ــرات  ــون خط ــه پیرام ــات اولی ــدگاه و نظری ــت آوردن دی ــه دس ب

ــل از  ــد. قب ــرار دهی ــورد بررســی ق ــه آزمایشــی م ــه گون ــه ب ممکن
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ــد، آن را  ــش کنی ــر پخ ــرده ت ــور گس ــه ط ــنامه را ب ــه پرسش اینک

ــد. اصــالح کنی

ــت و  ــان از مصوین ــرای اطمین ــا: ب ــات و داده ه ــت معلوم مدیری

ــد  ــا بای ــات و داده ه ــی معلوم ــوندگان، متام ــه ش ــت مصاحب امنی

ــچ  ــد هی ــات شــخصی نبای ناشــناس و محــرم حفــظ شــوند. اطالع

ــع آوری شــود.  ــی جم زمان

انتخــاب مصاحبــه کننــده و مصاحبــه شــونده: مصاحبــه کننــدگان: 

ــه  ــد ک ــان حاصــل کنی ــدگان، اطمین ــه کنن ــگام انتخــاب مصاحب هن

زنــان فقــط توســط زنــان مصاحبــه مــی شــوند. مصاحبه شــوندگان: 

اطمینــان حاصــل کنیــد کــه مصاحبــه شــوندگان دارای تنــوع انــد.  

مصاحبــه شــوندگان نظــر بــه جنســیت، ســن، ناتوانــی، قومیــت و 

ــوع  ــد متن ــری بای ــوع و آســیب پذی ــه تن ــوط ب ــل مرب ــایر عوام س

ــد  ــرش خواه ــده گس ــی در آین ــه ارزیاب ــا ارائ ــر ب ــن ام ــند. ای باش

یافــت. هنــگام انتخــاب مصاحبــه شــوندگان، بــه خصــوص در 

مــورد موضوعــات حســاس، ســعی کنیــد بــا هــان زنــان و دخــران 

ــل  ــای ذیدخ ــایر نهاده ــا س ــد. ب ــه نکنی ــرر مصاحب ــور مک ــه ط ب

برشدوســتانه هاهنگــی مناییــد و داده هــای ناشــناس را بــا آن هــا 

بــه اشــراک بگذاریــد. 

آمــاده ســازی مصاحبــه کننــده: آمــوزش مصاحبــه کننــده: اطمینان 

حاصــل کنیــد کــه همــه افــرادی کــه رسشــاری مــی کننــد در موارد 

زیــر آمــوزش دیــده انــد: تنــوع جنســیتی و ســنی، پاســخ مناســب 

بــه افشــاگری هــا و ارجــاع موضوعــات، حفاظــت )خشــونت هــای 

ــه  ــر جنســیت و حایــت از کــودکان(، کمــک هــای اولی ــی ب مبتن

روان شــناختی، حساســیت بــه تعــارض، برابــری جنســیتی، حقــوق 

زنــان و ســایر اصــول اخالقــی. همــه شــمولیت: اطمینــان حاصــل 

کنیــد کــه شــارش کننــدگان از روش هــای اجتنــاب از تبعیــض آگاه 

ــراد دارای تحــرک  ــد اف ــرادی مانن ــردن اف مــی باشــند. از شــامل ک

محــدود، زنــان دارای معلولیــت، زنــان مســن و بــاردار و زنــان بــی 

ــکان،  ــورد م ــا در م ــرای آن ه ــد و ب ــل کنی ــان حاص ــواد اطمین س

زمــان و روش مصاحبــه اطمینــان معلومــات دهیــد.


