

PRZYGOTOWANIE DIAGNOZY
ŚRODOWISKA LOKALNEGO

Zanim rozpoczniemy planowanie inicjatywy lokalnej dotyczącej pielęgnowania
tradycji i zwyczajów lokalnych należy przeprowadzić diagnozę środowiska
lokalnego. Diagnozę należy rozpocząć od określenia obszaru zainteresowania.
Jak przygotowujemy plan przeprowadzenia diagnozy?
1. Ustalamy cel diagnozy — np. pielęgnowanie tradycji kulinarnych w naszej
miejscowości.
2. Wypisujemy wszystkie istotne czynniki wpływające na badane zagadnienie.
3. Wypisujemy listę dostępnych dla nas źródeł wiedzy (lokalna gazeta, urzędy,
instytucje publiczne). Należy również uwzględnić osoby posiadające potrzebne
nam informacje (np. osoby starsze).
4. Określamy metody, jakimi będziemy badać zagadnienie (wywiad, ankieta,
obserwacja).
5. Ustalamy czas, w jakim chcemy przeprowadzić diagnozę.
Zbieranie danych
Staramy się znaleźć jak najwięcej informacji dotyczących wybranego przez nas
pola zainteresowania. Gromadzone informacje możemy umieszczać na mapie
zagadnień. Przygotowujemy w tym celu dużą kartkę papieru i umieszczamy na
niej:
- zdobyte informacje,
- powiązania pomiędzy poszczególnymi elementami,
- metody, jakimi chcemy poznać dany element.
Mapę można uzupełniać o elementy nowe, których nie przewidzieliśmy w trakcie zdobywania informacji8.
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Źródła informacji
Diagnozę możemy rozpocząć od danych zastanych, czyli takich, które zostały
zgromadzone i uporządkowane przez różne instytucje i ośrodki badawcze. Są
one ogólnodostępne i jest ich bardzo dużo. Poza tym są one często już
opracowane przez specjalistów i poddane analizie. Zdobyte informacje umieszczamy na mapie zagadnień.
Narzędzia diagnozy środowiska lokalnego.
Ankieta
Dobrym źródłem informacji dla celów inicjatywy jest ankieta sondażowa.
Wykonujemy ją na niewielkiej grupie osób. Poprzez ankietę możemy
dowiedzieć się, czy znajdą się osoby zainteresowane naszymi działaniami.
Możemy także zdobyć więcej informacji na temat przyszłych uczestników
inicjatywy, w tym dotyczące ich potrzeb i zainteresowań. Ankiety można
przekazywać osobiście lub listownie. Najlepiej przeprowadzać badanie
ankietowe podczas zebrań, spotkań, kiedy większa grupa osób znajduje się
w jednym miejscu. Podczas opracowywania pytań do ankiety należy zastanowić się, czego chcemy się dowiedzieć i jaki jest cel naszego badania. Pytania
powinny też dotyczyć tematów, na które osoba wypełniająca ankietę ma coś do
powiedzenia. Źle sformułowane pytania spowodują, że ankieta nie dostarczy
nam potrzebnych informacji.
Jak przygotować ankietę?
Ankietę rozpoczynamy od przedstawienia siebie oraz celu i powodu, z jakiego
ją przeprowadzamy. Należy również poinformować, że ankieta jest anonimowa.
Następnie przedstawiamy pytania, na które chcemy otrzymać odpowiedź.
Pytania powinny:
• być sformułowane jasno i prosto;
• dotyczyć jakiejś jednej kwestii, pod kątem np. sposobu zachowania czy jego
częstotliwości;
• nie zawierać formy przeczącej, np.: „Czy jesteś przeciwny…?”;
• nie zawierać sformułowań sugerujących odpowiedź, czyli wskazujących pośrednio, jaka odpowiedź jest poprawna, np. poprzez powołanie się na autorytet:
„Czy zgadzasz się z dyrektorem szkoły…?”;
• dotyczyć kwestii, na które osoby będą mogły bez trudu odpowiedzieć, np.:
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„Czy uczestniczyłeś w…9”
Przygotowując ankietę, powinniśmy zwrócić uwagę na to, by:
• pytania przechodziły od ogólnych do bardziej szczegółowych;
• łatwiejsze pytania znalazły się na początku lub na końcu ankiety;
• układ pytań tworzył logiczną całość;
• pytania były zrozumiałe dla każdej osoby;
• pojedyncze pytanie dotyczyło tylko jednego zagadnienia;
• pytania nie sugerowały odpowiedzi;
• pytania nie dotyczyły tematów drażliwych lub zbyt osobistych;
• sposób sformułowania pytania dawał możliwość udzielenia wyczerpującej
odpowiedzi10.
W ankiecie możemy zastosować pytania otwarte i zamknięte. Pytania otwarte
to takie pytania, w których nie mamy gotowej listy odpowiedzi. Stosuje się je
dla poszerzenia wiedzy na badany temat. Przy stosowaniu tej formy pytania
dajemy szansę osobie badanej na swobodne wypowiedzenie się. Osoby
ankietowane niechętnie na nie odpowiadają, a uzyskana odpowiedź najczęściej
jest zdawkowa. Odpowiedź na pytanie zamknięte natomiast można wybrać z
istniejącego zestawu zwanego kafeterią. Osoba odpowiadająca może wybrać
jedną odpowiedź lub kilka z nich. Bardzo ważne jest to, by w kafeterii znalazły
się odpowiedzi pozwalające na wyrażenie opinii osoby ankietowanej. Można
skorzystać z następujących wzorów:
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Przykład
Pytanie: Jak często powinny odbywać się spotkania z tradycją?
Odpowiedź:……………………………………………………..
Pytanie: W jakim stopniu zgadza się Pan/i ze stwierdzeniem:
„W naszej miejscowości ludzie chętnie angażują się w działania
dotyczące tradycji i zwyczajów lokalnych”?
Odpowiedź:
a. zdecydowanie się zgadzam;
b. raczej się zgadzam;
c. ani się zgadzam, ani się nie zgadzam;
d. raczej się nie zgadzam;
e. zdecydowanie się nie zgadzam;
f. nie mam zdania.
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Na zakończenie ankiety zamieszczamy metryczkę zawierającą podstawowe
informacje dotyczące osoby, która brała udział w badaniu. Są one nam
potrzebne podczas dopasowywania działań do poszczególnych grup, które
będą uczestniczyć w inicjatywie. Metryczka może zawierać pytania dotyczące:
• płci,
• wieku,
• wykształcenia,
• miejsca zamieszkania,
• zawodu.
W ankiecie należy zamieścić informację o anonimowości.
Przykład:
Szanowni Państwo! Niniejsza ankieta jest całkowicie anonimowa.
Poniższe dane wykorzystamy jedynie do zbiorczych zestawień.
Prosimy nie wpisywać danych personalnych.
Zebrane ankiety dostarczą nam konkretnych informacji dotyczących np. ilości
osób starszych znających lokalne zwyczaje, czy liczby osób zainteresowanych
uczestniczeniem w projekcie. Ponadto poznamy opinie badanych o interesujących nas zagadnieniach.
Wywiad
Jest to zaplanowana rozmowa, dzięki której dowiadujemy się więcej na temat
interesującego nas zagadnienia. Wywiad należy przeprowadzić z kilkoma osobami (min. 5-8). Do przeprowadzenia rozmowy dobrze jest wybrać osoby, które
są komunikatywne i reprezentują różne poglądy.
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Wywiady można podzielić na indywidualne i grupowe. W wywiadzie
indywidualnym możemy dowiedzieć się więcej na temat wybranego zagadnienia i otrzymać potrzebne nam szczegółowe informacje.
Wywiad indywidualny dzieli się na:
- wywiad niestrukturyzowany, oparty o wcześniej przygotowany scenariusz,
- wywiad strukturyzowany, oparty o konkretne pytania.
Podczas wywiadu opartego o scenariusz osoba badana ma dużą swobodę
wypowiedzi i może wyrazić swoje emocje i uczucia. W scenariuszu wywiadu
powinny znaleźć się wypunktowane problemy oraz
pytania pomocnicze — np.: „W jaki sposób angażuje się Pan/i na rzecz
pielęgnowania lokalnych tradycji i zwyczajów?”, „Dlaczego tylko w ten sposób?”, „Co Pan/i sądzi o...?”.
W wywiadzie strukturyzowanym nasi rozmówcy odpowiadają na konkretne
pytania, takie same dla wszystkich badanych. Prowadzący rozmowę powinien
ściśle trzymać się listy przygotowanych pytań. Ten rodzaj wywiadu polecany
jest wtedy, gdy chcemy przeprowadzić go szybko i mieć możliwość porównania
odpowiedzi wszystkich rozmówców na takie same pytania11.
Prowadzący wywiad powinien:
- być przygotowany i mieć wcześniej opracowany scenariusz wywiadu,
- zadbać o dobrą atmosferę (można przygotować poczęstunek),
- rozpocząć spotkanie od przedstawienia celu i zasad wywiadu,
- przechodzić od pytań łatwych do coraz trudniejszych,
- uważnie słuchać wypowiedzi,
- nie wyrażać swoich opinii.
Zasady prowadzenia wywiadu:
Poufność — nie możemy ujawniać osobom trzecim tego, co powiedzieli nasi
rozmówcy. Stworzenie przyjaznej atmosfery w miejscu bezpiecznym dla rozmówcy — np. poza miejscem nauki czy pracy.
Nagrywanie — najlepszym sposobem udokumentowania wywiadu jest nagrywanie rozmowy na dyktafon. Jeśli rozmówca nie wyrazi na to zgody, konieczne
będzie robienie notatek. Należy założyć, że rozmówca nie będzie chciał
odpowiedzieć na wszystkie zadane przez nas pytania.
$$
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Po przeprowadzeniu wywiadów analizujemy je pod kątem tego, co jest dla nas
najważniejsze i co nas najbardziej interesowało. Zapiszmy wszystkie uwagi,
jakie przyjdą nam do głowy i uszeregujmy je od najbardziej istotnych dla naszego projektu do najmniej ważnych.
Obserwacja
Jest to metoda, w której badamy otoczenie w sposób jawny lub ukryty. Poprzez
obserwację możemy poznać zachowania ludzi w ich naturalnym środowisku
(szkoła, ulica, praca) lub sposób, w jaki wykorzystana jest wspólna przestrzeń
(park, plac zabaw, boisko). Do przeprowadzenia obserwacji należy przygotować
arkusz obserwacyjny, na którym będziemy zapisywać wszystko, czego chcemy
się dowiedzieć. Zapisujemy na nim fakty i nasze opinie o tym, co się wydarzyło.
Wyniki obserwacji najlepiej potem przeanalizować w grupie.
Spotkanie po przeprowadzeniu badań
Po przeprowadzeniu badań spotkajmy się w grupie, aby sprawdzić, na ile
poznaliśmy zagadnienia, które chcieliśmy zbadać. Wróćmy znowu do mapy
zagadnień. Ważne jest sprawdzenie, na ile informacje z różnych źródeł pokrywają się ze sobą. Sprawdzamy również, czy otrzymane informacje się różnią
i z czego wynikają te różnice. Następnie formułujemy hipotezy, czyli wyjaśnienia — np.: „Seniorzy nie uczestniczą w spotkaniach międzypokoleniowych,
ponieważ są one organizowane zbyt późno”. Na zakończenie dobrze jest spisać
wyniki naszych badań i wnioski, ponieważ możemy korzystać z nich podczas
realizacji następnych inicjatyw.
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