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Giới thiệu 

"Phương pháp kêu gọi tham gia" trong phát triển cộng đồng ban đầu xuất hiện vào những 

năm 1970, và mối quan tâm trong việc ứng dụng chúng tiếp tục tăng giữa những chuyên gia, đặc 

biệt trong những năm gần đâyi. Nhiều chuyên gia đồng ý rằng sự chấp nhận ngày càng tăng này 

là một điều tốt, vì nó làm chúng ta chú ý đến cách chúng ta tiếp cận cộng đồng mà chúng ta 

muốn giúp đỡ. Tuy nhiên, tôi muốn chúng ta nhìn sâu hơn các phương pháp để xem xét cái mà 

tôi gọi là "phương hướng kêu gọi tham gia" – với triết lý, các mục tiêu, và những mặc định cho 

phép chúng ta làm việc trong sự đóng góp chân thực với cộng đồng. 

Phương hướng kêu gọi tham gia phần nhiều không phải là vấn đề phương pháp mà là vấn 

đề tư duy: phải lắng nghe và tôn trọng mọi người trong cộng đồng; động viên họ trong nỗ lực đạt 

mục tiêu của chính mình; cung cấp đào tạo, tư vấn và giúp đỡ, nhưng không làm chủ quá trình 

này. PRA, PLA, ABCD, GRAAP, AIii, và một loạt các chữ viết tắt khác là phương pháp theo 

phương hướng kêu gọi tham gia - nhưng, chúng chỉ đơn thuần là những công cụ. Hãy xem một 

nhà điêu khắc hoặc thợ chạm gỗ. Anh ta cần dùng thông thạo các công cụ của mình, nhưng ông 

hơn nhiều một kỹ thuật viên. Một nghệ sĩ của bất kỳ công việc gì phải làm việc với những đặc 



tính của phương tiện mình, chứ không phải là chống lại chúng. Một thợ chạm gỗ sẽ nhìn vào thớ 

gỗ và hình dạng của các mảnh nguyên liệu gỗ ông sẽ sử dụng. Anh ta phải xem xét nó cắt hay 

tách khó dễ thế nào, nó là gỗ mềm hay cứng, và nó nên được bôi dầu hay sáp hay quét sơn dầu 

hay để không. Đó là những gì một nghệ sĩ phải làm khi làm việc với một phương tiện vô tri vô 

giác - nó thậm chí còn phức tạp hơn khi ông làm việc với một cái gì đó có sự sống! Những người 

chơi cây cảnh cần xét xem cây mình chọn để trồng. Và huấn luyện viên của một con ngựa đua 

thuần chủng phải biết ngựa mình được giao chạy thế nào - và thậm chí hơn thế nữa, nó suy nghĩ 

thế nào. Khi chúng ta trong lĩnh vực công tác phát triển cộng đồng làm việc với mọi người, và 

với những nhóm người, chúng ta phải đối mặt với một mức độ phức tạp lớn hơn! Một tác nhân 

thay đổi không thể đi vào với một kế hoạch định sẵn những gì ông muốn cộng đồng sẽ trở thành. 

Ông phải làm việc với cộng đồng, thừa nhận rằng họ là những người sẽ phải sống với những hệ 

quả của bất cứ thay đổi gì xảy ra, và họ do đó là chủ sở hữu hợp pháp của cộng đồng. 

Đồng thời, một tác nhân thay đổi có thể có một vai trò phải lẽ trong việc giúp đỡ cộng 

đồng đạt được thay đổi tích cực. Trong khi các thành viên của cộng đồng biết rất nhiều về bản 

thân và tình hình của họ mà người ngoài không biết, người ngoài có thể có những kiến thức và 

kỹ năng mà cộng đồng muốn có được hoặc sử dụng 

làm cho chính họ tốt hơn. “Cái mẹo” là phát triển một 

mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau. Hãy xem những giáo 

viên. Một giáo viên có thể bỏ qua lợi ích của học sinh, 

khả năng tự nhiên, và khuynh hướng tự nhiên trong 

phong cách học tập, tin chắc rằng ông biết cái gì là tốt 

nhất cho người học sinh. Hoặc một giáo viên có thể 

làm việc với các sinh viên, giúp họ học theo sở thích và 

hướng đi tự nhiên trong khi chấp nhận rằng ông biết 

những điều mà chúng muốn biết và làm được. Cũng 

giống như người nghệ sĩ và người giáo viên, một tác 

nhân thay đổi thành công làm việc với cộng đồng. 

Một Ví dụ từ Kinh nghiệm 

Vì vậy, làm thế nào để phương hướng kêu gọi 

tham gia có hiệu quả khi tương tác với các nhóm – với 



các cộng đồng? Tôi muốn minh họa điều này từ kinh nghiệm làm việc của mình trong hơn 19 

năm với những người Cotabato Manoboiii của Philippines. 

 

 

Giai đoạn 1: Làm theo những ý tưởng tốt nhất của riêng chúng tôi 

SIL đã bắt đầu làm việc với Manobo năm 1954, tập trung chủ yếu vào ngôn ngữ học, 

dịch thuật, và đọc viết. Vào lúc vợ tôi, Meg, và tôi bắt đầu làm việc với người Manobo vào năm 

1983, tác động lâu năm của họ trong việc dịch và đọc viết đã đem đến lượng người tin theo Cơ 

Đốc tăng dần và một lượng đáng kể người lớn biết đọc. Chúng tôi tập trung vào "Phát triển cộng 

đồng" - tức là, giúp đỡ cộng đồng làm việc cùng nhau vì lợi ích chung ở mọi lĩnh vực trong cuộc 

sống: tâm linh, kinh tế, vật chất, và chính trị (và những lĩnh vực khác bị bỏ qua trong định nghĩa 

này). Chúng tôi đã làm việc giữa những người Manobo bằng cách dạy các kỹ thuật người khác 

nói là hữu ích trong việc đáp ứng nhu cầu mà chúng tôi nhận thấy. Chúng tôi biết rằng người 

Manobo tiến hành nông nghiệp du canh du cư, một cách làm nông nghiệp bền vững và có trách 

nhiệm về mặt sinh thái (Sanchez 1976: 379), nhưng đã phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng 

phải thực hành nông nghiệp định canh định cư để tránh mất đất cho người định cư từ các vùng 

khác của Philippines. Kết quả là họ cần phải phát triển các phương pháp mới trong canh tác thích 

hợp cho những ngọn đồi dốc nơi họ sống, và các tập quản sức khỏe phù hợp với cộng đồng định 

cư. Vì vậy, chúng tôi dạy các phương pháp giải quyết nhu cầu mới của họ. Một trong số đó là 

công nghệ nông nghiệp đất đồi dốc (SALT), một phương pháp canh tác mà các cây cố định đạm 
ivđược trồng thành hàng khít nhau vòng quanh đồi, cho phép có khoảng trống giữa các hàng để 

trồng cây ngắn ngày như ngô, đậu, sắn, và đậu phộngv. Lá cây được sử dụng làm phân bón, trong 



khi các hàng cây khít nhau chống xói mòn đất. Phương pháp này đã được chứng minh hiệu quả 

trên đất dốc ở những nơi khác ở Philippines. Một kỹ thuật khác là làm vườn, để bổ sung các loại 

rau trước đây họ đã thu được từ đất đốt rừng của họ, nhưng bây giờ những lô đất đó ngày càng 

xa nhà của họ vì ngày càng nhiều người định cư đã lấy đi đất gần ngôi làng của họ. Cuối cùng, 

Meg, cùng với Leonida Guil-an Apang và Melita Bawaan từ Hiệp hội Dịch Giả của Philippines, 

cũng khuyến khích việc xây dựng và sử dụng nhà xí để ngăn ngừa các bệnh lây lan qua tiếp xúc 

với phân người. (Lây truyền những mầm bệnh như vậy là một vấn đề đang tăng lên do người dân 

nay đang sống trong các làng xã hơn là trong các hộ gia đình đơn lẻ.)  

Tất cả những kỹ thuật này đã đáp ứng những nhu cầu thấy rõ đối với người Manobo và 

với chúng tôi là người ngoài, nhưng khi nhìn lại, chúng không phải là nhu cầu cấp thiết nhất. Tuy 

nhiên, dù nỗ lực của chúng tôi đã không "gãi đúng chỗ người ta thực sự ngứa", chúng đã giúp 

chứng minh năng lực và sự quan tâm của chúng tôi với người Manobo. Đây là một giai đoạn 

phải lẽ - và thường là cần thiết - trong công việc của một cán bộ đổi mới trong một cộng đồng. 

Mọi người cần phải thấy rằng bạn quan tâm đến họ và bạn có năng lực ở một số lĩnh vực mà họ 

quan tâm, hoặc họ sẽ nghĩ nó không đáng để nói với bạn về mối quan tâm của họ. Trong trường 

hợp này, đầu tư của chúng tôi trong các lĩnh vực có nhu cầu chân thực nhưng không phải là ưu 

tiên hàng đầu đã đặt nền móng cho việc chuyển sang giai đoạn tham gia tiếp theo. 

 



 

Từ trên xuống dưới: (1) Các hộ gia đình đã từng bị cô lập, và những ngôi làng nhỏ, (2) Mật độ dân số thấp giúp việc 

du canh thiết thực và bền vững, (3) Dòng người định cư buộc người Manobo áp dụng nông nghiệp định cư. 

Giai đoạn 2: Đáp ứng nhu cầu được bày tỏ  

Sau khi làm việc với người Manobo được vài tháng, một người Manobo đã đến hỏi nhờ giúp học 

cách nuôi cá rô phivi. Không có chỗ huấn luyện sản xuất cá rô phi sẵn có trong khu vực, và tất cả 

các tài liệu hiện có được viết bằng tiếng Anh, mà người Manobo không có cơ hội để học. Vì vậy, 

chúng tôi thu thập thông tin về phát triển nuôi cá rô phi, chọn một phương pháp phù hợp với 

hoàn cảnh của người Manobovii, và dạy phương pháp đó cho những ai quan tâm. Vài tháng sau, 

người dân cùng làng với người đàn ông đó đã nhờ giúp đỡ về việc bắt đầu sản xuất lúa nướcviii.  

Chúng tôi bây giờ đã đáp ứng được nhu cầu nhận thấy, nhưng tỷ lệ áp dụng lại thấp một 

cách đáng thất vọng. Chúng tôi làm theo học thuyết phát triển cộng đồng đã được chứng minh 

rằng "các dự án nên được sở hữu và điều hành bởi cộng đồng." Tuy nhiên, tất cả các dự án thuộc 

sở hữu cộng đồng đều kết thúc với một hoặc hai người làm tất cả công việc trong khi những 

người khác thì hưởng thành quả. Một vài người làm theo các phương pháp và sử dụng chúng ở 

qui mô nhỏ trong trang trại của mình, nhưng có vẻ như những nỗ lực của chúng tôi có ảnh hưởng 

ít. Chúng tôi nhận ra rằng mặc dù chúng ta coi trọng làm việc với người dân và muốn làm việc 

với "hạt văn hóaix" của họ, chúng ta thiếu khả năng nhìn ra hạt đó là gì. 

Giai đoạn 3: Làm việc với Hạt 

Chúng tôi đã rời người Manobo khoảng ba năm (1986-1989) để đi học thêm. Trong thời 

gian đó, chúng tôi bắt đầu quá trình học cách để "thấy hạt văn hóa" bằng cách học một khóa văn 

hóa nhân loại học. Sau khi trở về Philippines, hiệp hội các nhà thờ người Manobo đã nhờ chúng 

tôi giúp đỡ người Manobo trên khắp khu vực của họ để học kỹ thuật nông nghiệp mới. Lần này, 



trước khi thực hiện một nỗ lực mới, chúng tôi bỏ ra một năm để tìm hiểu văn hóax. Chúng tôi 

thấy rằng mặc dù người Manobo thường xuyên làm việc cùng nhau, quyền sở hữu - bao gồm 

việc thực hiện kiểm soát những gì người ta trồng hoặc xây dựng hoặc mua - mang tính cá nhân 

cao. Không có tâm điểm lâu dài ở bất cứ nơi nào trong văn hóaxi.  Chúng tôi nhận ra rằng bất kỳ 

nỗ lực dạy các kỹ thuật nông nghiệp mới nào cũng sẽ phải chú trọng đến điều này.  

Theo yêu cầu của tôi, các nhà lãnh đạo Hiệp hội đã chọn một vài người đàn ông mà tôi đã 

đào tạo làm những cán bộ khuyến nông; họ cũng xác định ao cá và lúa nước là những kỹ thuật 

quan trọng nhất để thúc đẩy. Cùng làm việc với nhau, cán bộ khuyến nông và tôi làm ra tài liệu 

đào tạo viết bằng tiếng Manobo, những thứ họ dùng để dạy các kỹ thuật mới cho người khác 

trong làng mình. Chúng tôi quyết định làm theo hướng phân quyền, không phân cấp giám sát và 

không dùng kinh phí địa phương hoặc bên ngoàixii. Lần này, bằng cách làm việc với "hạt văn 

hóa," sản xuất lúa nước đã lan ra tám làng trong vòng bốn năm, trong khi ao cá lan ra tới 15 làng 

trong bảy năm. 

 

 

Từ trái sang phải: (1) Trang trại bây giờ xa làng, và cây dại khó tìm thấy, vì vậy Meg, Nida, và Mel dạy làm vườn cho một 

nhóm phụ nữ. (2) lúa nương là cây chủ lực truyền thống của Manobo, (3) Người Manobo đang thu lúa nước. 



Từ trái sang phải: (1) Trang trại bây giờ xa làng, và rau dại khó tìm thấy, vì vậy Meg, Nida, và Mel dạy làm vườn cho một 

nhóm phụ nữ. (2) lúa nương là cây chủ lực truyền thống của người Manobo, (3) Người Manobo đang học làm lúa nước. 

Giai đoạn 4: Cùng nghiên cứu 

Dù vui mừng khi thấy người Manobo đã được hưởng lợi từ một số kỹ thuật hữu ích, 

chúng tôi thất vọng vì chúng vẫn chỉ đang được sử dụng bởi một phần dân số tương đối nhỏ, mặc 

dù thực tế rằng đây là những kỹ thuật mà rõ ràng người Manobo đã hỏi xin giúp đỡ để học. Thảo 

luận với các cán bộ khuyến nông người Manobo cho chúng tôi thấy địa hình quá đồi núi làm ao 

cá và lúa nước không thực hiện được ở nhiều nơi. SALT cắt giảm xói mòn và thúc đẩy sản lượng 

cách đáng kể, nhưng chi phí hạt giống tốn kém quá thể với thu nhập của người Manobo. Điều 

này cho thấy những phương hướng khác là cần thiết. 

Vì vậy, cùng với các cán bộ khuyến nông, tôi đến thăm những ngôi làng nơi họ sống và 

làm việc để hỏi cộng đồng những hoạt động nào mà họ cho là vừa mang tính hứa hẹn vừa thực 

tế. Chúng tôi nhận thấy rằng, trong mỗi làng, mọi người đều quan tâm đến trồng cây ăn quả. 

Bước đầu tôi có nhiều hoài nghi - trong khi trái cây mang lại lợi nhuận ở Philippines, hầu hết 

người Manobo sống xa các tuyến đường, và chúng thường không thể đi được. Tuy nhiên, nông 

dân chắc chắn họ có thể vận chuyển được hoa quả của họ ra đường (và, nếu cần thiết, ra đến tận 

chợ) sử dụng động vật, hoặc mang trên lưng họ. Các cán bộ khuyến nông và tôi đã tìm được một 

nguồn cung cấp giống cây giá rẻ, và cuối cùng nhận thấy chúng tôi có thể mua được chúng với 

giá cả hợp lý thông qua cơ quan nông nghiệp của thành phố. Việc mua được thực hiện theo 

nhóm, nhưng mỗi người nông dân mua và trả tiền cho cái mà họ quyết định muốn có trên đất của 

mình. Năm đầu tiên, 15 nông dân từ tám làng mua 210 câyxiii. Năm thứ hai, 184 nông dân ở 18 

làng đã mua 1.499 câyxiv. Nhiều cây trong số đó đã chết do hạn hán nghiêm trọng, nhưng một số 

thì sống sót. Lần cuối cùng tôi đến thăm người Manobo vào năm 2006, vài nông dân đã có thu 

nhập từ cây ăn quả của họ. Họ bày tỏ họ được động viên vì đã có thể chuyển sang một hình thái 

sản xuất nông nghiệp tạo ra nhiều tài chính hơn. Nếu tôi đi theo những nhận thức mình, thay vì 

để cho cộng đồng tự quyết định những gì họ muốn đặt nỗ lực vào, các loại cây ăn quả sẽ không 

bao giờ được trồng. 



Tóm lược Lịch sử 

Trong suốt quá trình làm việc với người Manobo, chúng tôi luôn tìm cách để họ tham gia 

đầy đủ hơn vào việc xây dựng cộng đồng của mình trở nên tốt hơn. Lúc đầu, chúng tôi chỉ có thể 

dạy những gì có vẻ hữu dụng với chúng tôi. Điều này tương đối ít “gãi đúng chỗ ngứa”, nhưng 

nó đã chứng minh năng lực và mối quan tâm của chúng tôi, và dẫn đến việc người Manobo nhờ 

giúp đỡ về việc học các kỹ thuật mới mà họ thực sự quan tâm. Điều đó đã dẫn đến một giai đoạn 

hai của công việc - theo đuổi những mục tiêu mà một số người coi là quan trọng, nhưng bị giới 

hạn ở độ rộng rãi mà chúng có thể được áp dụng. Giai đoạn cuối cùng là khuyến khích các cộng 

đồng xác định, cùng nhau, những gì họ tin rằng sẽ đem lợi nhuận cao cho sự đầu tư của họ (cả 

vốn và lao động). Toàn bộ quá trình dựa trên việc tôn trọng người dân, và tôn trọng chính mình, 

bằng cách luôn làm việc hướng tới đóng vai trò người cung cấp và cố vấn mà không giành quyền 

kiểm soát. 

Kết luận 

Trong khi "phương pháp kêu gọi tham gia" là một bộ công cụ thích hợp cho các chuyên 

viênxv, thuật ngữ "phương hướng kêu gọi tham gia" nắm bắt được quan điểm nền tảng bên dưới 

công việc này. Đó là ưu tiên làm việc với người dân và cộng đồng của họ: khuyến khích họ quan 

tâm đến nhau và làm việc hướng tới mục tiêu chung, và làm một nguồn cung cấp và cố vấn trong 

khi phấn đấu để đặt quyền kiểm soát ở lại cộng đồng. Là một nguồn cung cấp có thể có nghĩa là 

cung cấp khả năng tiếp cận với thông tin trong một ngôn ngữ khác. Nó có thể có nghĩa là giúp đỡ 

mọi người học cách làm thế nào để tự họ có được thông tin đó, bằng những hướng khác ngoài 

những tài liệu đã xuất bản. Có thể có nghĩa là dẫn dắt họ trong những kỹ thuật mà giúp họ nhìn 

thấy thông tin của chính cộng đồng mình rằng họ đã bỏ quaxvi và để giải quyết với những gợi ý 

của các thông tin đóxvii. Nhưng căn bản cho tất cả các công cụ này là quan điểm rằng chính bản 

thân người dân cuối cùng phải là những người cầm lái, và chúng ta chỉ đơn giản là cộng sự. 
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i Phương pháp kêu gọi là những qui trình dùng để đạt được sự tham gia của các thành viên trong cộng đồng 

ở mỗi quá trình phát triển. Vì dụ là tham gia vẽ bản đồ, để thu thập thông tin, làm bản nguyên nhân – hệ quả, để 
phân tích các nhân tố bên dưới tình hình hiện tại của cộng đồng, cho điểm ma trận, để đánh giá chi phí và lợi ích 
tương đối của những hướng hành động khác nhau, và liên kết ước mơ và hỏi thăm khen ngợi, để quyết định mục tiêu 
của cộng đồng 

ii Theo thứ tự là: Tham gia đánh giá, tham gia học hỏi và hành động, phát triển cộng đồng dựa trên tài sản, 
Groupe de Recherche et d’Appui pour l’Auto-Promotion Paysanne, và hỏi thăm khen ngợi 

iii Người Cotabata Manobo (ISO 639-3: mta) còn được gọi là người Dulanga Manobo. Tôi gọi họ trong suốt 
bài này là “người Manobo”. Họ sống ở vùng cao của quận Sultan Kudarat ở hòn đảo Mindanao. 

iv Những loại cây của người Manabo gồm Acacia villosa, Calliandra calothyrsus, Desmodium rensonii, 
Flemingia macrophylla (also known as F. congesta), và Leucaena leucocephala. 

v Tên khoa học tương ứng Zea mays, Phaseolus vulgaris, Manihot utilissima (esculenta) Pohl., và Arachis 
hypogaea 

vi Cá rô phi đỏ, một loại cá rất thích hợp để sản xuất trong ao nước ngọt 
vii Người Manobo sống trong một khu vực xa chợ và có thu nhập rất thấp, cả hai điều khiến việc sử dụng 

thức ăn cá hoặc phân bón thương mại (để thúc đẩy sự phát triển của tảo cho cá ăn) không khả thi. 
viii Người Manobo đã trồng lúa nương (lúa đất khô) từ thời xa xưa nhất họ có thể nhớ. Tuy nhiên, việc sản 

xuất lúa nước là một kỹ thuật mới. Một số trong số họ đã từng làm việc trong những ruộng lúa nước với những 
người định cư ở vùng đất thấp, và họ muốn áp dụng kỹ thuật tương tự. Năng suất lúa thường tăng gấp đôi từ việc 
tưới tiêu mà không cần bất kỳ đầu vào khác, do sự áp chế cỏ dại (hầu hết các cây không thể phát triển trong đất ngập 
nước) và tránh áp lực của hạn hán. 



                                                                                                                                                             
ix Đó là, chúng tôi muốn làm việc với, và không chống lại các phong tục văn hóa và điều mặc nhiên trong 

suy nghĩ của người Manobo, nhưng thiếu khả năng nhìn nhận họ, và không hiểu làm cách nào để làm việc với họ. 
x Doug sẽ giải thích làm thế nào để làm điều này trong một hội thảo tại Hội nghị ECHO Châu Á Phát triển 

Nông nghiệp & Cộng đồng vào tháng 10 năm 2013. Nó được đặt tên là "Làm việc trong nền văn hoá: Một phương 
pháp để học làm thế nào," và dự kiến vào 1:30-2:30 chiều ngày Thứ 5, ngày 3 tháng 10 

xi Người Manobo có rất ít giao du với những cộng đồng khác trước Chiến tranh Thế giới II. Theo truyền 
thống, họ dựa vào đốt rừng làm rẫy (du canh), bổ sung bằng săn bắn và hái lượm. Đối với công việc nặng nhọc như 
khai phá ruộng đất hoặc thu hoạch cây trồng, mỗi cá nhân kêu gọi lao động bổ sung thông qua các mối quan hệ thân 
tộc. Tuy nhiên, không có các gia tộc đích thực. Mỗi cá nhân nhận họ hàng qua phía bố và mẹ, với kết quả là nhóm 
thân nhân của mỗi người là khác nhau. Do đó, quan hệ họ hàng không cung cấp cho xã hội với các đơn vị lớn, gắn 
kết, vì vậy có rất ít độ tập trung ở trên mức hộ gia đình. Hơn nữa, sự phụ thuộc của người Manobo vào canh tác du 
canh du cư nghĩa là mật độ dân số của họ thấp. Những ngôi làng, khi chúng tồn tại, chỉ có một vài hộ gia đình. Do 
đó, quyền lực bị phân cấp. Người lãnh đạo theo truyền thống của người Manobo, gọi là datù, có ảnh hưởng đáng kể 
nhưng có ít quyền kiểm soát thực tế. Chức năng chính của họ là giải quyết các tranh chấp, để ngăn chặn các vụ giết 
người trả thù. 

xii Xem Fraiser (2007:144-146) để biết thêm chi tiết, bao gồm các cơ sở nhân học. 
xiii Sầu riêng (Durio zibethinus L.), măng cụt (Garcinia mangostana L.), chôm chôm (Nephelium 

lappaceum L.), xoài (Mangifera indica L.), và bòn bon (Lansium domesticum) 
xiv “Cam Chanh” (có thể là Citrus reticulata) và “rượu hương chanh” (có thể là calamondin hoặc kalamansi, 

X Citrofortunella microcarpa) là lựa chọn bổ sung cho năm thứ hai. 
xv Để có thêm tài liệu, xem EDN 69 

(http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/CAFC0D87-129B-4DDA-B363-
9B9733AAB8F1/edn69.pdf) và  Technical Note on Participatory Mapping  của ECHO 
(http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/E66CDFDB-0A0D-4DDE-8AB1-
74D9D8C3EDD4/Participatory_Mapping.pdf). Phương Pháp Kêu Gọi Cộng Đồng Tham Gia: Hướng dẫn hoàn 
chỉnh cho chuyên viên (xuất bản năm 2002) của Somesh Kumar là một hướng dẫn ngắn gọn và thiết thực cho một 
lượng lớn các phương pháp kêu gọi tham gia 

xvi Ví dụ, thông qua bản đồ, phân tích lao động theo mùa, và sơ đồ mạng lưới 
xvii Ví dụ, dùng kĩ thuật phân tích SWOT và phân tích  lực trường 


