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 دانش آموخته کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبائی

 اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی، مدیر پژوهش کلینیک مددکاری اجتماعی هانادانشجوی دوره دکتری مددکاری 

 

 

 

، رویکیردی  (CBPR)پژوهش مشارکتی مبتنیی ریر اجتمیا     : چکیده

نفعان از طریی  ررآینید پیژوهش، از ارتیدا و     مشارکتی است که تمام ذی

ها، تحلیل اطالعیات،  آوری دادهسواالت آغازین پژوهش تا ارزارهای جمع

گیری حضیوری رعاالنیه و آگاهانیه دارنیدو پیژوهش      ها و نتیجهارائه یارته

مشییارکتی مبتنییی رییر اجتمییا  هماییون پلییی اسییت کییه مت   ییان و 

پژوهشگران از یک سو و اعضاء اجتما  از سوی دیگر دانش ریه اشیترا    

تر ررای ارزییاری مئیهله تحیت    گذاشته شده و تجارب را ره صورت دقی 

کنندو پژوهش مشارکتی مبتنی ره عمل هدایت میرررسی و ترجمان آن 

شناسیی خیاو و ییا ییک طراحیی      رر اجتما  ریشتر از اینکه ییک رو  

-گیری در ررآیند پژوهشی استو ریشهپژوهش محئوب شود یک جهت

های پژوهش مشارکتی مبتنیی ریر اجتمیا  در اهمییت حضیور اعضیای       

هیا،  یی آمریکیایی های نژادی و قومی شامل آرریقیا اجتما  ره ویژه اقلیت

نشینی را هم از های رومی که ره طور تاری ی حاشیهها و آمریکاییالتین

شیودو  انید شیناخته میی   نظر اقت ادی و هم از نظر سیاسی تجرره کیرده 

ریزی هر پروژه پژوهش مشیارکتی مبتنیی ریر اجتمیا ، ررآینیدی      ررنامه

، اجیرا و  رر است که شامل طراحیی پیژوهش  کامالً منح ر ره ررد و زمان

ریزی هیر پیروژه پیژوهش مشیارکتی مبتنیی ریر       راشدو ررنامهتحلیل می

ریر اسیت کیه شیامل     اجتما ، ررآیندی کیامالً منح یر ریه ریرد و زمیان     

هیا  ها، تحلیل دادهآوری دادهمالحظات آغازین، مشارکت کنندگان، جمع

 دهی استوو گزار 

 ریزیامهنفعان، ررناجتما ، پژوهش مشارکتی، ذیکلید واژگان: 
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 مقدمه

نفعان از طری  ررآیند پژوهش، از ارتدا و ، رویکردی مشارکتی است که تمام ذی(CBPR)پژوهش مشارکتی مبتنی رر اجتما  

گیری حضیوری رعاالنیه و آگاهانیه    ها و نتیجهها، تحلیل اطالعات، ارائه یارتهآوری دادهسواالت آغازین پژوهش تا ارزارهای جمع

های عملی مردمی است که در اجتما  حضور چهارچوب پژوهش است که هدف از آن، مورد رررسی قرار دادن نگرانیدارندو این 

کنیدو چهیارچوب پیژوهش    گییرد تییییر میی   دارند و ره طور اساسی نقش پژوهشگر و کئی که رر روی او پژوهشیی انجیام میی   

اقدامی درخواست شیده ییا راهبیرد و سیین ایین اقیدام ریا         شود،مشارکتی مبتنی رر اجتما  را یک مئهله در اجتما  آغاز می

 و(Burns & et al, 8677)شود پژوهشی که مبنا و محوری اجتماعی دارد حمایت و اجرا می

-محئوب شود یک جهیت  شناسی خاو و یا یک طراحی پژوهشیک رو  ریشتر از اینکهپژوهش مشارکتی مبتنی رر اجتما  

هیای ررآینید   ض در این نو  پیژوهش، همکیاری ریین پژوهشیگر و اجتمیا  در تمیام ر یش       و ررگیری در ررآیند پژوهشی است

 & Minkler)راشید و هیدف از آن ارتقیاء نتیای  و اریزایش تررییت میی       (Viswanathan et al., 8669) پژوهشی اسیت 

Wallerstein, 8663)ره طور رعاالنه ره تعریف سواالت پژوهش،  خود  اجتما  توان چنین گفت کهمی و را عبارات عملیاتی

و در واقع، پژوهش مشارکتی مبتنی رر اجتما  ره عنوان یک رو  از (Lantz) & et al, 8662 خواهد پرداختاهداف و نتای  

را اقدام مشارکتی و راهبردهای توانمندسازی رشدیارته از اجتماعات ره حاشیه رانده شده تهور یارت که پژوهشگران اطالعیات  

 و  (Franco & et al, 8661) آورنداز مطالعه نمونه ررای اهدارشان ردست می

 

 پژوهش مشارکتی مبتنی بر اجتماع چیست؟

-پژوهش مشارکتی مبتنی رر اجتما  روشی منح ر ره ررد در پژوهش است که پژوهشگر در کنار اعضای اجتما  ره مطالعه می

ممکن است شامل اعضاء اجتمیا  در ییک تررییت مشیاوره و مشیورتی راشیند،       پردازدو ررخالف دیگر رویکردهای پژوهشی که 

ی هیای دهدو اعضای اجتما  تررییت پژوهش مشارکتی مبتنی رر اجتما  ره طور واقعی ارتباطی را رین اعضاء و اجتما  شکل می

یکئان و مئاوی دارندو از  های پژوهش مشارکتی مبتنی رر اجتما  ره طورگیری را در تمام جنبه، قدرت و ت میمصدا هماون

این روی، پژوهش مشارکتی مبتنی رر اجتما  هماون پلی است که مت   ان و پژوهشگران از ییک سیو و اعضیاء اجتمیا  از     

تر ررای ارزیاری مئهله تحیت رررسیی و ترجمیان آن ریه     سوی دیگر دانش ره اشترا  گذاشته شده و تجارب را ره صورت دقی 

 کنندوعمل هدایت می

 Lantz & et)المللی رشد و ارزایش قارل توجهی یارتیه اسیت  قه ره پژوهش مشارکتی مبتنی رر اجتما  ره طور ملی و رینعال

al ,8662)هیای  گییری از رو  اند که را رهیره های مرتبط ره این رهم رسیدهو گویی که مت   ان علوم اجتماعی و دیگر رشته

 ندورن ریئت و یکم را رررسی کند کرد تا مئائل پیایده در قسنتی پژوهش همیشه این امکان را رراهم ن واه

پژوهش مشارکتی مبتنی رر اجتما  رویکردی مشتر  است که طراحی آن ره منظیور اطمینیان ر شیی و ایجیاد سیاختارهایی      

و پژوهشگران در نمایندگان سازمانی ها را تحت تاثیر قرار داده است و آن ،ررای مشارکت اعضاء اجتما  که موضو  مورد مطالعه

-عمیل میی  تیییر اجتماعی  یئتی از طری  اقدام عملیاتی هماونهای ررآیند پژوهش ره منظور رهبود سالمت و رهزهتمام جنب

 و (AHRQ, 8667)نمایند

تر را رراهم خواهد نمیود  تر و دقی تر، کاملسرشت و طبیعت همکاری در پژوهش مشارکتی مبتنی رر اجتما  چهارچوری جامع

ها هدایت نماید و ردین شیکل اجتمیا  از   گذاریرهم، آزمون و ارزیاری از مئائل مورد مطالعه را ره سمت مداخالت و سیاستتا 
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د که قارل ترجمه یا دارای معنا ندههایی را ارائه میغیرمشارکتی و همکارانه خروجیدیگر های مزایا و عواید آن رهره ربردو رو 

هایی که تنها و ره طور محض دانشگاهی است، پژوهش مشارکتی مبتنی ریر اجتمیا  ریه    پژوهشررخالف نیئتندو ررای اجتما  

 راشدواجتما  می ر دو ر ش جامعه دانشگاهی ودنبال مزایا و عواید ررای ه

 

 ها و تاریخچه پژوهش مشارکتی مبتنی بر اجتماعریشه

های قبل ررای مطالعه سالمت و مراقبت اجتماعات از دههپژوهش در اجتماعات رویکردی جدید نیئتو ررای مثال، پژوهش در 

 هیا عمل مبتنی رر پژوهش در شیبکه  گررتوانجام می (PBRNs)ها در حوزه سالمت را رو  عمل مبتنی رر پژوهش در شبکه

الییت خیود   نمودنید و پژوهشیی را در راسیتای رع   راشد که خدمات مراقبت اولیه را ارائیه میی  ره طور رعاالنه شامل پزشکانی می

نفعیان کلییدی   متفاوت است را این وجود، دیگیر ذی  پژوهش مشارکتی مبتنی رر اجتما کردندو این مدل پژوهش را هدایت می

 و(Westfall, 8669)هماون ریماران یا اعضای اجتما  مشارکتی ندارند

هیای نیژادی و قیومی شیامل     تدر اهمیت حضور اعضای اجتمیا  ریه وییژه اقلیی     پژوهش مشارکتی مبتنی رر اجتما های ریشه

نشیینی را هیم از نظیر اقت یادی و هیم از نظیر       های رومی که ره طور تاری ی حاشییه ها و آمریکاییالتینها، آرریقایی آمریکایی

ای  پیژوهش و  تی ها، این اجتماعات دالیلی متقاعدکننیده دارنید کیه ن   شودو رر پایه این اشکالشناخته می اندسیاسی تجرره کرده

 پژوهشگران را احتیاط و ردون اعتماد راشدو

تا اعتماد و رهم رین پژوهشگر و مردم ایجاد شودو مشیارکت ریا    ه استپژوهش مشارکتی مبتنی رر اجتما  طراحی و شکل گررت

 اعضای این اجتماعات در تمام جنبه های پروژه پژوهشی نه تنها رهم و دانش پژوهشگران درراره اجتمیا  را اریزایش میی دهید    

 کند تا ارتباطاتی را را اعضای اجتما  شکل دهند و اعتمادسازی کنندوهایی را ررای پژوهشگران رراهم میرلکه شانن

ای اسیت کیه در درون موسئیات ملیی از     اولین موسئه (NIEHS)، موسئه ملی علوم رهداشت محیط زیئت 7442در سال 

دادو الرنن گرین در حماییت ریدرالی ریرای پیژوهش مشیارکتی در      سالمت، پروژه پژوهش مشارکتی مبتنی رر اجتما  را انجام 

دهد که این رو  پژوهشی موثرتر خواهد رود چرا که مردم درراره علم و سالمت محیط زیئت سالمت عموم چنین گزار  می

 و  (Green, 8663)نئبت ره علم پزشکی دیرراورتر هئتند

در  هایی است که رین اعضای یک اجتما  کیه ریه طیور مئیتقیم    و زیئت ره دنبال ایجاد رموسئه ملی علوم رهداشت محیط

ایین   ارتبیاط ررقیرار کنید و    م تلف را پژوهشگر و رراهم کننیدگان مراقبیت سیالمت و قادرسیازی     محیطیهای زیئتموقعیت

گررتیه  در نظیر  های سالمت زیئیت محیطیی   مشارکت ره منظور راهبردهای پژوهشی مناسب ره منظور حل مشکالت و نگرانی

، موسئه ملی علوم رهداشت محیط زیئیت، پیانزده پیروژه پیژوهش     8663و ردین گونه رود که در سال (NIEHS, 8666)شود

 دوگذاری و اجرا نمویون دالر در هرسال سرمایهمیل 9مشارکتی مبتنی رر اجتما  را هزینه ریش از 

ت متحده رویژه در کشورهای صنعتی نیز مورد استفاده های پژوهش مشارکتی مبتنی رر اجتما  همانین در خارج از ایاالرو 

گیذاری نمیودو ایین    های علمی را در سیزده دانشگاه خیود ایجیاد و پاییه   قرار گررتو ره طور مثال کشور آلمان سیئتم رروشگاه

کردنیدو در  یهای مرتبط را پژوهشی که اعضاء اجتما  و پژوهشگران در آن مشارکت داشتند هدایت می های علمی پروژهرروشگاه

ها رر روی تییییر ررتیار   ، ررنامه توسعه سازمان ملل، همایشی را را عنوان مشاوره غیررسمی آرریقایی7447مثالی دیگر، در سال 

کنندگان چنین نتیجیه  و مشارکت(Reid, 7443)ررگزار کردند که در آن ره رحث و رررسی مئائل شیو  اچ آی وی پرداختند 

 7448اچ آی وی در آرریقا راید متمایل ره اقدام و مبتنیی ریر مشیارکت راشیدو در ادامیه در سیال        گررتند که پژوهش در حوزه
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ها شناسیکنندگان رر اهمیت توسعه پایش مبتنی رر اجتما ، ارزیاری و رشد رو همایش دیگری ررگزار شد که در آن مشارکت

هیای  دهد که پژوهش مشارکتی مبتنی رر اجتما  در پیروژه میشود نشان هایی که در ادامه آورده میکنندو دیگر مثالتاکید می

 گوناگون در نقاط و را تعداد جمعیت م تلف مورد استفاده قرار گررته است:

 ؛مداخله ره منظور رهبود رراهم نمودن غذا در مراکز اقامتی ررای شهروندان در گویانا 

 های م تلف از جوانان شهرنشیین در شیهر   گروه ای در زمینه دسترسی و ارتباط خدمات سالمت جنئی ررایمطالعه

 ؛تورنتو کانادا

 ؛ای در زمینه رهبود سالمت جنئی در اجتماعات و کشورهای شمالیپروژه 

 که احتمال خطیر ریمیاری سیل     از کارگران رقیر مزار  در کیپ وینلند ، آرریقای جنوریهایی مداخله در رین گروه

   دارند؛

  ونوزدان در مناط  روستایی کشور نیالمداخله در رهبود مراقبت از 

هیای دانشیگاهی م تلیف از جملیه     تر از مزایای پژوهش مشارکتی مبتنی رر اجتما  سبب شد تا توجیه گیروه  شناخت گئترده

و (Israel & et al, 8662)شناسی، مددکاری اجتماعی و روانشناسیی ریه خیود جلیب شیود     سالمت عمومی، پرستاری، جامعه

هیای گذشیته عالقیه اریراد و پژوهشیگران ریه       نیز در دهیه المللی و رینملی  های م تلف محلی،در همایش ها و جلئاتکارگاه

 رئیار ارزایش داده استو را استفاده از این رو 

 

 کند؟پژوهش مشارکتی مبتنی بر اجتماع چگونه کار می

اجتما  و پژوهشگران هیر دو نئیبتی رراریر ریا      ءشود، اعضاهایی که از پژوهش مشارکتی مبتنی رر اجتما  استفاده میدر پروژه

یکدیگر دارندو رنارراین پژوهش مشارکتی مبتنی رر اجتما ، رو  پژوهش سنتی را که در آن پژوهشگر تعیین کننده آن چیزی 

ر پیژوهش  رساندو رنارراین، در شد را ره تعادل مجدد میها و مداخالت را توسعه میگیرد و رو است که مورد مطالعه قرار می

گیرندو این مشارکت ره طور متقارل در زمینه مئائل م تلف ت میم می و پژوهشگر مشارکتی مبتنی رر اجتما ، اعضای اجتما 

نداشیتند و ریینش و    ایگونه نقش هدایت کننیده ارتاد در جایی که اعضای اجتما  هیچهای سنتی اتفاق میرا آناه در پژوهش

 گررت متفاوت استود اعتناء و توجه قرار نمیت  ص آنها توسط تیم پژوهش مور

توانند شکل رگیرندو اعضای اجتما  ممکن است نیازی را خود شناسایی کنند و های گوناگونی میعناوین ررای پژوهش ره رو 

ضیو ،  خودشان ره دنبال پژوهشگرانی راشند که این قدرت را داشته راشند که این مطالعه را هدایت کنند، هرچنید کیه ایین مو   

دهی و هدایت پژوهش ره ایین صیورت وجیود    های در دسترس در جهت شکلشود، چرا که سرمایهراهبردی رای  محئوب نمی

ارتد، پژوهشگران خود عالقمنید ریه موضیوعات خاصیی هئیتند و      نداردو ره طور جایگزین و موضوعی که اغلب ریشتر اتفاق می

 پردازندوآگاهی دارند و این گونه ره دنبال مشارکت کنندگان در اجتما  میگذارها و عالقمندی آنها نیز نئبت ره سرمایه

 تواند ره صورت شفاف توسط یک رنیاد، سازمان دولتی و ووو طب  ماموریتشان درخواست شودوموضوعات پژوهش همانین می

در شهر لندن و یا سالمت های پژوهش مشارکتی مبتنی رر اجتما  در رضاهای جیراریایی خاصی هماون سالمت شهری پروژه

گیردو را این وجود، هر چقدر که از نظیر جیرارییایی شیرکت کننیدگان در     شکل میها در ایالت نوادا زناشویی در اجتما  چینی

تر راشند، اجتما  را اثرر شی راالتر امری چالش ررانگیزتیر خواهید ریودو خوشیب تانه، شیرکت کننیدگانی کیه از        پراکنده پروژه

 توانند از این طری  ارتباط موثری را یکدیگر داشته راشندوکنند میایی هماون ایمیل، تلفن و ووو استفاده میهتکنولوژی
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پذیررتیه  ریزی پروژه شکل داده اسیتو اصیول هیدایت    پژوهش مشارکتی مبتنی رر اجتما  اصول راهنمایی را ررای عمل و طرح

 شده ره طور عمومی شامل موارد زیر است:

  پژوهش مشارکتی مبتنی رر اجتما  ره عنوان یک هویت؛شناسایی 

 ساختن رر روی تقویت و منارع تمام مشارکت کنندگان؛ 

 های ررآیند پژوهش شامل شکل پروژه، طراحیی پیروژه، توسیعه و    تئاوی توزیعی در اخذ ت میم و کنترل تمام جنبه

 راشد؛ها میگیری از یارتهها و نتیجههای م تلف، ارزیاری از یارتهانت اب ارزارها، ررآیند مطالعه حوزه

 دهد؛های اجتماعی و آموزشی را هدف قرار میاجرای یک ررآیند از توانمندسازی و توزیع قدرت که عدم ررارری 

 ارتقاء یادگیری و ترریت سازی در رین تمام مشارکت کنندکان؛ 

 ی اخذ شده در تمام رازهای پروژه را مرور میهاای و تکرارشونده است که ت میماطمینان از اینکه یک ررآیند دوره-

 کند؛

 ررد ردست آورده میی هایی که اجتما  از آن سود میکمک ره علم درحالی که دانش یکیارچه را مداخالت و سیاست-

 شود؛

 های پروژهوکنندگان در انتشار نتای  و یارتهتعهد تمام مشارکت 

بتنی رر اجتما  هم ررای پژوهشگران و هم ررای اعضاء اجتمیا  را ترسییم   جدول زیر استعدادهای رالقوه از پژوهش مشارکتی م

 نماید:می

اجزاء پژوهش مشارکتی مبتنی بر 

 اجتماع
 مزایا برای پژوهشگر مزایا برای اجتماع

ی ره منظور همکاری و هدایت ساختار

 ت میم گیری

شود و این را اعتمادسازی آغاز می

احتمال وجود دارد که رویه اداره از 

مشارکت کنندگان در مطالعه رهمیده 

 و پذیر  شوندو 

شییانن و مییوقعیتی رییرای رهییم هییر    

مشارکت کننده که ممکن است رهم از 

مشکل در شرکت کنندگان را اریزایش  

داده و این گونه تینش هیای مشیارکت    

 کنندگان در مطالعه را کاهش دهدو  

 سوال پژوهش

شوند مشکالتی که در نظر گررته می

ریشترین ارتباط را را مشارکت 

کنندگان و دیگر اعضای اجتما  

 خواهد داشت

هیای  شناخت پژوهشیگران از موقعییت  

یارید و مشیارکت   پیایده اریزایش میی  

کنندگان در ررآیند پیژوهش احئیاس   

 کنندوتعهد می

سرمایه گذاری رر روی پیشنهاد درخواستی 

 )پروپوزال(

پروپوزال و درخواست را احتمال 

ریشتری می تواند پذیررته شود چرا 

که نگرانی مطرح شده در آن مورد 

 راشدپذیر  اعضای اجتما  می

اگر نتای  ررای مشیارکت کننیدگان در   

های قاریل احئاسیی   اجتما  از شاخص

هماییون حمایییت ررخییوردار راشیید    

گیذاری ریشیتر خواهید    احتمال سرمایه

 شد

 طراحی پژوهش

احئاسی که مشارکت کنندگان دارند 

گویی آنها خودشان ره علم و دانش 

کمک می کنند و این گونه حن 

اجتمییا  احئییاس ناخوشییایندتری را   

نئییبت رییه ررآینیید پییژوهش خواهنیید  

پیژوهش  داشت و را احتمال ریشیتر در  
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منفعل رودن نمی کنند و ردین شکل 

می توانند از حضورشان در رهبود 

 روند کار نیز رهره ربرند

 یارندحضور می

اندازه گیری، ارزار طراحی و جمع آوری 

 اطالعات

مداخالت و رویکرد پژوهش را 

احتمال زیاد قارلیت پذیر  ریشتری 

در رین مشارکت کنندگان خواهد 

داشت و رنارراین تعداد نفرات 

ریشتری در پژوهش شرکت می کنند 

 که ره ارزیاری دقی  تر منجر می شود 

رییه احتمییال زیییاد از  کیفیییت داده هییا

پایایی و روایی راالتری ررخوردار خواهد 

 رود

 طراحی مداخله و اجرا

مشارکت کنندگان احئاس می کنند 

که مداخله ررای نیازهایشان طراحی 

شده است و خود ارراد از اجرای این 

پژوهش سود خواهند رردو ردین گونه 

 منارع ررای اجتما  رراهم خواهد شد 

ا احتمیال ریشیتری   طراحی مداخلیه ری  

ررای مشارکت کنندگان تناسب خواهد 

داشت، رنیارراین احتمیال مورقییت در    

 یاردواجرا ارزایش چشمگیری می

 هاتحلیل و تفئیر داده

اعضای اجتما  که نتای  مطالعه را 

شنوند، احئاس می کنند که می

نتای  ارائه شده رئیار دقی  و 

 هوشمندانه استو 

پژوهشیگران میورد   ره احتمیال کمتیر،   

انتقاد قرار خواهنید گرریت کیه چشیم     

اندازی محیدود و ییا حئاسییت هیای     

 ررهنگی را در نظر نگررته اند

 ترجمه پژوهش

تواند در نتای  را احتمال راالتری می

سطح اجتماعات رزرگتر مورد استفاده 

قرار گیرد و را قارلیت ریشتری 

 پیشنهادات ارائه شده ره اجرا ررسدو

 انتشار نتای ارزایش 

(Viswanathan et al., 8669) 

 

 ریزی یک پروژه پژوهش مشارکتی مبتنی بر اجتماع چگونه است؟برنامه

ریر اسیت کیه شیامل طراحیی      ریزی هر پروژه پژوهش مشارکتی مبتنی رر اجتما ، ررآیندی کامالً منح ر ره ررد و زمیان ررنامه

محیور و پژوهشیگران اسیتو در ادامیه     های اجتمیا  اعضای اجتما ، سازمانراشدو این پژوهش شامل پژوهش، اجرا و تحلیل می

 کند:شود که اقدام ره سوی پژوهش مشارکتی مبتنی رر اجتما  را هدایت مینکات آورده می

 مالحظات آغازین

 اند؟از نظر زمانی، چه میزان وقت را کارکنان و سازمان شما ره پروژه تعهد دادهکارکنان: 

 تواند ره آموز  دیگر ارراد در روند پژوهش ریانجامد؟در کارکنان وجود دارد که می هاییچه ترریت

 رر است؟این پروژه چه میزان هزینهمالی: 

 ها را پرداخت نماید؟آیا درآمدها و مبالیی وجود دارد که هزینه

 های پروژه را پرداخت نمایند؟انند هزینهآیا شما این امکان را دارید که را خالقیت خود اررادی را ره پروژه وارد کنید که رتو

 آیا شما ره اطالعاتی که مورد نیازتان است دسترسی کاری دارید؟اطالعات: 
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 توان انجام داد؟هایی را میرا اطالعات رراهم شده در پروژه چه رعالیت

نیاز داشته راشید هماون رنّیاوری  آیا تجهیزات و ارزارهای خاصی وجود دارد که شما در طی پژوهش ره آن تجهیزات و ارزارها: 

 شود؟ اگر جواب مثبت است، آیا شما آنها را دارید؟ها استفاده میآوری دادهارزارهایی که ره منظور جمعیا نرم

اگر سازمان شما ره منارعی که در راال گفته شد دسترسی نداشته راشد، آیا سازمانی وجود دارد که شیما  ها: ارتباطات و همکاری

 ا ارتباط داشته راشید؟را آنه

ای را که ررای اجرای آن عالقمند است از نظر کارکنان، مشاوران و ت  ص توانایی انجیام آن را  آیا سازمان شما، پروژهت  ص: 

 دارند؟

توانید از مدل ررآیندی کیه  گیری ره سمت اجرای پروژه انجام شد، شما میپن از اینکه این مالحظات پاسخ داده شد و ت میم

شود استفاده نمایید تا در اجرای پژوهش ره شما کمک کندو هر گام شامل لیئتی از سواالتی است که ادامیه  ادامه آورده می در

 نمایدوررآیند را هدایت می

 گام اول: طراحی پروژه و اجراء )در ررخی از موارد، ممکن است پن از شراکت اتفاق ریفتد(

 جیراریاییشناسایی سوال پژوهش و تمرکز هدف: 

 گیردو مئهله اصلی که شما راید میورد رررسیی   ررحئب نیاز اجتما ، قدرت، عالئ ، ماموریت و ترریت اجراء انجام می

 قرار دهید چیئت؟

 مشکل یا مئهله اصلی و خاو چیئت؟ 

 سواالت پژوهش که شما تمایل ره پاسخ دادن ره آنها هئتید چیئت؟ 

 هایی را تمایل دارید تا آزمون کنید؟ عالقمند ریه ررجئیته نمیودن ییا     هچه چیزی دوست دارید که ردانید؟ چه ررضی

 ارزایش توجه ره کدام ر ش هئتید؟

 توانید انجام دهید؟ها را میره طور عملیاتی کدام یک از رعالیت 

     ا مرزهای جیراریایی که شما عالقمند هئتید تا در آن ره اقدام و مشارکت ریردازید کدام هئیتند؟ )اجتمیا  شیاید ری

تعریف شما از مرزها موار  نباشد، رنارراین ره ساخت آن توجه کنید و در اولیت جلئه ره توار  در زمینه مرزها رایید  

 رسید(

 کنندگان )در برخی از موارد ممکن است پیش از طراحی پروژه اتفاق بیفتد(گام دوم: شراکت

 همکاری   کنندگان در پژوهش و دعوت از آنها ره منظورشناسایی شراکت هدف:

 نفعان کلیدی هئتند؟رراساس مئهله اصلی و جیراریا، چه کئانی ذی 

 اید، رررسیی کنیید کیه    هایی داشتهرر این اساس، شما را چه کئانی همکاری خواهید کرد؟ اگر شما از قبل همکاری

 اندونفعان عالقمند ره حضور در این پژوهش را ندارند و خود را جدا کردهچه کئانی از ذی

 دهند؟این گروه، اجزای م تلفی از اجتما  را مورد رررسی قرار می آیا 

 راشد؟مشارکت در اجتما  در چه سطوحی می 

 سازی شود و ره چه روشی هر ش ص یا گروه عالقمند ره کمیک  کنندگان از هر ررآیند راید شفافانتظارات مشارکت

 دارد؟کردن استو عالئ  آنها چیئت و چرا؟ چه منارع در دسترسی وجود 
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 هاآوری دادهگام سوم: جمع

 کنندگان کلیدیها و شناسایی مشارکتآوری دادههای جمعیک دست نمودن سواالت پژوهش، انت اب و اجرای رو هدف: 

 تر نمایید و یا سیواالت پیژوهش را ریه    کنندگان، آیا شما نیاز دارید که اطالعات را شفافرراساس مئهله و مشارکت

 د؟طور خاو تیییر دهی

 آوری اطالعات خواهند پرداخت؟ چه کئانی دانش خاو در زمینه این عنوان دارند؟چه کئانی ره جمع 

 کننده در پژوهش خواهید داشت؟ چه تعداد شرکت 

 کنندگان در پژوهش ره چه میزان است؟ترریت مشارکت 

 های پژوهش خواهند رود؟چه کئانی هدف نهایی شما از یارته 

  خاصی نیاز دارید تا ره سواالت پاسخ دهید؟شما ره چه اطالعات 

  

 هاگام چهارم: تحلیل داده

 ایجاد و اجرای یک طرح ررای تحلیلهدف: 

 تواند ره سواالت پژوهش پاسخ دهدوآوری رراساس قالبی که میتوسعه ارزارهای جمع 

 رهم اجزای اطالعات جیراریایی دارای اهمیت استو 

 اصلی ایجاد نمایید؟های آیا شما نیاز دارید تا قالب 

 تعیین رهترین قالب مشارکت 

 کنید؟آوری میآیا شما اطالعات را ره صورت ش  ی جمع 

 آوری اطالعات، عالئ  و نظرات دیگری هم دارید؟آیا شما رراتر از جمع 

 ها(قالب تحلیلی شما چیئت؟ )ره طور مثال نقشه 

 ای رراهم خواهد شد؟چه اطالعات پایه 

 راره مئهله خاو از تحلیل چه چیزی یاد رگیرید؟انتظار دارید که در 

 

 

 

 دهیگام پنجم: گزارش

 تحلیل، انتشار و اقدامهدف: 

 :طرح را ررای ارائه و انتشار نتای  ره موارد زیر راید توجه کرد 

گذاریید؟ چیه سیوالی    چه چیزی: روایتی که شما عالقمند هئتید تا رگویید چیئت؟ چه چیزی را ره نمیایش میی  

 شما هدرتان پاسخ ره آن روده است؟است که 

 دهید؟چه کئی: تماشاکنندگان شما چه کئانی هئتند؟ شما ره چه کئانی این نتای  را ارائه می

 کنید؟چه زمانی: شما ره مشکل ره صورت مشکلی مداوم یا یک مشکل در یک زمان خاو نگاه می
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ار ؟ در وب سایت؟ ره صورت رییان و سی نرانی   دهید؟ گزچگونه: شما این اطالعات و پژوهش را چگونه ارائه می

 محور؟ عمومی؟ در جلئه اجتما 

 توسعه و گئتر  راهبردهای اقدامی 

 توانند در پژوهش دخالت کنندتعیین اینکه چگونه اعضای اجتما  می 

 آوری حمایت و مدارعهارائه نتای  ره کارکنان و اعضای اجتما  ره منظور جمع 
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