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  :در ایران پژوهش مشارکتی مبتنی بر جامعه
  نفعان ذي از دیدگاه آن راههاي کنترل  وچالش ها 

  3آمنه ستاره فروزان ،2فرح السادات بحرینی ،1حسین ملک افضلی

 
   چکیده

سازمان جهانی بهداشت ریشه مشکالت پژوهش هاي کاربردي در کشورهاي در حـال  
ی را     توسعه را انجام تحقیقات بر اسـاس عالئـق محققـان و    تصـمیمات در نظـام اجراـئ

این سازمان حل این مشکالت را در گـرو مشـارکت    .مبتنی بر تجارب مدیران می داند
پـژوهش   استفاده از رهیافت در ایران 1380در سال  .همه ذي نفعان در تحقیق  می داند

 بعنوان راهکاري جهت جلب مشارکت ذي نفعـان در تحقیـق،   جامعه مبتنی بر مشارکتی
  . شـد استفاده از نتـایج تحقیقـات پیشـنهاد     و تغییر دیدگاه محققین شدن جامعه، توانمند

 نتخـاب ا ،ایجاد پایگاه تحقیقات جمعیتی به عنوان بستري مناسبراهکار  ،اساساین بر 
 و سه سال پس از اجراي برنامـه . راه اندازي شد کشور دانشگاه علوم پزشکی 13 درو 

یـک بررسـی   ، هـا پایگـاه  این موانع مشارکت ذي نفعان در  به منظور بررسی چالشها و
 5 محـور و  5تعیـین  و انجام بحث گروهـی متمرکـز    بادر این بررسی . انجام شد کیفی

 ،تحلیـل  تجزیـه و پـس از   .گردیـد جمـع آوري و تحلیـل   گروه بحـث، نظـر ذینفعـان    
عـدم   را با اهمیت ترین چالش در مشـارکت ذي نفعـان  اکثریت اعضاء  مشخص شد که

   بـراي مشـارکت ذي نفعـان   مـدیران   اراده در بین سیاسـتگذاران و  عزم و اعتقاد، تعهد،
بی اعتمادي ذي نفعان در جدي گرفتن نقش آنها در مشـارکت   از طرف دیگر. می دانند

تجربیـات   با توجه به نتایج بدسـت آمـده و  . هم یکی از چالشهاي مهم مطرح شده بود
ومی     ارائه شده در این مقاله و از آنجا که یکی از اصول توسعه پایدار و همـه جانبـه، ـب

یک الگوي بومی در جلـب   اصالت روشهاي به کار گرفته شده می باشد، فقدان بودن و
ود، موجـب     نگرش بـه  مشارکت ذي نفعان که ناشی از نوپایی این  تحقیـق در کشـور ـب

   .کاهش مشارکت ذي نفعان در این نوع پژوهشها گردید
  

  پژوهش مشارکتی مبتنی بر جامعه، ذي نفعان، بحث گروهی متمرکز :کلید واژگان
  
  
  
  

  
  
  
  
  
 

  مجله تخصصی پژوهش و سالمت
  مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاي سالمت گناباد 

  1390زمستان و زییپا  ،1 ي شماره ،1 ي دوره
  مقاله اصیل پژوهشی

 

ــار زیســتی  -1 ــراي تخصصــی آم ــار  دکت ــروه آم ــتاد گ ، اس
دانشـکده بهداشـت دانشـگاه علـوم پزشـکی       واپیدمیولوژي،

 تهران
 کارشناس ارشـد آمـوزش بهداشـت،    :نویسنده مسؤول -2
  رشناس مسئول تحقیقات نظام سالمت کا

 -تحقیقــات و فنــآوري وزارت بهداشــت  معاونــت :نشــانی
  درمان وآموزش پزشکی

  farahbahreini@yahoo.com :پست الکترونیکی 
  02164892601: تلفن
    02166582535: نمابر

مرکـز تحقیقـات عوامـل    دانشیار ، متخصص روانپزشکی -3
دانشــگاه علــوم بهزیســتی و ، اجتمــاعی مــوثر بــر ســالمت

  توانبخشی

  24/2/90 :دریافت
                      13/6/90 :اصالح نهایی

  18/6/90: پذیرش
  
  
  
  
  
  
  



  1390، پاییز و زمستان1شماره ي ،1دوره ي    سالمتمجله تخصصی پژوهش و 

  مقدمه
ه عنـوان یـک چـالش مهـم      "سالمت براي همه" دستیابی به امر ، ـب

 ایجـاد جامعـه ایـی سـالم و      .سـوم مـی باشـد     در هزاره فراروي ما

پیچیـده اجتمـاعی، نیازمنـد رویکردهـاي     فائق شدن بـر مشـکالت   
ــل  ــارکتی و راه ح ــازمانها را     مش ــه و س ــه جامع ــت ک ــایی اس  ه

ــا و        ــا، توانائیه ــا از ظرفیته ــد ت ــی ده ــرار م ــدیگر ق ــار یک  در کن

 .استفاده شـود  منابع اجتماعی جهت شناخت نیازها و حل مشکالت
در چند دهه اخیر، روشـهاي تحقیـق سـنتی و متـداول بـراي حـل       

اجتماعی مردم  به دلیل مشـارکت محـدود جامعـه دچـار     مشکالت 
ــل محققــین  . انــد چــالش شــده   از طرفــی امــروزه علــی رغــم تمای

سـالمت جامعـه،     کی کشور براي اثر گـذاري بـر ارتقـاي   علوم پزش
 تحقیقات متعارف دانشگاهی در ایـن زمینـه چنـدان موفـق نبـوده و     

اقـدامات   ،جامعهالویت هاي سالمت  نتوانسته اند مطابق با نیاز ها و
طراحـان دیـدگاه نـوین در جسـتجوي     . ]1[ موثري را انجـام دهنـد  

مشارکت جامعه به عنوان شریکی فعـال در تمـام فرآینـد پـژوهش     
 .شمارند هستند و سودمندي هایی را براي اتخاذ این راهبرد برمی

ـــــر  جامعــــــه      در پـــــژوهش مشــــــارکتی مبتنـــــی ـب

(Community-Based Participatory Research- CBPR)، 
در روند تولیـد دانـش، ایجـاد تغییـر و      نقش محققین غیردانشگاهی

مشـارکت ذینفعـان   . کنترل فرآیند پژوهش حائز اهمیـت مـی باشـد   
سازي و تقویت اعضاء جامعه بـراي   همچنین توانمندسازي، ظرفیت

  عالقـه   ،از ایـن رو . گردد مقابله با تهدیدهاي سالمت را موجب  می
 کارگیري پژوهشهاي مشارکتی مبتنی بـر جامعـه  فزاینده اي براي به 

ا     . جوامع دانشگاهی وجود دارد در سطح یکن آشـنایی نـاچیزي ـب ـل
هـاي   روش شناسی و اصول این شـیوه در سـطح جامعـه و گسـتره    

پــژوهش مشــارکتی مبتنــی بــر جامعــه  .دانشــگاهی موجــود اســت
ــار  ــه ک ــا فرآینــدي اســت ک ــی مشــخص را   ب   گــروه هــاي جمعیت

نتوان تعریف معینـی از آن بدسـت داد، زیـرا     شاید .توسعه می دهد
اجـراي   ممکن است تعیین یک قالب خاص، گروه هاي فعـال را از 

به هر حـال صـاحب نظـران    . ]2[ روشهاي ابتکاري خویش باز دارد

آن را رهیافتی در تحقیق می دانند که در آن همـه   ،این نوع پژوهش
یندگان سـازمانها و  اقشار جامعه از جمله عموم مردم، مسوولین، نما

  هـاي پژوهشـی    محققین، دوشادوش هـم در همـه مراحـل و زمینـه    
ــده  ــل ش ــد    ،وارد عم ــی کنن ــتفاده م ــدیگر اس ــارب یک   . ]3[از تج

مشارکت کنندگان با احساس مالکیت، تعلـق و احسـاس مسـئولیت    
در جهت ارتقاي سطح آگـاهی هـا و    ،نسبت به طرحهاي اجرا شده

   .]3[ نمایند تالش می ،با عملهمراه کردن دانش آموخته شده 
ادبیـات علمـی پـژوهش     در بررسی بخش عمده اي از متـون و 

طـه سـالمت   یل در حیـ دي ذیـ نکـات کل  ،مشارکتی مبتنی بر جامعـه 
ــانی    ــوان مب ــه عن ــه ب ــاي جامع ــی ه ــژوهش  و ویژگ ــوع پ ــن ن    ای

  :پژوهش مشارکتی مبتنی بر جامعه. اندمعرفی شده 
  ردیواحد در نظر می گ یک هویتجامعه را به  عنوان.  
 نقاط قوت و ظرفیتهاي بالقوه و ارتباطـات متقابـل   یه بر پا

 .می شودزي یه ریپا ،افراد

  ــارکت ــر مش ــل تحق  براب ــامی مراح ــا در تم ــاعض    را قی
  .می نمایدل یتسه

 و ذي نفعــان ءن همــه شــرکایوهشــی را بـ ژافتـه هــاي پ ی   
 .دهد می  انتشار

 مند می سازدبهره ق یج تحقیاز نتا را ءهمه شرکا . 

 ـــل و توانمنــــد ســــازي را  یــــادگیرينــــد آیفر   متقاـب
   .کاهش یابداجتماعی  بی عدالتیبخشد تا  می ارتقا

 تکامـل   ارتقا یابنده در جهت توسعه و چرخه اي پایدار و
  .اجتماع است

ــارکتی      ــژوهش مش ــتند پ ــد هس ــگران معتق ــی از پژوهش   برخ
ـ باشـد،   پایه اعتمادسازي براگر ی بر جامعه نمبت کـارگیري مـوثر   ه ب

کیفیت و اعتبـار یافتـه هـاي پژوهشـی را      ،می بخشد نتایج را ارتقاء
تبادل تجارب بین شـرکاء بـراي حـل مشـکالت     و افزایش می دهد 
وع نگـرش بـه     . ]4، 3[ تسهیل مـی نمایـد   پیچیده سالمت را ایـن ـن

  فاصـله موجـود    ،فرهنگـی  اتبـا ایجـاد ارتباطـ   همچنـین   ،پژوهش
  را  يانعطــاف پــذیر روشــهاي متنــوع و ،کــردهبــین شــرکاء را کــم 
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سودمندي جامعه از دانش و تجارب از این طریق کار می گیرد و ه ب
از طرفـی، پژوهشـهاي   . ]4، 3[ بدست آمده را تضـمین مـی نمایـد   

منابع و ملزومات توسـعه جهـت جوامـع     ،مشارکتی مبتنی بر جامعه
ایی انتقـال نتـایج و یافتـه هـا را بـه        ،دندرگیر را مهیا مـی سـاز   تواـن

ه پیشـبرد مـداخالت      ،سیاستگزاران  ایجاد نمودهو  مدیران منجـر ـب
وع پژوهشـها   این . ]3[ دنبعدي و تغییر سیاستها می گرد پایـداري  ـن

  . ]4[ دنرا به نسل بعد ارتقا می بخش هاانتقال آن یافته هاي تحقیق و
یافت پـژوهش مشـارکتی   استفاده از ره ،در ایران 1380در سال 

مبتنی بر جامعه بعنوان راهکاري جهت توانمندشدن جامعه و انتقال 
مدیریت پژوهش به جامعه، تغییر دیدگاه محققـین و توانمندسـازي   

اسـتفاده از نتـایج تحقیقـات     مدیران براي مشـارکت در پـژوهش و  
ایجاد پایگـاه تحقیقـات جمعیتـی    ، جهت تحقق این امر. شدپیشنهاد 
 13در ایـن راسـتا   . ن بسـتري مناسـب در نظـر گرفتـه شـد     به عنـوا 

 ،ارومیه(درمانی کشور  خدمات بهداشتی و دانشگاه علوم پزشکی و
 ،شـهرکرد، زنجـان، قـم، کرمـان     سـمنان،  بوشهر، بندرعباس، تهران،

توانمنـدي،  هاي با توجه به معیار )مشهد کرمانشاه، گناباد، گلستان و
  ســابقه اجــراي ، همچنــین عالقمنــدي و تعهــد مــدیران پژوهشــی

ا جمعیـت    ،مبتنی بر جامعه پروژه هاي نسبت به تعیین یک منطقه ـب
  بــا  دانشــگاههاایــن . نمودنــداقــدام  خــانوار 7000الــی  5000بـین  

  اســـتفاده از رهیافـــت  ،نظــر گـــرفتن  اهـــداف پــیش گفـــت   در
در طی اجراي این  .کردندرا آغاز مبتنی بر جامعه پژوهش مشارکتی 

که هر شش ماه یکبـار جهـت پـایش برنامـه      ئینشستها در برنامه و
 ي تحقیقـات جمعیتـی  اعضاء فعال در پایگاه ها ،گرفت صورت می

سـه سـال پـس از    به همین دلیـل   .کردند مطرح می چالش هائی را
بررسـی چالشـها و   با هدف  یک بررسی کیفی مذکور، اجراي برنامه

  موانــع انجــام پــژوهش مشــارکتی مبتنــی بــر جامعــه در ایــران کــه  
  . انجـام شـد   می توانست ادامه فعالیتهـا را بـا مشـکل مواجـه نمایـد     

مقاله حاضر با در نظر گرفتن محدودیت هـاي تحقیقـات کیفـی بـه     
  ارائه و بحث در مورد نتایج مطالعه فوق می پردازد

  
  

  روش 
انجـام شـد، نظـرات     1383بهمـن مـاه سـال     درکـه  این مطالعه در 

ذینفعان فعال در پایگاه هاي تحقیقات جمعیتی در مـورد چالشـها و   
راي    ا موانـع موجـود در    رویـاروئی  ارائه راهکارهاي پیشـنهادي ـب ـب

ــه کــارگیري   ــه گســترش و ب ــاتاینگون   . جمــع آوري شــد ،تحقیق
ذینفعان فوق شامل نمایندگانی از بخش دولتـی، بخـش خصوصـی،    

دیران پژوهشـی  سازمانهاي مردم نهاد، نمایندگان مردم، محققین و م
  بــه روش کیفــی  مطالعــهایــن . بودنــد دانشــگاههاي مجــري برنامــه

انجام شد و داده هـاي مـورد نظـر از طریـق انجـام بحـث گروهـی        
. گردآوري گردیـد  گروه بحث 5محور و تشکیل  5متمرکز با تعیین 

سـئواالت بـا   ایـن   .مطرح شـد  سوال باز  5 براي دستیابی به هدف،
همکاري کمیته علمـی تحقیـق کـه نماینـدگانی از دسـت انـدکاران       

 بخـش دولتـی،  (مختلف فعال در پایگـاه هـاي تحقیقـات جمعیتـی     
) محققـین دانشـگاهی   سازمانهاي مردم نهـاد، مـدیران و   خصوصی،

پـژوهش عبـارت   ایـن  مورد استفاده در سئواالت  .ندتهیه شد بودند
   :بودند از

ظرفیـت سـازي در    موانـع ایجـاد مشـارکت و    چالش هـا و  -1
 مردم، جهت شرکت در تحقیقات مشارکتی مبتنی بر جامعـه کدامنـد  

  عملی براي چیرگی بر آنها وجود دارد؟ چه راهکار و
ظرفیـت سـازي در    موانـع ایجـاد مشـارکت و    چالش هـا و  -2

بخش دولتی، جهت شرکت در تحقیقات مشارکتی مبتنی بر جامعـه  
  عملی براي چیرگی بر آنها وجود دارد؟ چه راهکار و کدامند
ظرفیـت سـازي در    موانـع ایجـاد مشـارکت و    چالش هـا و  -3

ــات مشــارکتی    ــاد، جهــت شــرکت در تحقیق ــردم نه ــازمانهاي م   س
راي چیرگـی بـر آنهـا      چه راهکار و مبتنی بر جامعه کدامند عملی ـب

   وجود دارد؟
سـازي در  ظرفیـت   موانـع ایجـاد مشـارکت و    چالش هـا و  -4

محققین، جهت شرکت در تحقیقـات مشـارکتی    بخش دانشگاهی و
راي چیرگـی بـر آنهـا      چه راهکار و مبتنی بر جامعه کدامند عملی ـب

  وجود دارد؟



  1390، پاییز و زمستان1شماره ي ،1دوره ي    سالمتمجله تخصصی پژوهش و 

ع ایجـاد مشـارکت و    چالش هـا و  -5 ظرفیـت سـازي در    مواـن
بخش دولتی، جهت شرکت در تحقیقات مشارکتی مبتنی بر جامعـه  

  براي چیرگی بر آنها وجود دارد؟عملی  چه راهکار و کدامند
گروه که در هر گروه نمایندگانی  5جهت نیل به هدف مذکور، 

 ســازمانهاي مــردم نهــاد، مــدیران و  خصوصــی، از بخــش دولتــی،
دانشـکده علــوم   دانشـگاه و  13نماینـدگانی از مـردم از    محققـین و 

پزشکی که واجد پایگاه تحقیقات جمعیتی بودنـد و حـداقل سـابقه    
در پایگـاه هـاي تحقیقـات جمعیتـی را داشـتند،      عالیـت  فسـه سـال   

ــد ــین  . تشــکیل گردی ــر گــروه ب ــی  10تعــداد اعضــا ه ــر 12ال    نف
راي هـر    و) نفر 56 "جمعا( بحـث  مدت زمان در نظر گرفته شده ـب

 ،شـرایط  با توجـه بـه موقعیـت و   که ساعت بود  2 ،گروهی متمرکز
داشت بـردار  یایک  هر گروه داراي یک تسهیل گر و. بود تغییرقابل 

داشـت  دتوسـط یا  تمام مراحل مصاحبه ضبط و .بودندآموزش دیده 
ــد   ــاده گردی ــردار پی ــان. ب ــه شــده از     ،در پای ــاي تهی ــت ه   یاداش

الیز  . تحلیـل گردیـد   بحث هاي گروهی توسط محققین تجزیه و آـن
ا اسـتفاده از کـد گـذاري      صـورت دسـتی و  ه ب ،حاصلداده هاي  ـب

 انجاممستقل از یکدیگر  "توسط دو نفر از محققین به صورت کامال
  .سپس در تیم علمی نتایج مورد تحلیل قرار گرفت و شد

  
  یافته ها
نشـان  گروهی متمرکـز   هاياطالعات بدست آمده از بحث  بررسی

 پژوهش مشارکتی مبتنی بر جامعـه  با اهمیت ترین چالش در که داد
اراده بـراي   عـزم و  عـدم اعتقـاد، تعهـد،   " ،از دیدگاه همه ذي نفعان

ین سیاسـتگذاران و      .مـی باشـد   "مـدیران  انجام ایـن پـژوهش در ـب

که از طرف اعضاء گروه ها با اهمیت تلقـی گردیـد،    دیگريچالش 
راي مشـارکت در یـک    " فقدان اعتماد به توانایی نمایندگان جامعه ـب

   .بود "تحقیق علمی
امتوازن قـدرت کـه     ،اکثر شرکت کنندگان اظهار داشتند توزیع ـن

ه توانـایی     ناشی از ناکافی بودن خود باوري در نمایندگان جامعـه ـب
  مشـارکت فعــال آنـان را محــدود    ،جهـت حــل مشکالتشـان اســت  

  موجـب اخـتالل در برقـراري     ایـن موضـوع همچنـین   . کرده اسـت 
ال پایگـاه هـاي تحقیقـات    فعـ گـروه هـاي    پویا در همکاري موثر و

معتقد بودند که اهـداف   شرکت کنندگانریت اکث. می شود جمعیتی
 تحقیقـات جمعیتـی   هايپایگاهدر فعالیت ان فعذي ن هاي و اولویت

اظهـار داشـتند عـدم مشـارکت      آنهاهمچنین اکثریت  .متفاوت است
منجـر   ،مالی همه ذینفعان بویژه سازمان هاي دولتی دست اندر کـار 

 بررسـی این محققین شرکت کننده در . به ایجاد محدودیت می شود
  نا آشـنائی بـا پـژوهش مشـارکتی مبتنـی بـر جامعـه را یکـی از          نیز

  . چالش هاي مهم می دانستند
در خصـوص   ،چـالش هـا   مـورد پایان بحث گروهی در از پس 
  . شــده پیشـنهادهایی ارایـ   هـم بحــث بـه عمـل آمــد و    هـا  راهکـار 

در تحقیـق نشـان داد کـه    شـرکت کننـدگان   ات یشنهادجمع بندي پ
تهیه متون آموزشی مناسب با شرایط  سات هم اندیشی،برگزاري جل

وع پـژوهش      به زبان ساده و آموزش تئوري و بومی و عملی ایـن ـن
  . دند از راهکــار هــاي مــوثر باشــنــبــراي کلیــه ذي نفعــان مــی توان

همچنین پیشـنهادات اعضـا   ، چالشهاي مطرح شده 1جدول شماره 
  .سوال مطرح شده را نشان می دهد 5گروه ها براي 
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  چالشها و موانع مطرح شده توسط شرکت کنندگان مطالعه در باره پژوهش مشارکتی مبتنی بر جامعه و چگونگی کنترل و رفع آنها: 1جدول 

  چالشها، چگونگی کنترل            
  سواالت 

  چگونگی کنترل چالش   چالش ها وموانع 

چـــالش هـــا و موانـــع ایجـــاد 
مشـارکت و ظرفیـت سـازي در    
مـــردم، جهـــت شـــرکت در   
تحقیقــات مشــارکتی مبتنــی بــر 
جامعه کـدام نـدو چـه راهکـار     
عملــی بــراي چیرگــی بــر آنهــا  

  ؟/وجود دارد

بی اعتمـادي مـردم بـه جـدي گـرفتن نقـش آنهـا در         -
  مشارکت 

  شکاف عمیق بین مردم و دانشگاهیان  -
  فقدان فرهنگ کار گروهی  -
  دگاه سنتی در مدیریت پژوهش وجود ساختار و دی -
ــه     - ــخگویی زودرس ب ــه پاس ــبت ب ــردم نس ــار م انتظ

  مشکالت آنان 
  عدم آشنایی با مفاهیم علمی تحقیق -

  استفاده از افراد با نفوذ جهت جلب اعتماد مردم  -
  آموزش و توانمند سازي مردم   -
  اطالع رسانی، شفافیت و پاسخگویی  -
  تغییر و اصالح بعضی از قوانین  -
  اجراي پروژه هاي کوتاه مدت و زود بازده  -
تفکیک نیازهاي جامعه به دو دسته برنامه هـاي اجرائـی    -

  و پژوهشی 
  ارائه تجارب موفق  -
  ارائه بازخورد مستمر -

چـــالش هـــا و موانـــع ایجـــاد 
مشـارکت و ظرفیـت سـازي در    
بخش دولتی، جهت شـرکت در  

رکتی مبتنــی بــر تحقیقــات مشــا
جامعــه کدامنــد و چــه راهکــار 
عملــی بــراي چیرگــی بــر آنهــا  

  ؟/وجود دارد
  

وجــود بــاور مــدیران دولتــی بــه تهدیــد آمیــز بــودن  -
  مشارکت مردم 

  رواج نگرش بخشی در میان مدیران دولتی  -
قوانین دست و پاگیر اداري و وجـود سـاختار تمرکـز     -

  گراي دولتی
  تغییر مکرر مدیران  -
  ه فعالیتهاي روزمره مدیران دولتیغلب -
عدم آشنایی  مدیران دولتی بـا مفـاهیم مشـارکت ذي     -

  نفعان 

  برگزاري کارگاه و سمینارهاي توجیهی -
  انعقاد تفاهم نامه هاي مشترك با سازمانهاي دولتی  -
اصــالح قــوانین و مقــررات اداري و تصــویب قــوانین  -

  تسهیل کننده مشارکت 
  ارائه تجارب موفق ناشی از مشارکت  -
انجام مالقاتهاي حضوري با مدیران سازمانهاي دولتی و -

  توجیه چهره به چهره
ارائه نتایج حاصل از مشارکت مردم در حل مشـکالت   -

  خود در کاهش تقاضااز دولت 
  ارائه بازخورد مستمر -

چـــالش هـــا و موانـــع ایجـــاد 
مشـارکت و ظرفیـت سـازي در    

مــردم نهــاد، جهــت ســازمانهاي 
شرکت در تحقیقـات مشـارکتی   
مبتنی بر جامعـه کدامنـد و چـه    
راهکار عملی براي چیرگـی بـر   

  ؟/آنها وجود دارد
  

  عدم ثبات در فعالیتهاي سازمانهاي مردم نهاد  -
عــدم آگــاهی و اعتمــاد  مــردم نســبت بــه اهــداف و   -

  فعالیتهاي سازمانهاي مردم نهاد 
عدم اعتماد سازمانهاي دولتـی نسـبت بـه سـازمانهاي      -

  مردم نهاد 
  مشکالت مالی  -
تمایل سازمانهاي مردم نهاد به اعمال نظرات خـود بـه    -

  سایر ذي نفعان  

ایجاد شفافیت ، پاسخگویی و اطالع رسـانی در مـورد     -
  اهداف و فعالیتها 

احترام به تصمیم گیریهاي جمعـی و نظـرات سـایر ذي     -
  ان نفع
  اعتماد سازي  -

چـــالش هـــا و موانـــع ایجـــاد 
  مشارکت و ظرفیت سازي در

  وجود ساختار سنتی در دانشگاه ها -
  عدم ارزش گذاري به این فعالیتها و کمبود انگیزه در -

  اصالح آئین نامه ارتقا و ارزش دهی به این نوع پژوهش - 
  وارد کردن آموزش تحقیقات مشارکتی مبتنی بر جامعه در - 
  



  1390، پاییز و زمستان1شماره ي ،1دوره ي    سالمتمجله تخصصی پژوهش و 

  چالشها، چگونگی کنترل            
  سواالت 

  چگونگی کنترل چالش   چالش ها وموانع 

بخــش دانشــگاهی و محققــین،  
ــات    ــرکت در تحقیق ــت ش جه
مشــارکتی مبتنــی بــر جامعــه    
ــی   کدامنــد و چــه راهکــار عمل
بــراي چیرگــی بــر آنهــا وجــود 

  دارد؟
  

  محققین براي این نوع پژوهش  
عدم آشنایی محققـین بـا مفـاهیم تحقیقـات مشـارکتی      -

  مبتنی بر جامعه 
  هیان نبود فرهنگ کار مشارکتی و تیمی در بین دانشگا -
  سختی کار با مردم  -
  وقت گیر بودن این نوع پژوهش  -
  تفاوت در اولویت مشکالت مردم با دانشگاهیان    -

  دوره پزشکی اجتماعی  
  تحقیقات مشارکتی مبتنی بر جامعه   MPHراه اندازي -
  انتقال تجارب بین المللی دراین زمینه  -
  برگزاري کارگاه هاي آموزشی و دوره هاي کوتاه مدت  -
ایجاد شبکه همکـاري در بـین پایگـاه هـاي تحقیقـات       -

  جمعیتی 

ــاد    ــع ایج ــا و موان ــالش ه چ
مشارکت و ظرفیت سـازي در  
بخش دولتـی، جهـت شـرکت    
در تحقیقات مشـارکتی مبتنـی   
بــر جامعـــه کدامنــد و چـــه   
راهکار عملـی بـراي چیرگـی    

  ؟بر آنها وجود دارد

ــش    - ــود در بخ ــاي موج ــیل ه ــالع از پتانس ــدم اط ع
  خصوصی 

 عدم اعتماد مردم به بخش خصوصی -

  فقدان ارتباط بین بخش خصوصی با سایر ذي نفعان  -
  تفاوت در اولویتهاي بخش خصوصی با اولویتهاي مردم  - 
  انتفاعی بودن بخش خصوصی  -

شناسایی پتانسـیل هـا و ظرفیتهـاي موجـود در بخـش       -
  خصوصی 

برقراري تعامل مثبت بین مردم و بخـش خصوصـی بـا     -
  شناسایی تضادها ورفع آنها 

  انجام پروژه هاي مشارکتی به منظور جلب اعتماد مردم  -

  

  بحث 
روش هـاي سـنتی تحقیـق بـه دلیـل مشـارکت        ،در دهه هاي اخیـر 

صـاحبنظران دیـدگاه هـاي     .محدود جامعه دچار چـالش شـده انـد   
در جستجوي مشـارکت جامعـه بـه عنـوان شـریک فعـال در        نوین،

سـودمندي هـایی را   ایـن صـاحبنظران   . تمام فرآیند پژوهش هستند
 براي این اتحاد بر می شمارند کـه عرصـه هـاي بودجـه گـذاري و     
تـداخالت در ســطح ســالمت عمــومی را تحـت تــاثیر خــود قــرار   

رکت جامعه در فرایند پـژوهش موجـب   افزون بر این، مشا .دنمیده
راي مقابلـه      توانمند سازي، ظرفیت سازي و تقویت اعضـا جامعـه ـب

از ایــن رو امــروزه عالقــه . ]6[ بــا تهدیــدهاي ســالمت مــی گــردد
کار گیري پژوهش مشـارکتی مبتنـی بـر جامعـه     ه اي براي ب فزاینده

موانعی نیـز بـراي گسـترش     از طرف دیگر چالش ها و. وجود دارد
 ،در ایـن بررسـی   .ایداري آن از سوي صاحبنظران بیان می شـود پ و

  موانع پژوهش مشارکتی مبتنی بر جامعه مـورد ارزیـابی    چالش ها و
ع انجـام     این . ندقرار گرفته ا بررسی نشان داد که چـالش هـا و مواـن

ند محور کلی قابـل بحـث مـی باشـ     4تحقیق در نگرش به این نوع 
  :که عبارتند از

 همکاري بین ذي نفعان و شکل دهی مشارکت  
 روش کار 

 ،اقتصادي سیاسی و عوامل اجتماعی، فرهنگی 

 عوامل سازمانی  
ایــن داده هـــا بـــا متغیرهــاي حاصـــل از ادبیـــات تئوریـــک   

در دنیـا نیـز   کـه ایـن عوامـل     مطالعـه متـون نشـان داد   . مقایسه شد
اجـراي پـژوهش مشـارکتی مبتنـی بـر جامعـه       به عنوان چالشـهاي  

ــتند  ــرح هس ــط   .]7[ مط ــه توس ــی ک ــک بررس  درHorowitz  ی
ــوص  ــه  خص ــر جامع ــی ب ــارکتی مبتن ــژوهش مش ــده  پ ــام ش  ،انج

راي ارتقـاء سـالمت        د انشان د این رویکـرد یـک فرصـت خـوب ـب
قـدرت متــوازن   ایـن امـر تنهـا بـا ایجـاد تعـادل و       جامعـه اسـت و  

   .]8[ در بین ذي نفعان امکان پذیر است
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دي براي ایـن  بررسی متون همچنین نشان می دهد که موانع ج
  :نوع پژوهش عبارتند از

انگیزه مردم در خصوص توانائی هایشان در هدایت   و عدم باور -1
  مشارکتی مبتنی بر جامعهپژوهش ملحق شدن به  ضرورت و

  ن یت سازي در محققیبه ظرف نیاز مزایا و پاداش براي دانشگاهیان وفقدان  - 2
  اعتبار  و کارهاي تامین ساز نا کارآمد بودن ناکافی بودن منابع مالی و - 3

            . ]4، 3[ نتایج این بررسی نیز با مطالعه ما هماهنگ است

  
 نتیجه گیري

ه و   با توجه به نتایج بدست آمده و  تجربیات ارائه شده در ایـن مقاـل
ــدار و      ــی از اصــول توســعه پای   همــه جانبــه،   از آنجــا کــه یک

ـ    بومی بودن و   د، نشـده مـی باشـ   کـار گرفتـه   ه اصـالت روشـهاي ب
ومی در    به نظر مـی رسـد    پـژوهش  اجـراي   فقـدان یـک الگـوي ـب

مشارکتی مبتنی بر جامعه که ناشی از نوپایی این رویکرد در تحقیـق  
وع   در کشور بود، موجب عدم دسترسی مشارکت کنندگان در این ـن

ــی      ــر در روش شناس ــاق نظ ــک اتف ــه ی ــها ب ــد پژوهش ــی باش   . م
ین کارگاه هاي آموزش تئوري همچن ،برگزاري جلسات هم اندیشی

د از راه نـ مـی توان  ،عملی با هدف بومی سازي روشـهاي موجـود   و
تـدوین اهـداف   به نظر مـی رسـد    .دناین مشکل باشرفع هاي حل 

که منافع آن طی فراینـد انجـام    ،قابل دستیابی در میان مدت عینی و
  . د بودنموثر خواهنیز کار نیز قابل حصول باشد، در کاهش چالشها 

  

  

   قدردانی تشکر و
 مـدیران، محققـین و   تشکر خود را از بدینوسیله مراتب تقدیر و

سازمانهاي دولتی، سازمانهاي  ،کارشناسان دانشگاه هاي علوم پزشکی
طق پایگاه هاي تحقیقات جمعیتی که امردم ساکن در من مردم نهاد و

  . می دارد ما را در این مهم یاري کردند، اعالم
  

  سهم نویسندگان
  وع مطالعه، نگارش مقالهطرح و موض :حسین ملک افضلی

  ، جمــع آوري وتجزیــه وتحلیــل داده هــا: فــرح الســادات بحرینــی
   نگارش مقاله

  جمع آوري وتجزیه وتحلیل داده ها :آمنه ستاره فروزان
  

  تعارض منافع
  .ع توسط نویسندگان بیان نشده استهیچ گونه تعارض مناف
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