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  :چكيده
  و  جستجو، سازماندهي  براي  محلي هاي  توانايي  تقويت  مشاركتي  تحقيق  هدف مهمترين :زمينه و هدف

 و ارتقاء   توسعه تحقيقات   راستا پايگاه  ايندر . است   مشكالت  حل  در جهت  مربوطه  از اطالعات  برداري بهره
  شكالت م  و حل  در شناسايي  مردم توانمندسازي   با هدف  و بختياري  چهارمحال  در استان  فرخشهر واقع سالمت
   تحقيقات  ترويج  پايگاه در اين.  گرديد سيسأ ت1383   در سال مردم   ارتقاء سالمتتاً نگر و نهاي توسعهبا ديد 

، انجام مداخالت و يدكه از مراحل بسيج مردمي، شناسايي نيازها، اولويت بن  است   مهم  اصل  يك مشاركتي
   بررسي در اين.  قرار دارد سنجي  نياز  مرحله،  مردمي  بسيج هحل از مرپس. ارزشيابي فعاليت ها تشكيل شده است

   پايگاه منطقه   كه  و بختياري  چهارمحال  در استان  شهر فرخشهر واقع ، نيازهاي  جامعه  مشكالت شناخت  با هدف
  .اند قرار گرفته  مورد ارزيابيباشد   شهركرد مي  پزشكي  علوم ه دانشگا  جمعيتي تحقيقات
  پنج  و  چهل  همه  مورد مطالعه  جمعيت  در آن  كه  است  كيفي  مشاركتي  تحقيق  يك العه مط اين :بررسي  روش

   نفره6-12   گروه40   نمونه  حجم  مطالعه  بودن  كيفي  به  با توجه.باشند  شهر فرخشهر مي هزار نفر جمعيت
  (Stratfied random sampling) منظم  تصادفي  بصورت فرخشهر  مردم  بين از نفر 400  اين گرديد برآورد
  استفادهاز سنجي يجهت ن (Rapid appraisal)  نيازها  سريع  ارزيابي  از روش  تحقيق در اين.  گرديدند انتخاب

   از منطقه  شده  آوري  جمع  و اطالعات مردم   مختلف  با گروههاي ، مصاحبه  مشاهده  اصل  بر سه  روش اين. شد
  عنوان   تحت  موجود در منطقه اطالعات:   منبع  مورد نياز از سه  اطالعات  تحقيق  در اين امسرانج. باشد استوار مي
   و ثبت و مشاهده)  سن  و با دو متغير جنس( موجود در شهر   جمعيتي  با گروههاي مصاحبه ،  جامعه پروفايل
  .  گرديد  آوري  موجود در شهر جمع اطالعات

  با مصاحبه ،  جامعه  از پروفايل آمده  بدست   اطالعات  بندي  از جمع  كه  تحقيق اين   نتايج اساس بر: ها يافته
   در نه  مشكالت وع آمد در مجم بدست   اطالعات ثبت  و مشاهده (Focus group discussion)   مردمي گروههاي

   بلكه  نگر نبوده  سالمتاًزومل از نيازها   تعداد زيادي كه  گرديدند ي بند طبقه)   مشكل  چهلاًمجموع ( گروه
  .گيرند مي  را در بر  مردم  اجتماعي مشكالت
نتايج اين تحقيق نشان داد كه نياز سنجي از طريق تحقيق مشاركتي باعث شناسايي مشكالت و :  گيري نتيجه

  .مي گردددر اين امر همچنين توانمندي مردم 
  

 .ركتي، مصاحبه گروهي متمركزارزيابي سريع نيازها، تحقيق مشا :دييواژه هاي كل
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 :مقدمه
  هاي  توانائي  تقويت  مشاركتي  تحقيق  هدف مهمترين

از    برداري بهره و   دهي  جستجو، سازمان  براي محلي
   در اين  است  مشكالت  حل  در جهت  مربوطه اطالعات

 فرخشهر  ارتقاء سالمت  و  توسعه تحقيقات  راستا پايگاه
   با هدف بختياري  و  چهارمحال  در استان واقع

ديد   با  مشكالت حل  و  در شناسايي  مردم توانمندسازي
 1383   در سال مردم   ارتقاء سالمتاًنهايت  نگر و توسعه
   مشاركتي  تحقيقات  ترويج  پايگاه  گرديد در اين تأسيس
،   مردمي  بسيج  از مراحل  كه است   مهم  اصل يك

   مداخالت انجام  و  مشكالت  بندي ، اولويت نيازسنجي
 .)1 (  است  شده ها تشكيل  فعاليت  ارزيابياًنهايت  و مربوطه
 ارتقاء  متي سال هاي سيستم   كلي  هدف  اينكه  به با توجه
   مناسب  روش ، يافتن  پايدار است  توسعهاًنهايت  و سالمت
   تحقيقات  پايگاه منطقه در   و ارتقاء سالمت توسعه  براي

  برخورد با آنها و نحوه و   اهداف  به  رسيدن در راه ، جمعيتي
 هستند ي از موضوعات  همه پايش  و  ارزشيابي  شيوه باالخره

 در مسير .)1( داد   آنها پاسخ  به  بايستي وهش پژ انجام  با كه
   مراحل مردمي  از بسيج  بعد سالمت ارتقاء و  و توسعه

  اساس  بر كه) 2(داد   نيازها قرار  بندي اولويت  و نيازسنجي
   كه  توسعه  برنامه  در مورد طراحي تصميم   اطالعات آن

  .)1(شود   شود اتخاذ مي ياز جامعه ن  رفع منجر به
 موجود و   وضعيت  نياز فاصله  تعريف طبق

  فاصله   اين  در نياز سنجي  كه  است  مطلوب وضعيت
ارتقاء   و  توسعه  تحقيقات  در پايگاه.)2(شود   مي شناسايي
ارتقاء   و  توسعه  اصلي هدف   اينكه  به توجه با  سالمت
  گوئيم  مي  از نياز سخن  وقتي  است  مردم  كل سالمت

  ).1 ( است  مد نظر  جامعه سالمت  و  اجتماعي توسعه  هاينياز

 از   با استفاده  المللي  بين  مختلف در مطالعات
هاي  در حيطه   مردم  مختلف ، نيازهاي  سريع  ارزيابي روش

 نهايتاً   كه  قرار گرفته  مورد بررسي  و اجتماعي سالمتي
   دهـــگردي  كالتـــ از مش وسيعي   طيف  شناسايي منجر به

 
 

 
   تحقيقات  منظور انجام  به  بررسي در اين. )3-10 ( است

  اي نيازه  محقق  ذهنيات  بر مبناي  و نه  جامعه  بر مبناي كاربردي
  .اند گرديده شهر فرخشهر تعيين

  
  بررسي  روش

 در   كه  است  مشاركتي  تحقيق  يك  پروژه اين
   پايگاه  منطقه مردم  نيازهاي  ، سريع  ارزيابي  با روش آن

   فرخشهر موردشناسايي  و ارتقاء سالمت  توسعه تحقيقات
   روش يك  نيازها  سريع  ارزيابي  روش.قرار گرفتند

  ها و منابع ، مهارت  محلي  دانش  در آن  كه است كيفي
  اصل   بر سه  روش  اين.شود  مي  گرفته  خدمت  بهكامالً

   و اطالعات  مردم  مختلف  با گروههاي ، مصاحبه مشاهده
   اين مزاياي. باشد استوار مي   از منطقه  شده  آوري جمع
  و  نقش  با شناسايي  محلي  در جامعه  ايجاد آگاهي روش

   و اطالعات  از منابع  بهينه  افراد و استفاده هاي مسئوليت
   ذينفع گروههاي   تحقيق  مراحل  در تمام. موجود است

   را دارند آنها اطالعات  كننده دايت و ه  اصلي نقش
  كنند و با آناليز وضعيت مي  آوري   را جمع صحيح

   كنند و بر اساس عيينها را ت  اولويت موجود قادرند كه
   فرآيند فوق در نهايت.  نمايند اجرا و ارزشيابي  ، طرح آن

 و  خودشان   به  كمك  جهت  جامعه  توانمند شدن منجر به
 فرآيند  كليه.  در آنها خواهد شد ماليكت  ايجاد حس

   فرخشهر واقع  توسعه اعضاء تيم   فعال  با مشاركت تحقيق
   محققين  با نظارت  و بختياري  چهارمحال در استان
 1383   فرخشهر در سال  توسعه تيم.  شد  انجام دانشگاه
،   نظران صاحب  از  از جمعي  متشكل  شد كه تشكيل

.  بود   ذينفعان شهر و كليه   و مسئولين  محلي معتمدين
   شهر فرخشهر در ده  مردم نمايندگان   تيم در اين
 ها  كميته  اين.اند  شده  سازماندهي  فعال  كاري كميته
  هنري ،، فرهنگي ، زنان ، جوانان لمندان سا  كميته شامل

  ، يـ غذاي امنيت  و بهداشت ، اجتماعي  امنيت ، مذهبي و
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 باشند و مسئولين  مي  و عمران  سالم تفريحات  و ورزش
  منطقه. اند  داده  را تشكيل  توسعه ، تيم  گانه  ده هاي كميته 

 هزار 000/40  داراي  فرخشهر  جمعيتي  تحقيقات پايگاه
   اطالعات ، توسعه  تيم در ابتدا اعضاي .  است نفر جمعيت
   آوري  جمع  جامعه  پروفايل  عنوان  را تحت منطقه موجود در
  علل ،  جمعيتي، سني  از ساختار  صحيحي  درك به كردند و
  هاي ، شاخص  سالمت  خدمات  ارائه مير، نظام  و مرگ

 و  ، ارتباطات ، فرهنگ ، ورزش ، اشتغال امنيت ، سواد آموزي
   اطالعات ثبت و  با مشاهده شهر فرخشهر رسيدند و  مسكن

   شده وريآ   جمع ات اطالع  تكميل موجود در شهر به
  ، حجم  مطالعه  بودن  كيفي  به توجه  با  كردند سپس اقدام
  نفر از400   اين. نفر برآورد گرديد6-12   گروه40  نمونه
متغير  با دو   منظم  تصادفي صورته  فرخشهر ب  مردم بين

،  سال 0-10  كودك ( و سن)  نثؤمذكر و م ( جنس
- 65  ، ميانسال سال 19-25 ، جوان سال 10-19  نوجوان

  شد و توسط انتخاب)   سال65، سالمند باالتر از   سال25
 شدند و   دعوت  مصاحبه  در محل  توسعه  تيم اعضاي
 نيازها مورد   تعيين متمركز جهتگروهي   مصاحبه
   مربوط به االتؤس   در ضمن. قرار گرفتند مصاحبه
  . شد ها پرسيده آن از مادران،   سال0-10   كودكان نيازهاي

ديد    پايگاه  اينكه  به با توجه   ذكر است  به الزم
  هاي  مصاحبه جهت  االتؤ س  نگر دارد در طراحي توسعه

   مشكالت ، كليه سؤاالت شد و   توجه  نكته  اين  به گروهي
   مربوط به  مشكالتتا   اجتماعي مشكالت  از  اعم مردم
و    كدگذاري سسپ. داد  مي  را پوشش  سالمت بخش
   مشكالت  بندي  و طبقه سؤاالت   جواب  بندي جمع

 زير   منبع  از سه  اطالعات در كل . گرديد  انجام حاصله
  : گرديد  آوري جمع

   پروفايل  عنوان  تحت  كه  موجود در منطقه اطالعات-1
 . گرديد  آوري  جمع جامعه

   موجود در شهر  اطالعات  و ثبت مشاهده-2
  با دو( موجود در شهر   جمعيتي اي با گروهه هصاحبم-3
  

 .)  و سن متغير جنس

   محور فوق  از سه  حاصل  اطالعات در نهايت
  كل .گرديد   بندي  طبقه  گروه  در نه  و سپس  بندي جمع

  و  توسعه  تيم  اعضاي  فعال  با مشاركت فرآيند فوق
  .گرديد  انجام  دانشگاه  محققين نظارت

  
  :ها يافته

   بندي  از جمع  كه  تحقيق  اين  نتايج بر اساس
 با  مصاحبه ،  جامعه  از پروفايل  آمده  بدست اطالعات
 آمد   بدست  اطالعات  و ثبت  مشاهده  مردمي گروههاي

 9 در   برآورد گرديد كه  مشكل40  مجموع در
،  عمران ، ، زنان ، جوانان  سالمندان مشكالت ( گروه
،   اجتماعي ، امنيت  غذايي و امنيت  ، بهداشت ورزش
  گرديدند  بندي طبقه ) ، اشتغال  هنري فرهنگي

   .)1جدول شماره (
 

  : بحث
،   سريع  ارزيابي  از روش  با استفاده  تحقيق در اين

 فرخشهر  مردم   فعال با مشاركت  فرخشهر  مردم نيازهاي
 از   وسيعي طيف   شناسايي منجر بهو  گرديد  بررسي

  نگر  سالمتاً صرف  مشكالت  اين  گرديد كه كالتمش
 و   اجتماعي  نيازهاي سالمت   بر مقوله  و عالوه نبوده

 . گيرند  را نيز در بر مي  مردم فرهنگي

   تعيين  جهت  مختلف  در مطالعات  روش اين
در  و) 3-10(   است  قرار گرفته  نيازها مورد استفاده سريع
   ما در نهايت  مانند مطالعه شده   انجام  مطالعات تمام

   به  و مقرون  بهترين اند كه رسيده   نتيجه  اين  به محققين
  از  وسيعي  طيف  آوردن  بدست  جهت  روش ترين صرفه

  سريع  ارزيابي  روش  خود مردم  با مشاركت مردم  مشكالت
   بدست،  فوق تحقيقات   در تمام  مشترك  نقطه .نيازهاست

 باشد و  مي  تا سالمتي  اجتماعي  از نيازهاي  وسيعي ف طي آمدن
ريـ نگ  سالمت  از حيطه  شدن خارجهمچنين 
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  به روش كيفي) Rapid appraisal (مشكالت مردم فرخشهر با استفاده از روش ارزيابي سريع نيازها :1جدول شماره 
 

مشكالت امنيت  مشكالت اشتغال
مشكالت  مشكالت جوانان اجتماعي

يمشكالت عمران مشكالت ورزشي مشكالت زنان بهداشت  
مشكالت فرهنگي 

سالمندانمشكالت  هنري  

  فرصت هاي  نداشتنجودو
 يشغل

اعتياد و دسترسي ساده به 
 مواد مخدر

مشكالت روحي و 
 رواني

 بهداشت روان

پائين بودن آگاهي زنان در 
زمينه بهداشت، تغذيه، 
 نحوه رفتار با فرزند

يورزش كمبود سالن هاي  
  گراني مسكن و عدم

  انبوه سازي

نبودن سالن مناسب 
، جهت مراسم شادي
 مهمانسرا، رستوران

وجود كانون عدم 
 جهانديدگان

صحيح نكردن هدايت  
 سرمايه گذاري

افزايش موتورسواران 
كافي نبودن آموزش  بيكاري مزاحم

..بهداشت و   

عدم وجود اماكن 
 فرهنگي هنري

 نداشتن اكثردسترسي 
 به اماكنمردم 

  بافت قديم شهراحيا نكردن 
  عدم وجود مراكز 

 دانشگاهي

عدم آگاهي كافي از 
 نيازهاي دوران سالمندي

كمبود پرسنل نيروي  عدم امنيت شغلي
بهداشت محيط و  اعتياد انتظامي

...دفع غير بهداشتي   

عدم وجود اماكن 
 ورزشي و تفريحي

پروژه نشدن تكميل 
 استخر شنا

تردد ماشين هاي 
 نگين در شهر س

 گستردگي مراسم 
 فاتحه خواني

پشتوانه نداشتن وجود 
 مالي و بيمه هاي سالمندان

نبود متخصص مجرب 
براي انجام كارهاي 

 اشتغال زا

روشنايي كافي در نبود 
 بهداشت بلوغ معابر

كمبود 
اطالعات در 
 زمينه تغذيه

مشكالت فرهنگي در 
 ارتباط با بانوان

محدوديت فرهنگي در 
 با ورزش و ارتباط

 تفريحات سالم بانوان

  ضعف خدمات 
 تاكسي راني

‐‐‐ 
به نكردن توجه 

نيازهاي عاطفي 
 سالمندان

عدم فرهنگ صحيح در 
ارتباط با نگريستن به 
 مسئله اشتغال زايي

نامناسب بودن محل 
 كالنتري

عدم وجود شغل پاره  ‐‐‐ ‐‐‐
 ‐‐‐ وقت بانوان

به فضاي نكردن رسيدگي 
 سبز

‐‐‐ 
سالن ورزشي  نبود

 مخصوص سالمندان

  
 عدم وجود نياز  -
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  ما نيز  در تحقيق باشد همانطور كه  مي  محققين صرف
 . آمد  بدست  و سالمتي  اجتماعي  از نيازهاي  وسيعي طيف

   تعيين  با هدف  در ايرلند شمالي  كه اي در مطالعه
   انجام روش   با همين  مردم اجتماعي  و  سالمتي نيازهاي

   مردم اجتماعي  و  سالمتي  از نيازهاي  وسيعي رديد طيفيگ
 تا   از سالمندان ، كمبود حمايت  امن هاي مكان مانند كمبود

در  ).3(آمد    بدست  روانپزشكي  داروهاي  مصرف افزايش
   با روش  آيرس  در شهر بوينس  ديگر كه مطالعه
ازها از  از ني  وسيعي طيفي  شد  انجام  گروهي هاي مصاحبه
) 4( آمد   ومواد مخدر بدست  الكل  هوا تا اعتياد به آلودگي

 از   وسيعي  طيف  آوردن نظر بدست  از  مطالعات اين  نتايج
 .باشد  ما مي تحقيق  مانند  تا سالمتي  اجتماعي مشكالت

د ش   در شهر سوآتو انجام  كه اي در مطالعه
  محدوديت   به ه با توج  رسيدند كه  نتيجه  اين  به محققين

   ، محدود  منابع ز اين ا  صحيح  استفاده لزوم  و منابع
،   كههستند   از روشهايي استفاده   به  ملزم گذارانسياست
 گيرد  در بر  را بطور جامع  سالمت  بخش  مربوط به مسائل

 در   ذينفعان  كليه  كه  مشاركتي  تحقيق  طريق  به  مهم اين و
   اين  به در نهايت. شود  مي د محققرا در بر گير جامعه
 نقاط   در تمامي توان  را مي  روش  اين  رسيدند كه نتيجه

   تواند نتايجي مي  داد و  انجام خوبي   به  جنوبي آفريقاي
   سياستگذاران ، براي  ذينفعان  كليه ، با درگير كردن سريع

  يج در شهر سوآتو نتا همانطور كه . باشد  داشته  همراه به
   در شمال اي مطالعه در ).5(   است  داشته  همراه  به خوبي
   حدود هفتصد هزار نفر با هدف  با جمعيت  لندن غربي
   نظرات  نقطه  آوردن بدست  و سالمتي   نيازهاي تعيين

 هاي  سرويس  دهندگان خدمت  و  گيرندگان خدمت
   از   تلفيقي  كمك  به در اين مطالعه گرديد انجام  سالمت 

  نيازها  سريع ارزيابي ا روشــــ و ب  و كمي يــــ كيف پژوهش
   دهنده  ارائه هاي  از سيستم  وسيع  نارضايتي  از قبيل شكالتيم

     بين  نامناسب  تا ارتباطات دسترسي  از  سالمتي خدمات
   اكنون  آمد كه  بدست  خدمات  دهنده  ارائه هاي سرويس

   شدن  حل يا در حال  و  شده  حل  مشكالت  از اين تعدادي
  ) 6(باشند  مي

هفتاد خانوار در   ششصد و  در بين  كه اي در مطالعه
اطالعات موجود   از  تلفيقي  با كمك  انگليس و ادينبر ناحيه

 با  ثبت  و ، مشاهده  گروهي هاي ، مصاحبه)  جامعه پروفايل(
  و  اجتماعي هاي نياز  تعيين  نيازها با هدف سريع   ارزيابي روش

 اً لزوم  كه  حائز اولويت  مشكل شش  ، شد  انجام  مردم سالمتي
   به در نهايت د ومآ اند بدست  نبوده  سالمت خش ب مربوط به

   دهنده  ارائه  مختلف  در سطوح  تيم  يك  رسيدند كه  نتيجه اين
   سالمتي  ارزيابي  روش  خوبي تواند به  مي سالمتي  خدمات

   مردم  سالمت بخش   مربوط به  نيازهاي  تعيين ا را جهتنيازه
 در   مردم  فعال  مشاركت  مهم  اصل  شرط آنكه  دهد به را انجام
  ) 7( باشد   كرده  را رعايت  تحقيق مراحل  كليه

   هماهنگي  مطالعه  اين  با نتايج  فوق  مطالعات نتايج
   شده  اشاره مطالعات ا و م  در مطالعه  كه  معني  اين  دارد به كامل
  يندها و تعيينآ فر  در كليه  مردم  فعال  مشاركت  مشترك نقطه

  بنابراين.   است  نگر بوده  سالمت  جاي  نگر به توسعه  نيازهاي
  استفاده   و لزوم  منابع  محدوديت  به  با توجهگردد  مي توصيه
  شود كه   استفاده  محدود از روشهايي  منابع  از اين صحيح
 در برگيرند و   را بطور جامع مت سال  بخش مربوط به  مسائل
 را در   ذينفعان كليه  كه  مشاركتي  تحقيق  طريق  به  مهم اين

   روش  بهترين  راه شود و در اين  مي  در بر گيرد محقق جامعه
 نقاط   در همه  كه  نيازهاست  سريع ارزيابي  از ابزار استفاده

   به مقرون  و  سريع تواند نتايجي  و مي  است جام ان كشور قابل
در    گذران  سياست براي   ذينفعان  كليه  با درگير كردن صرفه

  . باشد بر داشته
  

  :تشكر و قدرداني
هزينه انجام اين طرح توسط دانشگاه علـوم پزشـكي                  
، معاونت تحقيقات و فـن آوري وزارت بهداشـت،          دشهركر

كي و تـيم توسـعه فرخـشهر تـأمين          درمان و آموزش پزشـ    
   .گرديده است
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