} ورق ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ�ﯽ ﺷﻤﺎرﻩ  {۱۱ﺷﻨﺎﺧﺖ زﻣﯿﻨﮫ و ﺗﻘﻮ�ﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﻣﺮﺣﻠﮫ اول :ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد :ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮد را آ�ﺎﻩ �ﺴﺎز�ﺪ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮ�ﻮط ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮرد اﺟﺘﻤﺎع و ﺗﺮﮐﯿﺐ آن را در�ﺎﻓﺘﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ )ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺎﻧﻮی(
ﻧﺘﺎﯾﺞ:
•

ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺮ�ﻮط ﺑﮫ اﻃﻼع رﺳﺎ�ﯽ ﺧﻄﺮ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎ�� در ﯾﮏ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ .اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮدآوری ﺷﺪﻩ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻘﻄﮫ ﻧﻈﺮ ﺳﻦ،
ﺟنﺲ و ﻓﺮاﮔ�� ﺑﻮدن آن ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ��خﯿﺺ ﺧﻼهﺎ در اﻃﻼﻋﺎت ،ﺧﺪﻣﺎت ،ﮐﻤﮏهﺎ و دادﺧﻮا�� ارز�ﺎ�ﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺮﺣﻠﮫ دوم :ﭘیﺶﻧﻮیﺲ ﮐﺮدن ﻓﻬﺮﺳ�ی ازﻃﺮفهﺎی ذﯾﺪﺧﻞ و اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ �حﺒﺖ ﮐﺮد
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﮫ در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎز�ﮕﺮان و اﻓﺮاد ذﯾﺪﺧﻞ اﺻ�� �ﯽهﺎ اﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ در�ﺎﺑﯿﺪ در �ﺎری ﮐﮫ ﺷﻤﺎ در ﻧﻈﺮ دار�ﺪ آﻧﻬﺎ ﭼﮫ ﺳﻮد و ﯾﺎ ﻗﺪر�ﯽ دارﻧﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ
•

ﻓﻬﺮﺳ�ی از اﻓﺮاد ذﯾﺪﺧﻞ

•

ﭘیﺶ ﻧﻮی��ی اﺑﺘﺪایﯽ از راﻩهﺎی ﻧﻔﻮذ

•

ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺑﺘﺪایﯽ از ﮐﺴﺎ�ﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ �حﺒﺖ ﮐﺮد

ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺳﻮم :اﺟﺮای ارز�ﺎ�ﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ :ازﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑ��ﺳﯿﺪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ�ﺎن ﮔﺮوﻩهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ اﺟﺘﻤﺎع را از ﻃﺮ�ﻖ ﯾﮏ ﮔﻔﺘ�ﻮی ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﭘﺮوﺳﮫ ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎز�ﺪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ
•

ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺑﺘﺪایﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیهﺎی ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ،آﺳیﺐ ﭘﺬﯾﺮیهﺎ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ،ﻣﻨﺎ�ﻊ و اﺳ��اﺗ��یهﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ در ﻣﯿﺎن ﮔﺮوﻩهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ اﺟﺘﻤﺎع

•

ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻬﺎیﯽ و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺮدن ﻃﺮﻓﻬﺎی ذﯾﺪﺧﻞ

•

اوﻟﻮ�ﺖهﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎ�ﯽ و راﻩ ﺣﻞهﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﺎ از ﺳﻮی اﺟﺘﻤﺎع

ﻣﺮﺣﻠﮫ ﭼﻬﺎرم :ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت اﺑﺘﺪایﯽ و ﺛﺎﻧﻮی :ﺗﻤﺎم ﺷﺎن را ﯾﮑﺠﺎ ﺑﮕﺬار�ﺪ
اﻃﻼﻋﺎ�ﯽ را ﮐﮫ از ﺷﺮوع ﮔﺮدآوری ﮐﺮدﻩ اﯾﺪ ،ﺧﻼﺻﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﯾﺎﻓﺘﮫهﺎی �ﻠﯿﺪی ،اوﻟﻮ�ﺖهﺎ و ﭘیﺸﻨﻬﺎدات ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾ�ﯽ از ﻃﺮﻓﻬﺎی ذﯾﺪﺧﻞ و ��خﯿﺺ ﻓﺮﺻﺖهﺎ ﺑﺮای
هﻤ�ﺎری ﺑﺎ ﺷﻤﺎر آنهﺎ را ﻣ�خﺺ ﺳﺎز�ﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ:
•

ارز�ﺎ�ﯽ ﮔﺰارش ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﺟﺎﻣﻌﮫ ،آﺳیﺐ ﭘﺬﯾﺮی ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ،ﻣﻨﺎ�ﻊ و اﺳ��اﺗ��یهﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ .اﯾﻦ ﮔﺰارش هﻤﭽﻨﺎن
ﻣ�خﺼﮫهﺎی ز�ﺮ را در ﺑﺮ دارد:
 oﯾﺎﻓﺘﮫهﺎی �ﻠﯿﺪی ،اوﻟﻮ�ﺖهﺎ و ﭘیﺸﻨﻬﺎدات
o
o
o
o
o

ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و ﺗﺎﺛ��ﮔﺬاران �ﻠﯿﺪی
ﻓﺮﺻﺖهﺎ ﺑﺮای هﻤ�ﺎری ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﺗﻮﺳﻌﮫ �ﺸﺮی
ﻓﺮﺻﺖهﺎ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺑﺘ�ﺎرات ﺑﮫ ره��ی اﺟﺘﻤﺎع
ﻓﺮﺻﺖهﺎ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣ�ﻮﻣﺖ ﻣﺤ�� و ﺳﺎﺧﺘﺎرهﺎی ﺣ�ﻮﻣ�ی
ارزشهﺎی ﮐﮫ ﺧﻮدﺗﺎن اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮدﻩ اﯾﺪ

ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺷﺸﻢ :ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ازﺳﻮی اﺟﺘﻤﺎع و ﺳﺎﯾﺮﻃﺮﻓﻬﺎی ذﯾﺪﺧﻞ :اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﻣﺮاﺣﻞ �ﻌﺪی را ﻃﺮح ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﮫ اﺟﺘﻤﺎع دو�ﺎرﻩ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ و اﻧﺪوﺧﺘﮫهﺎی ﺗﺎن از آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ آﻧﻬﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻃﺮﻓﻬﺎی ذﯾﺪﺧﻞ ﺷﺮ�ﮏ ﺳﺎز�ﺪ ﺗﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞهﺎی ﺗﺎن را اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﯿﺪﻩ ،ﺗﺼﻔﯿﮫ ﮐﺮدﻩ و ﻣﺮاﺣﻞ �ﻌﺪی را
ﻃﺮح ر�ﺰی ﮐﻨﯿﺪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ:
•

ﮔﺰارش ﻧﻬﺎیﯽ -ﯾﺎﻓﺘﮫهﺎی �ﻠﯿﺪی و ﺗﺼﺎﻣﯿﻢ را در ﮔﺰارش ﯾﺎ ﭘﺮ�ﺰﻧﺘیﺸﻦ ﺗﺎن ﻣﺴتﻨﺪ ﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ

•

ﭘیﺶ ﻧﻮیﺲ ﭘﻼن ﻋﻤﻞ اﺟﺘﻤﺎع؟ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﮫ

•

ﭘﻼن دادﺧﻮا�� ﯾﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﯾﺎ�ﯽ -ﭘﻮل ﯾﺎ�ﯽ.

