
 

 

 
 
 
 
 

تواند حتی چگونه کاکرین می
 فراگیرتر باشد؟

 
 نفر 1300بازخورد بیش از 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
                                       2022ژانویه                                           

 
 
  
  
  

 شده توسط اعضاي جامعه کاکرین و یک تیم مستقل تهیه

 تحقیقات قابل اعتماد.
 گیري آگاهانه.تصمیم

 سالمت بهتر.
 



 2 تواند حتی فراگیرتر باشد؟چگونه کاکرین می

 

 

 پیشگفتار

) براي موفقیت کاکرین به عنوان یک همکاري جهانی بسیار مهم inclusion) و گنجانده شدن (diversityتنوع (
هاي موجود در سازمان اقدام کند تا اطمینان حاصل شود است. هیأت مدیره متعهد است براي رسیدگی به سوگیري

 تر و فراگیرتر است. که کاکرین به طور مداوم در حال تالش براي دسترسی بیشتر، متنوع

خواستیم نظرات و تجربیات فعلی اعضاي جامعه را بدانیم تا اطمینان حاصل کنیم که منابع خود را به روش ما می
را سفارش دادیم که در شش ماه گذشته » گوش دادن و یادگیري«ابراین تمرین دهیم، بنصحیح هدف قرار می

کند و براي کمک به ما در تکمیل شده است. گزارش زیر آنچه را که در طول این فرایند شنیده شده خالصه می
 ایجاد استراتژي براي افزایش تنوع و فراگیري در کاکرین استفاده خواهد شد. 

از اعضاي برنامه که بر این کار نظارت داشتند، گروه مشاوره جامعه که بازخوردهاي هیأت مدیره مایل است 
ارزشمندي را در طول فرایند ارائه کردند و از همه اعضاي جامعه کاکرین که در این فرآیند مشارکت داشتند تشکر 

 کند. 

دهد که به هاي مهمی را ارائه میفتهاین تنها اولین گام در برنامه تنوع و گنجانده شدن ما است، اما این گزارش یا
ایم زمان کند جهت آینده خود را تعیین کنیم. مهم است که براي در نظر گرفتن چیزهایی که شنیدهما کمک می

بگذاریم و سپس از این یادگیري براي انجام اقداماتی استفاده کنیم که به متنوع و فراگیرتر شدن کاکرین کمک 
 زمان همیشه آرزو داشته است. طور که ساهمان -کند می

 

 هیأت مدیره کاکرین

  2022آوریل  11
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 هاي کلیدي پیام
 

 ما چه کاري را انجام دادیم؟
 

 ) در کاکرینinclusion) و گنجانده شدن (diversityتنوع (جستجوي بازخورد در مورد 
) باشیم، به همین خاطر جامعه کاکرین همچنان از  inclusiveخواهیم متنوع و فراگیر (کاکرین یک سازمان جهانی است. ما می   

شــود، به آنها گوش کنند که از آنها اســتقبال میشــود و افراد احســاس می می هاي متنوع (تنوع) تشــکیلافرادي با ویژگی
 خواهند مشارکت کنند (گنجانده شدن). هایی که میتوانند به روشدهند و میمی

،  2022در طول دهه گذشته، کاکرین ابتکارات زیادي به کار برده تا تنوع و فراگیر بودن خود را حفظ کند.  در سال 
بندي کنیم. به   اجرایی بعدي را اولویت   ایجاد خواهیم کرد تا مراحل   » اســـتراتژي تنوع و گنجانده شــــدن   «ما یک   

ــفر، ما می  ــی از این س ــاي جامعه کاکرین آن عنوان بخش ــتیم بفهمیم که آیا اعض ــاس خواس طور که انتظار دارند احس
ها براي تقویت مشارکت افراد در آینده  هاي پیشنهادي آن کنند، چه موانعی وجود دارد و اولویتگنجانده شدن می 

 چیست.

سامبر  ما در  سی از          2021نوامبر/د ست و چه ک شی از کاکرین ا سی بخ سترس در مورد اینکه چه ک ، اطالعات در د
ستفاده می    ستفاده می   شواهد کاکرین ا شواهد کاکرین ا کردند، کند گردآوري کردیم. ما همچنین از افرادي که از 

ــاي تیم ــدن  مان که با ما قرارداد کاري دارند دعوت کردیم تا داوطلبان و اعض تجربیات خود را از تنوع و گنجانده ش
 در کاکرین به اشتراك بگذارند. 

میل و از طریق الین، مکالمات تلفنی، از طریق ايگروه گفتگوي آن 36در طی  نفر از ســراســر جهان  1300بیش از 
ــنجی آن ــغل  الین ایدهیک نظرسـ ــورها، شـ ــتند. افراد از کشـ ــتراك گذاشـ ــنی و هاي ها، گروههاي خود را به اشـ سـ

 نفر غیرانگلیسی بود.  3نفر از هر  2هاي مختلف بودند. زبان اصلی جنسیت

نفر از اعضاي جامعه کاکرین به بررسی مضامین موجود در بازخورد مردم  100بیش از 
گري و تهیه این خالصه کمک کردند که توسط یک تیم مستقل خارج از کاکرین تسهیل

 شد.

 

 ما چه کاري را انجام دادیم؟ 
 

 تنوع و گنجانده شدن براي مأموریت کاکرین ضروري است
مندي افرادي با کنند منظور ســازمانی اســت که با مشــارکت و بهره در کاکرین اشــاره می» تنوع«افراد زمانی که به 

ــص  ویژگی ــطوح مختلف تجربه و تخص ــود. اي اداره میحرفههاي جمعیتی، زبانی و جغرافیایی مختلف و همچنین س ش
ــتفاده از روش  » تنوع«آنها همچنین از  ــوعات مختلف، با اس ــواهد در مورد موض ــیرهاي به معناي ترکیب ش ها و مس

 انتشار مختلف، با توجه به نیازهاي محلی مختلف استفاده کردند.
 

سی          سا شدن باید براي کاکرین ا شرکت کردند فکر کردند که تنوع و گنجانده  سانی که  شد. آنها فکر می ک کردند با
شد و بهتر می هاي جدید بهرهها را ارج نهد و براي آن تالش کند، ما از ایدهاگر کاکرین تفاوتکه  توانیم نیازهاي مند خواهیم 

سخ دهیم. این به ما کمک می کند تا به مأموریت خود در حمایت از افراد براي     شواهد مختلف افراد را درك کنیم و به آنها پا
هاي بهداشتی، صرف نظر از اینکه در کجاي جهان هستند، دست       صمیم گیري مبتنی بر شواهد در مورد سالمت و مراقبت    ت

ــمین می  ــوعات و در قالب         یابیم. متنوع و فراگیر بودن تضـ ــواهد را با موضـ کنیم، هاي مورد نیاز افراد ارائه می   کند که ما شـ
  مانیم.بنابراین مرتبط، ارزشمند و پایدار می



 4 تواند حتی فراگیرتر باشد؟چگونه کاکرین می

 

 
 کاکرین چقدر متنوع است؟

برند، به دست آورد زیرا اطالعات  توان تصویر روشنی از اینکه چه کسانی به کاکرین کمک کرده و از آن سود می    به سختی می 
 دانیم که: هایی براي بهبود این موضوع وجود دارد. در این بین، میبه طور مداوم جمع آوري نشده است. برنامه

 
ت مدیره أدرصـــد از اعضـــاي هی 42ه زبان اصـــلی متنوع اســـت، به طوري ک کاکرین داراي چند ویژگیت مدیره أهی •

درصــد آنها زن یا بدون  67و جنســیت بوده کشــورهاي با درآمد کم یا متوســط  ســاکندرصــد  17انگلیســی نیســت، 
سیتی (  شند، با       non-binaryهویت جن شته با ست تنوع کمتري دا ستند. تیم اجرایی مرکزي ما ممکن ا صد  2) ه  در

ســفید «خود را  که قومیت آنها شــناخته شــده اســت و  درصــد 85مســتقر در کشــورهایی با درآمد کم یا متوســط و  
 توصیف می کنند. » پوست

 درآمد کم یا متوسط مستقر است.هاي کاکرین که در تولید مرور پیشرو است در کشوري با تنها یکی از گروه •
اند، به این معنی که آنها اعضــاي جامعه کاکرین هســتند. هاي کاکرین ثبت نام کردهنفر در اکانت 110،000بیش از  •

درصــد از این افراد از کشــورهایی با درآمد کم و متوســط هســتند. ما به طور معمول اطالعات جنســیت، ســن یا   12
 کنیم.آوري نمیشغل افراد را جمع

 14کنند. ها اســتفاده میها و منابع کاکرین ازجمله به بســیاري از زبانســایتمردم کشــورهاي ســراســر جهان از وب •
ستند و نیمی از           سط ه شورهایی با درآمد کم و متو سایت کتابخانه کاکرین از مردم ک صد از بازدیدکنندگان وب  در

 سایت دسترسی دارند.هاي غیرانگلیسی وبآنها به زبان
 

 کنند؟می »گنجانده شدن«آیا افراد احساس 

شود، را به عنوان میزانی تعریف کردند که افراد احساس می کردند از آنها استقبال می» گنجانده شدن«افراد شرکت کننده، 
 هاي کاکرین مشارکت داشته باشند.خواهند در فعالیتتوانند تا آنجا که میشوند و میدرگیر می

 
نفر، شــامل داوطلبان، کارکنان حقوق بگیر، و افرادي که فعاالنه در  1194از در یک نظرســنجی 

 کاکرین شرکت ندارند:
 

به خوبی انجـام             نفر فکر می 7 ،نفر 10از هر  • ها را  کار کاکرین برخی  که  ند  کرد
ــتر آنها گفتند که می می ــیعی از افراد را بگنجاند. بیش توان کارهاي دهد تا طیف وس

 بیشتري انجام داد.
خواهند در کاکرین مشارکت طور که میکنند آننفر گفتند که احساس می 10نفر از  4 •

خواســتند بیشــتر درگیر شــوند. این افراد از کشــوها، نفر می 10نفر از  6. اندپیدا کرده
 هاي زبانی مختلف بودند. ها و گروهسنین، جنسیت

 
سد زمانی که افراد به طور فعال در فعالیت به نظر می شرکت می ر شتري        هاي کاکرین  ستقبال بی شارکت و ا ساس م کنند، اح

کنند، اما بسیاري از افراد گفتند که در وهله اول تبدیل شدن به بخشی از جامعه کاکرین و درگیر شدن براي آنها دشوار       می
 مل موارد زیر است:کنند شاگروه بحث و نظرسنجی، افراد گفتند که موانعی که براي گنجانده شدن احساس می 36است. در 

 
 درگیر شوند  چگونهدانند نمی •
 شودنمی ارایهها به آنها فرصت •
 یا تجربه محدود آموزشاعتماد به نفس براي شرکت کردن ندارند، شاید به دلیل  •
 هاي کاکرینو برداشتی مبتنی بر چارچوب فکري متمرکز بر انگلیسی بودن از فعالیت جغرافیاییموقعیت  •
  ها یا عدم پیشینه تحصیلیارزشمند بودن، از جمله به دلیل تجربه، زبان، نقشیا  پذیرش عدم حس •
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 اي کردند؟ افراد چه توصیه
 

 توانست انجام دهد عبارت بودند از:کاکرین می وکردند کارهایی که افراد معموالً پیشنهاد می
 

 اولویت دادن به تنوع و گنجانده شدن . 1
ستیابی به ماموریت کاکرین       • شدن براي د ضوع که تنوع و گنجانده  ست و   ضروري درك این مو ا

 »باید«دهی تالش براي تنوع بیشتر و گنجاندن با دید مثبت، به عنوان یک چارچوب
سیدگی به     با اذعان به اینکه کاکرین آنقدر که می • ست و باید اقداماتی را براي ر ست متنوع و فراگیر نی هاي يسوگیر توان

 هاي کاکرین انجام دهد. یندها و نگرشاسیستمیک در ساختارها، فر سازمانی
ایجاد یک جریان کاري خاص براي توســـعه تنوع و گنجاندن در کاکرین و همچنین ایجاد تنوع و گنجانده شــــدن در همه                  •

   به آن تخصیص داده شده است.منابع اختصاصی هاي کاري که جریان
 

 رهبري در تنوع و گنجانده شدنایجاد توانایی و  .2
هاي کاکرین، براي کمک به افراد      تنوع و گنجاندن به همه رهبران و کارکنان حقوق بگیر، از جمله در گروه         آموزشارائه   •

 هاي سیستمیک و راهبردهاي عملی براي کمک به گنجانده شدن.در درك سوگیري
شد و کارکنان حقوق گسـترش   • روندهاي جانشـینی و نقشـه برداري هدفمند از افراد بالقوه   ، از جمله بگیرتنوع رهبران ار

 ؛ و شناسایی الگوهایی براي ساختن و قهرمان شدن»پتانسیل باال«داخلی و خارجی؛ داشتن یک برنامه رهبري با 
هاي مختلف صــحبت و افرادي که به زبان کم و متوســط درآمدکشــورهاي با ســاکن در هدف قرار دادن و حمایت از افراد  •

 کنند تا تصمیم گیرنده، نویسنده و داوطلب باشند. می
 کار براي حمایت از همتایان، از جمله براي متخصصان تازه )mentoring initiative( گريابتکار مربیاندازي یک راه •

 

 بندي و تامین منابع تغییرات عملیاولویت .3
گیري در مورد پیشــرفت در کوتاه مدت و میان مدت و کلیه پیشــنهادات اعضــاي جامعه، تصــمیم   بندياولویتبررســی و  •

 تخصیص منابع مناسب. 
کنند، مانند پاسخ به افرادي که ابراز عالقه می» اصول اولیه«با تمرکز بر  هاها و تیمابزارها و راهنمایی براي گروهتوسعه  •

گان، جستجوي فعاالنه انواع مختلف  کنندارتباطات واضح و قدردانی مداوم، داشتن معیارهاي شفاف هنگام انتخاب شرکت    
ي مرورهاي مورد عالقه کشـــورهاي بگیر، بودجه تضـــمین شـــده براافراد براي داوطلب شـــدن یا به عنوان کارکنان حقوق

گذاري شواهد به طور گسترده،  الین منظم براي مشارکت و تمرکز بیشتر بر به اشتراك   هاي آندرآمد و متوسط، فرصت  کم
 هاي مناسب محلی ببا استفاده از قال

براي ایجاد حس اجتماعی و    الین و حضـــوريهاي آنفعالیت  ه ی هارت، از جمله ارا  امادامه ایجاد یک جامعه حمایتی و افراد ب        •
 از حضور آنها  استقبال براي حسکمک به افراد 

سی    فراهم کردن • ستر شـواهد؛ ترجمه   سـایت کاربرپسـند؛ دسـترسـی آزاد به    بیشـتر به منابع کاکرین، از جمله یک وب  د
نظر از اینکه افراد چقدر باتجربه ها؛ آموزش و راهنماهایی که استفاده از آنها آسان است، صرف    منابع به بسیاري از زبان 

 شواهد کاکرین گسترده باشند و به اشتراك گذاري و ترویج 
 

 گیري و ترویج تنوع و گنجانده شدناندازه .4
  گنجانده شدن اهدافخواهد به آن دست یابد، مانند تعیین شفافیت در مورد آنچه کاکرین می •
سعه   • سال در مورد آنها گزارش می  معیارهاییتو شان دهد، و نیاز    که کاکرین هر  شرفت در تنوع و گنجاندن را ن دهد تا پی

 هاي معمول در مورد چنین معیارهایی آوري و گزارشهاي کاکرین براي جمعگروه
گنجانده شــدن؛ جوایز ســاالنه براي عملکرد خوب؛ و حضــور ســخنرانان و   هايارایه داســتانها، از جمله تجلیل از موفقیت •

  )Colloquia( سمینار سالیانه کاکرین شرکت کنندگان مختلف در رویدادهایی مانند
 

هایی برنامهتبیین ، کاکرین این بازخورد را منعکس خواهد کرد در حالی که استراتژي تنوع و گنجانده شدن که 2022در سال 
 دهد.را ارایه می استبراي ادامه ایجاد یک شبکه فراگیر 
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