
  

 نیازسنجی
 روش شناسی

مشکالت شناسایی به منظور ایران  برای اتحاد سازمان ایران کوباتور، مسابقه دوم دور راه اندازی از               پیش

و ابزارها ساخت که معتقدیم ما داد. انجام نیازسنجی گوناگون حوزه های در احتمالی راه حل  های                و

  اپلیکیشن های    ایران کوباتور باید با همکاری افراد و گروه های مختلف جامعه  تولید شود.

آن ها با که افرادی کرد. گفت وگو هستند، فعال حوزه هفت در که کنشگر ١٧ با ماه دو حدود در ما                      تیم

از خالصه ای دادند. ارائه آنها حل برای راه کارهایی و کرده معرفی را حوزه  هر مشکالت شد                  گفت وگو

 پیشنهاد ها و راه حل های کنش گرانی  که با آن ها گفت وگو شده را در ادامه بخوانید:

 

 محیط زیست

 موضوعات شناسایی شده:

 کمبود دانش مرتبط با وضعیت محیط زیست؛●

آن ها● به آگاهی بخشی و زیست محیط مسئله فوریت درباره مردم عموم کردن آشنا منظور به مناسب محتوای                   کمبود

 درباره مالحظاتی که به کار گیری شان می تواند به کاهش بحران زیست محیطی بیانجامد؛

 نبود شفافیت از سوی نهادهای دولتی و هم چنین در دسترس نبودن داده های  دقیق در رابطه با محیط زیست؛●

 پروژه های  پیشنهادی:

آموزشی● (ویدیو/انیمیشن محتوا انتشار / زیست محیط وضعیت بهبود با مرتبط پیشنهادهای ارائه برای                وب سایتی

 یک دقیقه ای یا پادکست آموزشی)؛

 ابزار انداز ه گیری نقش و میزان تاثیرگذاری انسان بر محیط زیست (ردپای محیط زیستی)، منابع آب و تولید کربن●

 

 حقوق زنان، تبعیض اجتماعی و حقوقی



 

 موضوعات شناسایی شده:

 نرخ باالی بیکاری در میان زنان●

 تصور اشتباه از خانه داری و دیدگاه های جنسیت زده در رابطه با نقش زنان در خانه داری●

 آزار جنسی در محیط کار●

 نرخ باالی خودکشی از طریق خودسوزی به خصوص در مناطق کردنشین●

 خشونت فیزیکی، عاطفی و روانی علیه زنان و درک محدود از خشونت●

 راه های محدود برای مشارکت  زنان در فرآیندهای سیاسی●

 پروژه های پیشنهادی:

 برنامه ای برای آگاهی بخشی به  پسران جوان در رابطه با آزار جنسی●

 اپلیکیشنی برای آگاهی بخشی به کاربران درباره برابری جنسیتی●

 وب سایتی تعاملی یا اپلیکیشنی مبتنی بر فن آوری «واقعیت مجازی» برای کمک به زنان در یادگیری روش های●

 مشارکت در فرآیندهای سیاسی

 

  اقلیت های قومی

 

 موضوعات شناسایی شده:

 نیاز به ادبیات مناسب اقلیت های قومی در ابزارهای آنالین●

 اهمال در زمینه محیط زیست در مناطقی که اقلیت های قومی ساکن هستند●

 نبود یا کمبود آگاهی در زمینه روش های کنش گری امن●

 نیاز به منابع آموزشی درباره زبان مادری و یادگیری آن●

 ویژه سیستان و بلوچستان●

 بازسازی پس از سیالب های مخرب❖

 نرخ باالی بی سوادی❖

  ٢٠٠ هزار نفر بدون کارت شناسایی معتبر❖

  میزان باالی مرگ و میر مادران و نوزادان❖

 پروژه های پیشنهادی:

 وب سایت یا ابزاری رسانه ای برای آگاهی بخشی به جامعه در خصوص استفاده از ادبیات مناسب برای پوشش●

 موضوعات مرتبط با اقلیت های قومی

 

 



 گروه های اجتماعی آسیب پذیر، افراد دارای معلولیت، معتادان، کودکان کار و دیگر

 گروه های آسیب پذیر

 

 موضوعات شناسایی شده:

 کودکان کار و کمبود فرصت های آموزشی برای کودکان؛●

 ا کمبود دسترسی به مراکز بهداشتی-درمانی و آموزش ناکافی در خصوص سالمتی؛●

 آزار جنسی و خشونت خانگی علیه کودکان کار؛●

 نبود پشتیبانی دولتی برای کودکان کار؛●

 پروژه های پیشنهادی:

 مصاحبه شوندگان پیشنهادی ارائه ندادند.●

 

 حقوق دگرباشان

 

 موضوعات شناسایی شده:

 نبود ابزارهای آنالین برای دوست یابی امن؛●

 انزوای اجتماعی و نبود یا کمبود همکاری میان کنش گران ؛●

 کمبود منابع در خصوص پرسش های مرتبط با سالمت جسم و روان؛●

 نبود یا کمبود برنامه های آموزشی برای افراد غیر دگرباش؛●

 عدم اطمینان در رابطه با روش های فرهنگی مناسب  به منظور کنش گری در جنبش دگرباشان در ایران؛●

در● گو و گفت برای خشونت آمیز غیر و مناسب ادبیات از استفاده منظور به روزنامه نگاران به کمک برای                    نیاز

 مورد افراد دگرباش یا موضوعات مرتبط با آن ها

 پروژه های پیشنهادی:

را● داستان هایی جنسیتی، و جنسی اقلیت های درباره جامعه به آگاهی بخشی به منظور که ابزارهایی توسعه و                 ساخت

 به شکل تعاملی روایت می کند.؛

درآمد● کسب خانه از رایانه ای مهارت های آموزش طریق از تا سازند قادر را افراد که آموزشی نرم افزارهای                   ساخت

درآمد کسب تا می کند کمک نداشته اند جنس تغییر جراحی که تراجنسیتی افراد به به ویژه ابزارهایی چنین                  کنند.

 کنند؛

تبعیض آمیز● قوانین برابر در خود از محافظت به منظور دگرباش افراد به کمک برای قانونی راهنمای یک                  تدوین

 حکومت ایران

  

 مهاجران



 

 موضوعات شناسایی شده:

 کمبود آگاهی میان پناه جویان و پناهندگان در خصوص آن چه در کشور مقصد در انتظار آن ها است؛●

 کمبود دسترسی به نیازهای اساسی هم چون غذا، لباس و دیگر احتیاجات ضروری؛●

 نبود آگاهی درباره حقوق قانونی پناه جویان و پناهندگان؛●

 سودجویی و سوء استفاده قاچاقچیان از پناه جویان یا پناهندگان ؛●

جهت● پناهندگان و پناه جویان به کمک برای انگلیسی زبان یادگیری جمله از زبانی مهارت های افزایش به                  نیاز

 توانمند سازی آنها برای ارتباط گیری  در کشور میزبان.

 

 پروژه های پیشنهادی:

سوی● از که حقوقی رایگان مشاوره یا انگلیسی زبان آموزش کالس های خصوص در اطالعات انتشار و                  جمع آوری

 نهادهای خیریه در کشور میزبان ارائه می شوند؛

در● را آن با شدن روبه رو انتظار باید پناه جویان آن چه درخصوص اطالعات کردن فراهم برای آنالین                  ابزارهای

 کشور مقصد داشته باشند؛

در● تا می کند کمک پناهندگان و پناه جویان به که مقدماتی سطح در انگلیسی واژه های آموزش درس های کردن                   فراهم

 زندگی روزانه شان با دیگران ارتباط بگیرند؛

 در ارتباط قرار دادن پناه جویان، پناهندگان و مهاجران با داوطلبان دو زبانه در کشور میزبان●

که● زبانی به و مختلف کشورهای در خود روایت های  انتشار برای پناهندگان و پناه جویان به کمک برای                   روش هایی

 صحبت می کنند.

 

 اینترنت و آزادی دسترسی به اطالعات

 

 موضوعات شناسایی شده:

  نیاز به ایجاد ظرفیتی بیشتر برای دور زدن  قطعی اینترنت؛●

 تالش روزافزون دولت ایران برای قطع اینترنت؛●

 تضمین امنیت سایبری کاربرانی که از طریق شبکه ملی اطالعات ایران به اینترنت وصل می شوند؛●

 نیاز به توسعه روش های نوین برای وصل  شدن به اینترنت از جمله استفاده از فن آوری پیام رسان هایی هم چون مش●

 (mesh)؛

 نیاز به توسعه روش هایی برای کاربران که بتوانند در زمان قطعی اینترنت نه  تنها اطالعات دریافت کنند که قادر●

 باشند اطالعات نیز بفرستند.

 پروژه های پیشنهادی:

به● آن از می توان چگونه و می کند کار چگونه ایران اطالعات ملی شبکه این که مورد در گسترده تحقیقات به                     نیاز

 صورت امن بهره برد؛

 یافتن روش هایی برای شناسایی خدمات آنالینی که هنگام قطعی اینترنت در دسترس یا غیرقابل دسترس هستند؛●



 ساخت و توسعه ابزار هایی برای رمزنگاری آفالین دستگاه های کاربران اینترنت؛●

که● امکان این کردن فراهم برای شبکه سازی ابزارهای هم چنین و مش فن آوری بر مبتنی پیام رسان های                 توسعه

 کاربران بتوانند بدون تکیه بر زیرساخت های تحت نظارت دولت با یکدیگر به صورت امن ارتباط برقرار کنند؛

 یک متصل کننده رسانه های اجتماعی که توصیه های ناظر بر امنیت سایبری ارائه می کند.●

 


