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Sự tham gia nghiên cứu hành động (PAR) là một quá trình mà các nhà nghiên cứu và thanh thiếu niên chuyển tiếp (TAY)
hợp tác trong một dự án nghiên cứu nhằm cải thiện các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tâm thần. Hợp tác đòi hỏi rằng TAY
có cơ hội tham gia tích cực vào tất cả các giai đoạn của nghiên cứu từ việc xác định vấn đề để phổ biến kết quả.

Tại sao?

Thách thức
Phải đối mặt

• Tăng cường sự liên quan của các câu hỏi và phương pháp nghiên cứu
• Tạo ra kết quả khả thi
• Mở rộng việc phổ biến kết quả nghiên cứu
• Mất lòng tin giữa:
–– Người tiêu dùng và người không phải là người tiêu dùng
–– Các nhà nghiên cứu có kinh nghiệm và các nhà nghiên cứu mới
–– Người lớn và người trưởng thành trẻ
• Khác với đào tạo nghiên cứu truyền thống và các phương pháp
• Tài trợ hoặc cơ sở hạ tầng cần thiết để xây dựng đội ngũ
• Những người trẻ tuổi có thể thiếu kinh nghiệm làm việc
• Những người trẻ tuổi có thể có cuộc sống hỗn loạn
• Cam kết của lãnh đạo nghiên cứu đối với sự tham gia tích cực của

Làm sao?

Tích cực
Kết quả cho
người trưởng
thành trẻ

•
•
•
•
•

thanh thiếu niên
Đẩy mạnh sự tự tin và sự trao quyền cho người trưởng thành trẻ
Người trưởng thành và thanh niên làm việc cùng nhau
Đào tạo nghiên cứu cho TAY
Tư vấn người lớn dành cho người trưởng thành tự nhiên
Sự sẵn có của các hỗ trợ nghề nghiệp phát triển phù hợp

•
•
•
•
•

Phát triển nghề / kỹ năng
Khả năng tự tin nâng cao khả năng hành động
Sự tự tin và cảm giác hy vọng
Kết quả sức khoẻ được cải thiện
Những người tham gia sinh hoạt kéo dài
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