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چکیده
تحقیق حاضر با هدف شناخت موانع پیشروی سازمانهای مردمنهاد حمایتی برای شناساندن مسائل
اجتماعی به جامعه و بهاصطالح آشناسازی انجام شده است .این مطالعه با کمک رویکرد
برساختگرایی اجتماعی انجام گرفته که طبق آن ،مسئلۀ اجتماعی مشکلی نامطلوب و شایع است که
در اعتقاد عمومی قابلحل است .روش مورد استفاده در این پژوهش نظریۀ مبنایی و تکنیک
جمعآوری دادهها ،مصاحبۀ عمیق نیمهساختیافته و مشاهده است .جامعۀ مورد مطالعه سمنهای
حمایتی استان تهران است و دادهها از طریق مصاحبه با  22نفر از مؤسسان و همکاران اصلی سمنها
و مشاهدۀ  23سمن حمایتی بهدست آمده است .مطابق یافتهها ،محوریترین چالش پیشروی
سمنهای حمایتی برای آشناسازی مسائل اجتماعی «اثرگذاری محدود» است .نداشتن پشتوانۀ
حقوقی و قانونی و نبود شیوههای اقناعکننده برای ادعاسازی ،از جمله دالیل شکلگیری این مانع
است .اعتبار اجتماعی سمنها نزد اذهان عمومی و نوع ارتباط و نسبت آنها با نهادهای رسمی نیز در
آشناسازی مسائل اجتماعی نقش دوگانهای دارد؛ درواقع از جهاتی محدودکننده و از جهاتی
تسهیلکننده است .در این فضا سمنها عمدتاً مسائل را بهصورت فردی تحلیل و به مخاطب ارائه
میکنند .همچنین این مسائل را بهخوبی ملموس و قابللمس نمیسازند .از سوی دیگر سمنها با
برجستهساختن ابعاد وخیم و زنندۀ آسیبهای اجتماعی ،متهم به تحریف واقعیتها و نوعی
سیاهنمایی هستند .این چالشها مانع عمومیشدن مسائل اجتماعی مورد توجه سمنها و متقاعدشدن
بخش محدودی از جامعه میشود .درنتیجه مشکالت اقشار آسیبپذیر از زندگی روزمرۀ مردم جدا
میماند و موج اجتماعی برای مقابله با معضالت اجتماعی در سطح جامعه شکل نمیگیرد.
واژههای کلیدی :اقشار آسیبپذیر ،برساختگرایی اجتماعی ،سازمانهای مردمنهاد ،مسائل
اجتماعی ،موانع آشناسازی.
 .1دکتری جامعهشناسی دانشگاه مازندران ،استاد مدعو دانشگاه سوره (نویسندۀ مسئول)blotfi66@gmail.com ،
 .2دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهرانimanijajarmi@ut.ac.ir ،
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مقدمه و بیان مسئله
سازمانهای غیردولتی 1گروههای داوطلبانۀ فردی یا سازمانی عمدتاً غیرانتفاعی هستند که
معموالً وابسته به هیچ دولتی نیستند و در سطح محلی ،ملی یا بینالمللی برای خدمترسانی یا
سیاستگذاری عمومی شکل گرفتهاند (کارنز .)2212 ،این سازمانهای مردمنهاد که از آنها با
عنوان «سمن» نیز یاد میشود ،در رایجترین تعریف سازمانهایی خصوصیاند که برای رفع
گرفتاریها و آالم مردم ،ارتقای سطح زندگی و رفع فقر ،حفظ محیطزیست ،فراهمآوردن
خدمات اساسی اجتماعی و توسعۀ ارتباطات ایجاد میشوند (بانک جهانی.)2212 ،
گسترش سازمانهای مردمنهاد در کشورهای صنعتی و غیرصنعتی شتاب گرفته و آمار و
اطالعات نیز این امر را تأیید میکند .این موضوع این سازمانها را به بازیگران مهمی در زمینۀ
رفاه اجتماعی و بازار کار در سطوح ملی تبدیل کرده است (هالم و ادواردز .)2 :1881 ،در
جهان معاصر سازمانهای مردمنهاد (سمن) به بخش جداییناپذیر حیات اجتماعی جوامع
تبدیل شدهاند و تعداد آنها روزبهروز در حال ازدیاد است (بانک جهانی2212 ،2؛ فبیوال،
 .)2211طبق گزارش سازمان ملل در اوایل قرن  21نیز تعداد تقریبی سمنها فقط در
کشورهای درحالتوسعه حدود  22،222برآورد شده است (شا .)2222 ،براساس آمارهای
جدیدتر ،تعداد سازمانهای غیردولتی در ایاالت متحده  1/2میلیون (دپارتمان ایاالت متحده،2
2212؛ شوکال )2212 ،و در روسیه  211هزار (رودریگرز )2229 ،برآورد شده است.
طبق آخرین برآوردها ،حدود ده میلیون سازمان غیردولتی در سرتاسر جهان وجود دارد.
مطابق آمارها ،از هر سه نفر یک نفر ( 21/2درصد جمعیت جهان) به سازمانهای مردمنهاد
کمک مالی کرده و از هر چهار نفر یک نفر ( 23درصد جمعیت جهان) با این سازمانها
همکاری داوطلبانه داشته است .بیشترین تعداد سازمانهای مردمنهاد مربوط به کشور هند است
و در این کشور حدود  2/2میلیون سازمان مردمنهاد وجود دارد (تقریباً به ازای هر  322نفر
یک سمن) .بعد از آن ،کشور آمریکا بیشترین تعداد سازمانهای غیردولتی را داراست که تقریباً
 11/2میلیون نفر با آنها همکاری دارند .همچنین در استرالیا بیش از  222هزار ،در آلمان 222
1. NGO: Non Governmental Organization
2. World bank
3. US Department of state
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هزار و در روسیه  211هزار سازمان مردمنهاد فعالیت میکنند .در سوئد  222هزار ،در انگلستان
 122هزار و در آفریقای جنوبی  121هزار سازمان مردمنهاد وجود دارد (تکریپرت.)2219 ،
در ایران نیز رشد تشکلهای مردمنهاد در دهههای اخیر محسوس بوده است؛ بهطوریکه
تحقیقات مختلف نشاندهندۀ رشد سمنها ،هم بهلحاظ تعداد و هم بهلحاظ گسترۀ فعالیت این
سازمانهاست (موالئی1282 ،؛ تویسرکانی .)1281 ،از کل سمنهای موجود در کشور تا ابتدای
دهۀ  ،1292کمتر از  2درصد آنها مربوط به قبل از انقالباند و  9درصد آنها بین سالهای
 28تا  29فعالیت خود را آغاز کردهاند .این در حالی است که حدود  22درصد این سمنها بین
سالهای  1228تا  1212و بیش از  22درصدشان در سالهای  1212الی  1218مجوز خود را
ثبت کردهاند (سعیدی .)2 :1292 ،مرکز آمار ایران در سال  1293تعداد سمنهای فعال در
کشور را حدود  1222مورد اعالم کرده است (صدر .)1292 ،طبق آخرین آمارهای ثبتی ،تعداد
سازمانهای مردمنهاد حوزۀ جوانان در کل کشور که دارای مجوز رسمی هستند ،در سالهای
اخیر رشد صعودی داشته است؛ بهطوریکه میزان مجوزهای صادرشده برای این نوع سمنها
از  8/3درصد در سال  1282به  18/2درصد در سال  1282رسیده است (وزارت ورزش و
جوانان .)1282 ،طبق آمارهای دیگر ،از سال  1292تعداد سازمان مردمنهاد رشد صعودی
داشته است .مطابق این آمار ،درصد سمنهای فعال از  12/2درصد بین سالهای  1292الی
 1292به بیش از  22درصد بین سالهای  1283الی  1282رسیده است .براساس این دادهها،
نیمی از سمنهای ثبتشده مربوط به شش سال اخیر است (وزارت کشور .)1282 ،آخرین
اطالعات موجود نیز سازمانهای مردمنهاد در حوزههای مختلف فرهنگی-اجتماعی را بالغ بر
 18222هزار مورد اعالم کرده است (لطفی.)23 :1281 ،
در ایران ،سمنها دامنۀ فعالیت وسیعی دارند و در حوزههای مختلفی مانند بهبود وضعیت
محیطزیست ،مطبوعات ،احزاب سیاسی ،بیماریهای خاص و ...اقداماتی انجام میدهند .در
این میان ،پژوهش حاضر انواع خاصی از این سمنها یعنی «سمنهای حمایتی» را مطالعه
میکند .منظور از چنین سمنهایی در تحقیق پیشرو آنهایی است که بهدنبال حمایتهای
حقوقی ،آموزشی ،فرهنگی ،شغلی ،مادی و ...در راستای خدمترسانی و توانمندسازی اقشار
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محروم ،حاشیهای و آسیبدیده هستند .این سمنها با توجهنشاندادن به اقشار آسیبپذیر،1
سعی دارند در راستای شناخت و حل مشکالت و معضالت این گروهها فعالیت کنند.
از یک سو تحقیقات مختلف نشان میدهد در یک دهۀ اخیر مسائلی نظیر حاشیهنشینی،
اعتیاد ،کار اجباری و بازماندن کودکان از تحصیل ،طالق ،بیکاری ،فقر و ...تا حدی رشد داشته
و حداقل بخشی از آنها روند نزولی طی نکرده است (وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی،
1282؛ مرکز بررسیهای استراتژیک1282 ،؛ عباسی شوازی1282 ،؛ سازمان امور اجتماعی
کشور1282 ،؛ امیرکافی1282 ،؛ مرکز ملی رصد اجتماعی کشور1283 ،؛ مهدیزاده و لطفی،
1282؛ زند رضوی)1282 ،؛ بنابراین مسئلۀ اصلی این است که چرا علیرغم گسترش تعداد و
حیطۀ فعالیت چنین سمنهایی در کشور ،آسیبها و مسائل اجتماعی کاهش نیافته و در
مواردی نیز رشد پیدا کرده است .از سوی دیگر ،تحقیقات مختلف نشان میدهد چنین
سمنهایی فعالیت مؤثری در اشتغال گروههای ناتوان ،رفع فقر ،توانمندسازی مردم محروم،
کاهش معضالت اجتماعی ،حمایت از قشرهای آسیبپذیر جامعه و پیشگیری از جرم و
بزهکاری دارند (حسینی و همکاران1289 ،؛ غالمی و همکاران1281 ،؛ مقیمی1292 ،؛ سعیدی،
1292؛ گلشنپژوه1292 ،؛ فبیوال .)2211 ،سمنهای حمایتی در تالشاند عالوه بر کمک به
اقشار حاشیهای و ارتقای سطح اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی آنها ،دولت را نیز در رفع
کمبودهای موجود و شناسایی و طرح مسائل و موضوعات مهم و مبتالبه کشور یاری کنند
(دانش و عزیزاللهی29 :1291 ،؛ شفیعی .)1292 ،سوادآموزی زنان ،کمک به زنان در معرض
آسیبهای اجتماعی ،توانمندسازی کودکان در وضعیت دشوار ،حمایت از بزهدیدگان،
فقرزدایی از اقشار ناتوان ،فعالیتهای بشردوستانه در هنگام وقوع حوادث ،گسترش و حفظ
حقوق بشر و ...از دیگر فعالیتهای سمنهای مذکور در کشور است (سعیدی21 :1293 ،؛
شیخاالسالم1298 ،؛ موالئی1282 ،؛ تویسرکانی1281 ،؛ دهقان1292 ،؛ طوسی1282 ،؛ دستان،
1293؛ انوری1293 ،؛ گلشنپژوه.)1291 ،
سمنها کارکردهای مهمی نظیر مداخله در مسائل اجتماعی ،حساسسازی جامعه در قبال
مشکالت ،پرکردن خأل خدمات دولتی ،استفاده از توانبخش عمومی و انتقال خواستههای افراد
1. Vulnerable
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به مجاری سیاستگذاری را دارند و بررسیها نشان میدهد این سازمانهای مردمی کارهای
مفید ،عملی و موفقیتآمیز بسیاری در این زمینه انجام دادهاند (مرکز پژوهشهای مجلس،
1282؛ موسوی1281 ،؛ کالرک1881 ،؛ یوسید2222 ،؛ لویس.)11 :2221 ،
در این راستا علت شکاف موجود را که در قالب دو گزاره تشریح شد باید مشکالت و
موانع سمنهای حمایتی در شناساندن مسائل اجتماعی دانست .در اینجا شناساندن به معنی
برساختن مسائل اجتماعی است .درواقع ،نفس یک موضوع و شرایط عینی موجود برای
تبدیلشدن آن به یک مسئله کافی نیست ،اما همین که گروهی با آگاهی ذهنی از این شرایط،
به آن اعتراض میکنند ،آن را غیراخالقی و نامطلوب میدانند و برای کاهش و تسکین آن
چارهاندیشی و تالش عملی میکنند ،آن موضوع برساخت ،و به یک مسئلۀ اجتماعی تبدیل
میشود .به بیان دیگر ،مسائل اجتماعی فعالیت گروههایی است که از برخی شرایط مفروض
اعالم نارضایتی و شکایت میکنند .ظهور یک مسئلۀ اجتماعی ،به سازماندهی فعالیتهای
گروهی با توجه به تعریف برخی شرایط مفروض بهعنوان یک مسئله و بیان لزوم ازبینبردن،
اصالح یا تغییر آن شرایط وابسته است (اسپکتور و کیتسوز1812 ،؛ اسپکتور؛ .)1811
طبق توضیحات فوق ،سمنها بهعنوان عامالن اجتماعی که درصدد برجستهسازی و
آشناسازی مسائل و تالش برای مداخله در آن هستند ،عنصر مهمی در برساخت یک یا چند
مسئلۀ اجتماعی تلقی میشوند .درواقع با نگاه برساختی ،معضالت و مسائلی که سمنها در
تالش برای ازمیانبرداشتن یا کاهش آن هستند ،بهوضوح مسئلهای اجتماعی تلقی خواهد شد و
سمنها همان گروههایی هستند که سعی دارند یک یا چند مسئلۀ اجتماعی را تعریف و عموم
را نسبت به وقوع آن متقاعد کنند .این فرایند متقاعدسازی( 1لوزیک )1292 ،در این پژوهش
بهاصطالح «آشناسازی» 2خوانده میشود؛ بنابراین فرایند آشناسازی مسائل اجتماعی اگر با
موانع و چالشهایی روبهرو باشد ،حل این مسائل بهوسیلۀ سازمانهای مردمنهاد نیز بهخوبی
صورت نمیپذیرد .از این جهت مطالعۀ موانع آشناسازی مسائل اجتماعی در سمنها ضرورت
مییابد.

1. persuasion
2. Familiarization
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پیشینه و مبانی نظری پژوهش
سازمانهای مردمنهاد از جنبههای مختلف به عنصر اجتماعی مهمی در دنیا و نیز کشور ایران
تبدیل شدهاند که دستکم میتوان این اهمیت را در سه بخش ذکر کرد .بخش اول «مداخله در
مسائل اجتماعی» است؛ مواردی مانند سهیمشدن در توسعۀ ملی با تالش برای رفع مشکالت
اقشار آسیبپذیر (کالرک ،)1881 ،توان ویژۀ کاهش فقر و توانمندسازی گروههای حاشیهای و
محروم (فارینگتون و همکاران ،)1882 ،حساسسازی جامعه در قبال معضالت گوناگون،
شناسایی ،طبقهبندی و اولویتگذاری مشکالت و نیازمندیهای اجتماعی (مرکز پژوهشهای
مجلس ،)11 :1282 ،تجربه و آزمودن رویکردهای نوین و خالقانه در ارائۀ خدمات اجتماعی
(یوسید ،)2 :2222 ،کاهش بار تصدیگری دولت در حوزۀ مسائل اجتماعی (مقیمی:1292 ،
 )121و پرکردن خأل خدمات دولتی در کمک به قشرهای مشخصی از جامعه.
بخش دوم مربوط به «استفاده از توانبخش عمومی» میشود که مصادیق آن را باید شامل
مواردی مانند ایجاد بستری مناسب برای همکاری و مشارکت گروههای مختلف مردم در حل
معضالت جامعه ،داشتن ظرفیت الزم برای پیشبرد مشارکتهای مردمی و ابتکارات خودیاری
محلی (موسوی ،)111 :1281 ،ایجاد مراکز کانونی برای جذب ،سازماندهی و هدایت مردمی و
استمرار آن و نیز برخورداری از نفوذ اجتماعی قابلتوجه بهدلیل ساختار مردمی و تحرک و
چابکی فراوان (سعیدی )22 :1292 ،دانست .از سوی دیگر ،سمنها کارکردهای کالن نیز دارند
که از جملۀ آنها باید به کمک به اجرای عدالت با اصالح دائمی ساختارها ،تالش برای
پاسخگوکردن دولتها (ون روی ،)31 :1292 ،انجام فعالیت با هزینۀ کم بهدلیل ماهیت داوطلبی
و هزینۀ باالسری اندک ،نوآوری متناسب با نیازها و شرایط محلی و تطبیق خود با آن (لویس،
 )11 :2221و درنهایت انتقال خواستههای افراد و گروههایی که به مجاری سیاستگذاری
دسترسی ندارند به تصمیمگیران از طریق واسطهگری بین دولت و جامعه اشاره کرد.
تالش سمنها برای شناساندن مسائل اجتماعی اقشار آسیبپذیر با رویکرد برساختگرایی
اجتماعی 1قابلتحلیل است .در این دیدگاه ،نظر بر این است که مسئلۀ اجتماعی مستقل از ذهن
ما عینیت ندارد ،بلکه به دست ما ساخته میشود .در این دیدگاه ،علت مسئلۀ اجتماعی نیز
1. Social construction
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ارزشها ،ساختارها و نظام روابط سیاسی-اجتماعی حاکم بر جامعه نیست ،بلکه اشتراک ذهنی
میان عامالن اجتماعی یا مدعیان یک مسئله و مخاطبان آنها در تعیین مسئله و مواجهۀ جدی با
آن است؛ بنابراین نقش عامالن در این دیدگاه اصلی است و طبعاً طرح مسئله صرفاً جنبۀ
شناختی یا توجیهی ندارد ،بلکه مسئله از اینرو مطرح میشود که حل شود (لوزیک.)1292 ،
در دیدگاه برساختگرایی اجتماعی ،مسئلۀ اجتماعی وضعیت اظهارشدۀ مشکلسازی است
که شایع باشد ،ذهن شمار مهمی از مردم را درگیر کند ،قابلحل شناخته شود و نیاز به تغییر
وضعیت نیز با آن همراه باشد ،و افراد خواستار اصالح آن باشند یا خود برای اصالحش تالش
کنند .در این دیدگاه ،ساختهشدن یک مسئلۀ اجتماعی موفقیتآمیز و متقاعدشدن افراد نسبت به
چهار جزء پیشتر ذکرشدۀ مسائل اجتماعی (شایع ،آسیبزا ،قابلحل ،ایجاد تالش برای رفع)
اهمیت دارد .افرادی که بهعنوان عضوی فعال و مؤثر در سازمانهای مدعی تغییرات اجتماعی (در
این تحقیق سمنها) کار میکنند ،از مهمترین گروههای برساختکنندگان مسائل اجتماعی هستند.
طبق رویکرد برساختی ،مسئلۀ اجتماعی مشکلی است که در اعتقاد عمومی قابلحل است و
برای آن اقدام مؤثر نیز در حال انجام است .در این دیدگاه ،مسئلۀ اجتماعی با مداخلۀ افراد و
گروههایی از مردم حل خواهد شد (معیدفر .)8 :1298 ،از این زاویه ،معضالت و مسائلی که
سمنها در تالش برای ازمیانبرداشتن یا کاهش آن هستند ،بهوضوح مسئلهای اجتماعی تلقی
خواهد شد .درواقع ،سمنها همان گروههایی هستند که سعی دارند یک مسئلۀ اجتماعی را حل
کنند و شناساندن مسائل اجتماعی به جامعه مقدمهای برای مداخله در آن است .وجود موانع بر
سر شناساندن مسائل اجتماعی ،تالش مداخلهگرانۀ سمنها را نیز دچار مشکل میسازد .از
اینرو تحقیق حاضر بهدنبال شناخت این موانع است.
در دیدگاه برساختگرایی ،مسئلۀ اجتماعی به جنبههای نرم و قابلمداخلۀ دشواریهای
اجتماعی معطوف است و نه به جنبههای سخت و نفوذناپذیر آن (معیدفر .)12 :1298 ،با این
نگاه ،سمنها تالش دارند بر مشکالت قابلحل تمرکز ورزند و در مسائل اجتماعی مداخله
کنند ،اما در این مسیر چالشهای متعددی وجود دارد .تحقیق حاضر بهدنبال شناخت موانع
پیشروی این سازمانهای مردمی برای شناساندن و به اصالح آشناسازی مسائل اجتماعی
است.
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روش تحقیق
این پژوهش کیفی و مبتنی بر رویکرد نظریۀ مبنایی 1یا گراندد تئوری است .منظور از نظریۀ مبنایی،
نظریهای برگرفته از دادههایی است که طی فرایند پژوهش بهصورت نظاممند گردآوری و تحلیل
میشوند (استراوس و کوربین .)1883 ،مشارکتکنندگان این پژوهش را  22نفر از فعاالن و مؤسسان
سازمانهای مردمنهاد فعال در حوزۀ آسیبهای اجتماعی در استان تهران تشکیل میدهند .همچنین
در این تحقیق 23 ،سازمان غیردولتی فعال در حوزۀ آسیبهای اجتماعی در استان تهران مشاهده شده
است .شایان ذکر است سمنهای انتخابشده در تحقیق جزء مهمترین سازمانهای مردمنهاد فعال در
حوزۀ آسیبهای اجتماعی در کشور هستند .همچنین افرادی که بهعنوان مصاحبهشونده انتخاب
شدند ،غالباً تجربۀ طوالنی و نزدیک فعالیت در سمنها را دارا هستند .نکتۀ دیگر اینکه هرچند در این
تحقیق واحد تحلیل سازمانها هستند ،اغلب دادهها از طریق مصاحبۀ عمیق بهدست آمده و تکنیک
مشاهده بهعنوان روش کمکی بهکار گرفته شده است .در پژوهشهایی که به روش کیفی انجام
میشوند ،تعداد دقیق افراد نمونه از قبل مشخص نیست و نمونهگیری در میدان تحقیق انجام میگیرد.
در این پژوهش متناسب با راهبرد تحقیق ،نمونهگیری به شیوۀ نظری 2و هدفمند است که پس از
انجام این تعداد مصاحبه و مشاهده ،اشباع نظری 2حاصل شد.
با توجه به ماهیت موضوع و راهبرد نظریۀ مبنایی ،تکنیک محوری و اصلی برای گردآوری
دادهها مصاحبههای عمیق نیمهساختیافته است .عالوه بر این ،مشاهدههای مشارکتی و مستقیم
پژوهشگر در میدان پژوهش نیز افزوده شده است .تحلیل دادهها نیز بهصورت فرایندی منظم و
درعینحال مداوم از مقایسۀ دادها 3صورت پذیرفت .تکنیک اصلی برای تجزیه و تحلیل دادهها
در این روش کدگذاری 2است که طی فرایندی در سه سطح کدگذاری باز ،2کدگذاری
محوری 1و کدگذاری انتخابی 9انجام پذیرفت .در مرحلۀ کدگذاری باز شناسایی ،نامگذاری،
1. Grounded theory method
2. Theoretical sampling
3. Theoretical Saturation
4. Constant Comparative Data Analysis
5. Coding
6. Open coding
7. Axial coding
8. Selective coding
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توصیف و طبقهبندی دادهها صورت گرفت و در مرحلۀ کدگذاری محوری ،مفاهیم و
مقولههایی که در مرحلۀ کدگذاری باز شناسایی شدند ،در تجزیه و ترکیبی جدید به یکدیگر
مرتبط شدند .نهایتاً در کدگذاری انتخابی ،از دل دادهها مدل تحلیلی برای موانع آشناسازی
مسائل اجتماعی سمنهای حمایتی ارائه شد.
برای رسیدن به اعتبار 1در این پژوهش جنبههای مختلفی مدنظر قرار گرفت .تعدادی از
متخصصان این حوزه بهعنوان بازرس خارجی 2در تمامی مراحل پژوهش بر روند اجرای
تحقیق نظارت داشتند .همچنین در مسیر تحقیق ،با همتایان 2علمی و مشاوران تبادلنظر
صورت گرفت .از روشهای دیگر اعتبارسنجی در روش کیفی ،اعتبار از طریق اعضاست .در
این روش ،اعضا توصیف محقق را انعکاس دنیای اجتماعی خود میدانند (ایمان.)191 :1281 ،
در این تحقیق نیز نتایج به مصاحبهشوندگان برگردانده شد و سپس نظرهای آنها با یافتهها
مطابقت داده شد .عالوه بر این ،برای افزایش اعتبار تحقیق ،دادهها ،روشها و تصمیمات در
حین اجرای طرح بهگونهای ثبت و مستندسازی شد که به سایر پژوهشگران ،قدرت درک
تصمیمهای محقق ،تکرار فرایند تحقیق و امکان ارزشیابی مطالعه را بدهد .مکتوبکردن دقیق
متن مصاحبهها ،ذخیره و نگهداری صوت مصاحبهها (در صورت رضایت مصاحبهشونده)،
تدوین مشاهدهنامه و ...از جمله موارد دیگری است که به اعتبار کار افزوده است .همچنین
تحلیل موارد منفی( 3تدقیق در دیدگاه افرادی که نظرهایی متفاوت با غالب مصاحبهشوندگان
داشتهاند) نیز موجب اصالح برخی یافتهها شده است.

یافتهها و تحلیل
در این پژوهش 22 ،درصد مصاحبهشوندگان مرد و  39درصد آنها زن هستند و میانگین سن
افراد  32سال است .بیشتر افراد یعنی حدود  21درصد آنها دارای تحصیالت کارشناسی ارشد
هستند .همچنین  21درصد از مصاحبهشوندگان جزء فعاالن سازمانهای مردمنهاد هستند و 32

1. Truthworthiness
2. External Audits
3. Peer Debriefing
4. Negative case analysis

 211مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران ،دورة  ،9شمارة  ،2بهار 2399

درصد نیز از بین مؤسسان سمنها انتخاب شدهاند 22 .درصد سمنهای مورد مطالعه بزرگ،
 28درصد کوچک و  19درصد متوسط بودهاند.
در این قسمت با ذکر نمونه مفاهیم ،مقولهها و متن مصاحبهها و مشاهدات میدانی،
چگونگی استخراج مفاهیم و مقولهها نشان شده است .شایان ذکر است در این پژوهش
درمجموع  18مقولۀ اصلی و حدود  222مفهوم استخراج شده است.
جدول  .1نمونه مفاهیم و مقولههای استخراجشده از متن مصاحبهها و مشاهدات میدانی
نمونه

جایگاه در

مقولهها

مدل

نمونه عبارات /مصادیق

نمونه مفاهیم

طراحی اساسنامۀ قالبی و ضوابط از پیش مشخصشده در

ضعف قوانین تأسیس سمن،

مرحلۀ ثبت نیز با سرشت سازمان های غیردولتی همسویی

وابستگی قوانین بیه رویکیرد

ندارد .اساس نامۀ پیشنهادی دولت که در بعضیی از میوارد

دولییتهییا ،ضییعف قییوانین

دارای تناقضهیای قیانونی اسیت ،صیورتی قیالبی دارد و

تأسیس ،برخیورد سیلیقه ای،

نبود پشتوانۀ

بدون توجه به اهداف و برنامیه هیای واقعیی هیر سیازمان

وجود چند نهاد متولی ثبیت،

حقوقی و

خاص اعمال می شود و به اعضای سازمان ها برای طراحی

ناهمییاهنگی دسییتگاههییای

قانونی

اساس نامۀ مناسب آزادی عمل نمیدهد .درواقع ضیوابط و

حکومتی ،رونید کنید ثبیت،

اساسنامۀ از پیش تعیینشده بهمثابۀ نوعی مداخله در فرایند

ایجاد بوروکراسیی طیوالنی،

مدیریت این سازمانها تلقی میشود / .و ...

پیچیدگی روند ثبت  /و ...

شرایط علی

ابهییام در تعریییف اهییداف،
اغلب سازمان های غیردولتی به کار تخصصی توجه ندارند
و انبوهی از فعالیت های متنوع را بهعهده می گیرند .در این
موضوعات نیز بیشتر با نگیاه فیردی مسیائل اجتمیاعی را
تحلیل میکنند و سعی دارند آن را حل کنند / .و ...

واردنشدن بیه مسیائل مهیم،
غلبییۀ نگییاه فییردی بییر نگییاه
جمعییی ،نبییود آینییدهنگییری،
نداشییتن راهبییرد عملی یاتی و

منفعترسانی
فردی

راهبردها

برنامۀ مدون ،نداشتن برنامیۀ
بلندمدت  /و ...

به جای اینکه بیرای ولیمیه ییا مراسیم عیزا هزینیه کنیید،

کمک به جای عمل روزمیره،

گسست بین

می توانید کودکان دچار سوءتغذیه را سیر کنیید .ییا بیرای

کمک در کنار عمل روزمیره،

زندگی

تهیۀ استند مجالس خود از ما کمک بخواهیید .البتیه همیۀ

عمل جایگزین ،عمل مکمل،

روزمره و

افراد تمایل ندارند به جای این کارها بیه سیمنهیا کمیک

توفیق اندک در ورود مسائل

مسائل

کنند / .و ...

به مسیر جاری زندگی /و ...

اجتماعی

پیامدها
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یافتههای اصلی پژوهش پس از کدگذاری ،حول چند مقولۀ اصلی تحلیل شدند .در ادامه
دربارۀ مهمترین مقولههای استخراجشده و موقعیت آنها بهعنوان شرایط علی ،شرایط زمینهای،
شرایط مداخلهگر ،راهبردها و پیامدها بهطور انتزاعیتر صحبت میشود.
الف) شرایط علی
شرایط علی به حوادث وقایع و اتفاقاتی اشاره دارد که به وقوع یا گسترش پدیدهای میانجامد؛
درواقع مجموعه شرایطی است که سبب پیدایش پدیده میشود (استراوس و کوربین.)1883 ،
مهمترین شرایط علی استخراجشده در این تحقیق به شرح زیر است:
 نداشتن پشتوانۀ حقوقی و قانونی
یکی از شرایط علی که مانع شناساندن مسائل اجتماعی توسط سمنها میشود ،نداشتن پشتوانۀ
حقوقی و قانونی است .درواقع قانون جایگاه محکمی برای سمنها قائل نشده است تا آنها
بتوانند بهعنوان مدعیالعموم در برخی مسائل اجتماعی وارد شوند و آن را به جامعه معرفی
کنند .سازمانهای مردمنهاد با مشکالت زیادی برای ثبت و تمدید پروانۀ فعالیت خود مواجه
هستند .حتی این قوانین نیز با تغییر دولتها بهدرستی و با ثبات مشخصی اجرا نمیشود.
درواقع میتوان گفت قوانین مربوط به سمنها تا حدی وابسته به رویکرد دولتهاست و بعضاً
با آن برخورد سلیقهای میشود .از سوی دیگر مشکالتی مانند ناهماهنگی دستگاههای حکومتی
در مسیر ثبت سمنها ،وجود چند نهاد متولی ثبت ،بوروکراسی طوالنی و روند کند ثبت
سمنها گریبانگیر سازمانهای مردمنهاد است .محمد در این خصوص میگوید:
«طراحی اساسنامۀ قالبی و ضوابط از پیش مشخصشده در مرحلۀ ثبت نیز
با سرشت سازمانهای غیردولتی همسویی ندارد .اساسنامۀ پیشنهادی دولت که
در بعضی از موارد دارای تناقضات قانونی است ،صورتی قالبی دارد و بدون
توجه به اهداف و برنامههای واقعی هر سازمان خاص اعمال میشود و به
اعضای سازمانها برای طراحی اساسنامۀ مناسب آزادی عمل نمیدهد».
 طرح معضالت اشخاص نوعی
سمنها با طرح مشکالت اشخاص نوعی و آسیبهایی که گروه معدودی را درگیر ساخته

 211مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران ،دورة  ،9شمارة  ،2بهار 2399

است ،اثرگذاری محدودی در سطح جامعه دارند .به بیان دیگر سمنها از یک سو دست روی
مسائلی میگذارند که مبتالبه جامعه نیست و از سوی دیگر مسائل اجتماعی شایع را بهگونهای
که حضار آن را همهگیر و عمومی تصور کنند ،مطرح نمیکنند؛ برای مثال مسئول یکی از
سازمانهای مردمنهاد مورد بررسی در گردهمایی برای دعوت به ترک اعتیاد در یکی از محله-
های اعتیادخیز این جمالت را بیان میکند:
«هر بدبختیای که ما در این کشور داریم از همین مردان است که االن
معتاد هستند .آمدیم قسمتان بدهیم که اعتیاد فقط خانۀ خودتان را نسوزانده،
خانۀ جامعۀ ما را دارد میسوزاند ،یک ذره بوالهوسیکردن دارد مملکت ما را
میسوزاند .از همه جا مواد میآید ،از همه جا فساد میآید بهخاطر اینکه یک
مرد همت نکرده مردی نکرده اعتیادش را ترک کند».
از این صحبتها چنین برمیِآید که سمن مذکور اعتیاد را بیشتر معضلی فردی میداند تا
اجتماعی .این موضوع دربارۀ بسیاری معضالت دیگر هم صدق میکند.
 تنوعنداشتن شیوههای ادعاسازی
از دیگر شرایط علی باید به اتخاذ شیوههای غیرمتنوع و محدود ادعاسازی اشاره کرد .بررسی
مباحث نظری مربوط به برساخت مسائل اجتماعی نشان میدهد روشهای مختلفی برای
ادعاسازی وجود دارد که طبق یافتهها سمنها از بسیاری از آنها یا استفاده نمیکنند یا بهدرستی
آن را به کار نمیبرند .درحالیکه یکی از شیوههای برساختن و مهم جلوهدادن مسائل اجتماعی
این است که سمنها بتوانند ادعاهای مسائل اجتماعی را به شکل اقناعکنندهای مطرح سازند.
ب) شرایط زمینهای و مداخلهگر
بهطورکلی مقصود از زمینه ،شرایط ویژهای است که پدیده در آن قرار دارد .درواقع شرایط
زمینهای به خصایص و خصوصیات ویژۀ پدیده داللت دارد .همچنین شرایط مداخلهگر یا
میانجی ،زمینۀ ساختاری گستردهای است که پدیده در آن رخ داده و بر چگونگی واکنش
نشاندادن به آن یا پیامدهای آن مؤثر است .درواقع این شرایط ،راهبردها را درون زمینۀ خاصی
سهولت میبخشند یا آنها را محدود و مقید میکنند .عوامل مداخلهگر بهعنوان مواردی که
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میتوانند نحوۀ مواجهۀ سمنها با چالش اثرگذاری را تسهیل یا محدود کنند در این مدل
برشمرده شدهاند (استراوس و کوربین.)1883 ،
 ویژگیهای ساختاری سمنها
مهمترین عوامل زمینهای اثرگذار بر چالش اصلی سمنها در حوزۀ مداخله در مسائل اجتماعی،
قدمت و طول عمر سمنها ،اندازه و نیز گسترۀ جغرافیایی سمنهای حمایتی است (اینکه یک
سازمان مردمنهاد در چه منطقۀ جغرافیایی به مسائل و معضالت اجتماعی وارد میشود).
همچنین حیطۀ فعالیت (اینکه اقدامات یک سازمان مردمنهاد بیشتر در کدام حوزه از مسائل و
معضالت قرار میگیرد) و گسترۀ موضوعی (تعداد موضوعات و مسائل مورد توجه سمنها و
میزان تنوع و گستردگی آن) نیز از دیگر عوامل زمینهای مؤثر در این زمینه محسوب میشوند.
این ویژگیهای ساختاری بر نحوۀ مواجهۀ سازمانهای مردمنهاد با مسائل اجتماعی و نیز تالش
آنها برای شناساندن این مسائل به جامعه تأثیر میگذارد؛ برای مثال ،سمنهای تازهتأسیس،
کمتجربه و کوچکمقیاس در مقایسه با سمنهای بزرگ و باسابقه ،با موانع و مشکالت بیشتری
برای اقناع جامعه در خصوص وجود یک آسیب اجتماعی روبهرو هستند.
 اعتبار اجتماعی در نزد جامعه
یکی از عوامل مداخلهگر در فرایند شناساندن مسائل جامعه اعتبار اجتماعی سمنها نزد اذهان
عمومی و مشارکتکنندگان است .درواقع سمنهایی که اعتبار اجتماعی مقبولی در نزد مخاطبان
دارند ،در مسیر شناساندن مسائل اجتماعی به مردم با دشواری کمتری روبهرو هستند .این موضوع
به افزایش اعتماد مخاطبان و مردم نیز میانجامد .به بیان دیگر ،کاهش اعتماد مردم به سمنها به
کاهش اعتبار اجتماعی آنها در سطح جامعه منجر میشود .علی در این زمینه میگوید:
«سمنها باید سرمایههای سرگردانی را که نزد مردم وجود دارد مدیریت
کنند .این در صورتی محقق میشود که NGOها راههای اعتمادسازی و
شفافسازی را پیدا کنند؛ مثالً اگر کسی را در خیابان ببینید که کمک میخواهد
نمیدانید واقعاً نیازمند است یا خیر .به همین شکل اگر مردم به سمنها اعتماد
نداشته باشند با آنها همکاری نمیکنند».

 211مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران ،دورة  ،9شمارة  ،2بهار 2399

همانطور که از سخنان فوق برمیآید ،با کاستهشدن از این اعتبار و اعتماد ،جامعه نیز کمتر
در حل مسائل اجتماعی با سازمانهای مردمنهاد همراه میشود.
 ارتباط با نهادهای رسمی
نوع ارتباط و نسبت سمنها با نهادهای رسمی نیز بهعنوان یک عامل مداخلهگر در اینجا قابل
ذکر است .اینکه سمنهای حمایتی چه نوع ارتباط و بعضاً وابستگیای به نهادهای رسمی
متولی ورود به آسیبها و مسائل اجتماعی دارند اهمیت دارد .از یک سو ارتباط با نهادهای
دولتی پشتوانۀ مالی و قانونی خوبی برای سمنها فراهم میآورد .از سوی دیگر برخی سمنها
اعتماد کافی به این نهادهای رسمی ندارند و تصور میکنند که این روابط ماهیت غیردولتی و
مردمی آنها را زیر سؤال میبرد و متعاقباً به کاهش ارتباط آنها با مردم و بیاعتمادی به آنها
در سطح جامعه میانجامد .یکی از مصاحبهشوندگان در این خصوص میگوید:
«این سازمانهای مردمنهاد بهخاطر بیاعتمادی به دولت حاضر به هزینه-
دادن برای فعالیتهایشان نیستند و این مسئله به عقیمماندن طرحها و تداوم
چرخۀ بیاعتمادی منجر میشود».
 ارتباط بین اعتقادات و فعالیت سمنها
عامل مداخلهگر دیگر «ارتباط بین اعتقادات و سنن با فعالیت خیریه» در سمنهاست .در
توضیح این عامل باید گفت برخی از سمنها با پیونددادن یکی از مناسبتهای ملی یا مذهبی
با نیاز اقشار آسیبپذیر سعی میکنند یک معضل اجتماعی را برجسته و برساخت کنند؛ برای
نمونه در یکی از سمنهای مورد مطالعه در توضیح فعالیتهایش آمده:
«این جمعیت در شب شهادت امیرالمؤمنین (ع) در طرحی با عنوان
«کوچهگردان عاشق» با تأسی و تأکید بر یتیمنوازی ایشان سعی میکند به فقرای
جامعه کمک کند و معضل فقر را ریشهکن سازد .همچنین در قالب آیین
«طفالن مسلم» در ایام عزاداری محرم و صفر و با شعار «برای طفالن مسلم
دیروز میگرییم ،آیا برای طفالن مسلم امروز میکوشیم؟» ،تالش میشود با
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تأمین هزینۀ دیه از طریق کمکهای مردمی برای آزادی و بخشش نوجوانان
محکوم به قصاص گامی برداشته شود».
هدف سمنها از این تالش ،انطباق دستاوردهای این آیینها با نیازهای روز جامعه برای
کاهش معضالت اجتماعی است .درواقع سازمانهای مردمنهاد فعال در حوزۀ آسیبهای
اجتماعی از مسیر سنتهای دیرین جامعه با کمک به فراترنهادن ذهنیت جامعه از عادات
مرسوم در این مناسبتها ،در کنار حفظ مقدسات دینی و مذهبی و احترام به اصالت ملی سعی
دارند دستاوردی برای اجتماع و بهویژه قشر آسیبدیده داشته باشند.
ج) راهبردها
راهبردهای عمل و تعامل مجموعۀ مشخصی از راهبردها یا اقدامات امکانپذیر در یک زمینه و
با شرایط مداخلهگر خاص هستند .این راهبردها بهمثابۀ کنش و واکنش ،مکانیسم و تدابیری
است که برای مواجهه ،برخورد ،مدیریت ،کنترل و ادارۀ پدیده بهکار گرفته میشود (استراوس
و کوربین .)1883 ،عمدهترین راهبردهای بهکاررفته در سمنها در ادامه ذکر میشود.
 منفعترسانی فردی و طرح غیرملموس مسائل
در مواجهه با چالش مذکور ،سمنها «منفعترسانی فردی» را انتخاب میکنند و تالش دارند
مخاطبان را متقاعد سازند که رفع مشکل یک نفر نیز میتواند سودمند باشد .همچنین یکی از
راه های برساخت مسائل اجتماعی و شناساندن آن به مخاطبان این است که مردم آن را بیشتر
حس کنند .درواقع ممکن است بسیاری از مشکالتی که اقشار آسیبپذیر درگیر آن هستند،
برای مردم عادی دور از ذهن باشد .این موضوع نیز طبیعی است؛ چون آنها خود دچار آن
معضالت نشدهاند؛ بنابراین برای ملموسسازی بیشتر ،سمنها باید از روشهایی استفاده کنند
تا آسیبهای اجتماعی برای عموم جامعه (حضار) قابللمس شود .درحالیکه یافتهها نشان
میدهد مسائل اجتماعی در سمنهای حمایتی بهگونهای غیرملموس مطرح میشود و برای همۀ
حضار بهخوبی قابلدرک و پذیرش نیست.
 برجستهکردن ابعاد وخیم و سهلالوصول مسائل
یکی از راهبردهای سمنها برای کنترل و مدیریت مشکالت و موانع این است که سعی دارند
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به جای رفتن به سراغ کل یک آسیب و مسئله ،بهسمت منزجرکنندهترین ،بدترین ،بغرنجترین
و زشتترین بخش آن آسیب بروند و این پیامدها و ابعاد وخیم را برجسته کنند؛ برای مثال
فاطمه در توضیح معضالت جامعه ،وخامت اوضاع را اینگونه بیان میکند:
«بسیاری از زبالهگردها کودکان افغانی ،پاکستانی و ایرانی هستند که در
کارگاههای تفکیک زباله میخوابند .در این بین کودک چهارسالۀ دختر هم داشتیم
که معموالً محروم از تحصیل هستند .اینها بیماری پوستی و تنفسی دارند .آمار
زبالهگردی را در ده استان را بررسی کردیم که نشان میدهد این معضل همهگیر
است .راهکار دولت نباید کوتاهمدت باشد که مثل بقیۀ کارها فراموش شود .نان
کودک نباید در زباله باشد .ما طرح ارائۀ الیحه به مجلس را داشتیم در این مورد.
سمیناری برای ازدواج اجباری کودکان گذاشتیم .فهمیدیم بخش اعظم این موضوع
بهدلیل فقر بود؛ فردی بهخاطر کرایه خانه بچهاش را داده به صاحبخانه».
همچنین اکتفای سمنها به رفع ابعاد خردتر و سهلالوصولتر یک آسیب اجتماعی نیز از دیگر
راهبردهای قابلاشاره است .از این منظر ،یک مسئلۀ اجتماعی همچنان پابرجاست و وجود دارد ،اما
تنها برخی پیامدهای خرد آن که قابل تخفیف ،مداخله و کنترل است ،رفع میشود.
 تحریف واقعیت
در راستای شناساندن مسائل اجتماعی به مردم ،یکی از اتهاماتی که به سمنها زده میشود این
است که آنها با تحریف واقعیت و فریب مردم سعی دارند از افراد خیر و انساندوست پول
جمعآوری کنند .اسمایلی 1استفادۀ برخی سمنها از رسانهها برای جمعآوری کمک را
پورنوگرافی فقر مینامد که عبارت است از فروش کودکان قحطیزده به همگان در جوامع
غربی (ون روی .)23 :1292 ،از این منظر شیوۀ فوق گاهی ممکن است سمنها را در مظان
اتهام قرار دهد و به یک چالش تبدیل شود .درواقع اگرچه برساختن پیامدهای هولانگیز و حاد
و تأکید بر اینکه مسئلۀ مورد نظر نتایج ناگوار و جبرانناپذیری دارد ،ممکن است مخاطب را
آسان تر متقاعد کند که باید برای آن مسئله کاری انجام داد ،این موضوع شائبۀ «تحریف
واقعیت» را نیز بهدنبال دارد.
1. Smilli
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د) پیامدها
پیامدها ،نتایج و حاصل یک کنش و اقدام هستند (استراوس و کوربین .)1883 ،در این بخش
مهمترین پیامدهای موانع پیشروی سمنها برای شناساندن مسائل اجتماعی ذکر میشود.
 متقاعدشدن بخش محدودی از حضار و عمومینشدن مسائل
از جمله پیامدهای راهبردهای سمنها ،متقاعدشدن بخش محدودی از حضار و عمومینشدن
مسائل اجتماعی مورد توجه آنهاست .در حالت ایدهآل ،سازمانهای مردمنهاد باید بتوانند
مسائل اجتماعی را یک شرایط بسیار معمول ،عمومی و ملموس جلوه دهند .بهلحاظ نظری
برای این کار تأکید بر اینکه افراد زیادی ممکن است قربانی یک مسئله باشند و نیز تأکید بر
شیوع و فراوانی یک مسئله (زیاد ،باال و بزرگبودن اندازۀ مسائل و تعداد قربانیان بهطوریکه
حضار همیشه خطر را بسیار نزدیک به خود احساس کنند و هیچکس خود را مصون از آن
نداند) صورت میگیرد .زهرا این موضوع را اینگونه توضیح میدهد:
«ما بهدنبال لمس مسائل اجتماعی از نزدیک هستیم .تغییر نگاه افراد از
موضع ضعف به موضع عملگرایی مدنظر ماست .وقتی میبینم مشکل فقط
برای من است بهسختی میتوانم آن را حل کنم .اما وقتی عدۀ زیادی میبینند
مشکل دارند ،راحتتر میتوان آن را حل کرد .هدف نهایی درگیرکردن همۀ
افراد و تالش جمعی برای حل مشکالت است».
روش دیگر «شخصیکردن مسائل» برای تحریک احساسات ،همدردی بیشتر با قربانیان و
بعضاً تنفر اخالقی بیشتر از مقصران است .این شیوه بهویژه با بیان سرگذشت افراد مشهور که
دچار مسئله شدهاند قابلانجام است .البته یافتهها نشان میدهد سمنها در این مسیر چندان
موفق عمل نمیکنند و از این روشها بهخوبی بهره نمیبرند .درصورتیکه مسائل اجتماعی
عمومی نشوند ،قاعدتاً بهخوبی به مخاطب شناسانده نمیشوند و موج توجه به مسائل نیز شکل
نمیگیرد .این موج درواقع پیامد منطقی برساخت مسائل اجتماعی در سمنهاست .به بیان
دیگر ،این هدفی مطلوب برای سمنهاست که نتایج اقدامات آنها فراتر از فعالیتهای محدود
برای حل مشکل تعدادی از افراد باشد؛ هدفی که بهدرستی محقق نشده است .یکی از فعاالن
سمن تالش برای ایجاد این موج را بدین شکل شرح میدهد:
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«کار ما از پرداختن به مشکالتی شروع شد که کسی راجع به آن اطالعی
نداشت .مثالً اعتیاد کودکان .قبل از ما به این مسائل توجه نمیشد .هدف ما
رسیدن به مدلی برای حل آسیبهای اجتماعی است .وقتی هر فرد به مشکل
خود نگاه میکند ،نگاه فردی به مشکل دارد .اما وقتی افراد مشکلدار کنار هم
جمع میشوند ،آن موضوع را بهعنوان یک مسئلۀ اجتماعی درک میکنند».
 گسست بین زندگی روزمره و مسائل اجتماعی
آخرین پیامد قابلذکر بهوجودآمدن فاصله بین زندگی روزمره و جاری مردم و مسائل اجتماعی
است .فعالیت سمنها باید بهگونهای متصل به زندگی روزمره و بخشی از انتخابهای معمول
و همیشگی مردم باشد .در غیر این صورت ،مسائل اجتماعی مورد توجه سمنهای حمایتی
توسط حضار پذیرفته نمیشود .یوسف توضیح میدهد که برای ایجاد این پیوند و اتصال چه
کارهایی میتوان انجام داد:
«ما با تشکیل مجمعهایی در سطح محلهها و گفتوگو با افرادی که
مشکالت مشابه دارند ،بهدنبال رسیدن به یک درد مشترک و آگاهی از یک
راهحل مشترک هستیم که گاهی قابلتعمیم به سایر مشکالت نیز هست».
در رویکرد برساختگرایی نیز تأکید میشود که مسائل اجتماعی با فعالیتهای روزمره و
نگرانیهای شخصی ما در رقابتاند .درواقع توجه به یکی از آنها ما را از توجه به دیگری
غافل میکند .درحالیکه طبق بررسی انجامشده ارتباط محکمی بین اهداف سمنها و اتفاقات
جاری جامعه و زندگی مردم وجود ندارد.
مدل برخاسته از دادهها
در ادامه ،یافتههای تحلیلی پژوهش با ترسیم مدل پارادایمی ارائه میشود .در این بخش با
طیکردن باقی مراحل یعنی کدگذاری محوری و انتخابی ،محققان سعی کردهاند ضمن ترسیم
مدل پارادایمی در میان مقولهها ،یک مقولۀ اصلی و هسته را که همۀ مقولههای دیگر بهنحوی با
آن ارتباط دارند مشخص کنند .در این مرحلۀ پایانی ،پایههای نظریۀ مبنایی براساس ارتباط
مقولههای متعدد با مقولۀ اصلی و مرکزی حاصل میشود (بل و همکاران .)2223 ،این مرحله
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فرایندی انسجامبخش است که طی آن ،ضمن مشخصشدن مقولۀ هسته و پدیدۀ مرکزی،
ارتباط منظم آن با دیگر مقولهها و افزایش اعتبار این روابط با جستوجوی موارد تصدیقشدن
یا نشدن انجام میشود .پدیده در مدل پارادایمی ایده ،حادثه یا رخدادی است که مفاهیم و
مقولهها بر محور آن ایجاد میشوند (استراوس و کوربین.)1883 ،
سمنهای حمایتی در مسیر فعالیت خود از روشهای گوناگونی برای شناساندن آسیبها و
مسائل اجتماعی مختلف به مردم استفاده میکنند .در این راستا سمنها با چالشها و موانعی
روبهرو هستند که در قالب مدل پارادایمی ارائه شده است .مقولۀ هستۀ شناساییشده در این
پژوهش که دارای قدرت جذب سایر مقولهها در خود ،یکپارچگی سایر مقولههای پیرامون آن
و برتری نظری نسبت به سایر مقولههاست« ،اثرگذاری محدود» است .این مقولۀ هسته
ویژگیهای دیگری مانند مرکزیت نسبت به سایر مقولهها ،فراوانی وقوع ،جامعیت و سهولت
ربط آن با دیگر مقولهها را دارد .با مشخصشدن مقولۀ هسته ،مدل پارادایمی نهایی تحقیق به
تصویر کشیده میشود.

شکل  .1مدل پارادایمی موانع آشناسازی مسائل اجتماعی در سمنها حول پدیدۀ اثرگذاری محدود
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در گام بعدی باید به مفهومپردازی مقولۀ مرکزی تحقیق پرداخت که به آن شرح داستان یا
خط اصلی داستان 1گفته میشود .در ادامه شرح داستان خواهد آمد.
رشد ناموزون اقتصاد و تضادهای اجتماعی به پیدایش حاشیهنشینی و ایجاد گروههای
حاشیهای در جوامع شهری انجامیده است .شهرنشینی در کالنشهرهای درحالتوسعه با آهنگ
شتابانی گسترش مییابد .بهرغم اینکه امکانات اشتغال مولد برای مهاجران و جمعیت مازاد
انسانی به فضای شهری فراهم نیست و امکانات ،تسهیالت زیربنایی و کالبدی شهر نیز با
افزایش جمعیت شهر متناسب نیستند ،جمعیت نوظهور تهیدست داخل فضای شهر شده و
بیآنکه بتواند جذب بازار کار شود یا دستکم بهعنوان نیروی کار ارزان بیمهارت کار کند،
سکونتگاهها و محلههای نامتعارف را از قبیل زاغهها و آلونکهای حاشیهای برپا کرده است.
حذف قشرهای کمدرآمد از نظام برنامهریزی یا لحاظنکردن آنها بهعنوان گروههای هدف
مورد حمایت در سیاستگذاری شهری که بهناچار موجب برنامهریزی خودبهخودی
کمدرآمدها برای تأمین سرپناه میشود ،در دل مناطق نسبتاً برخوردار ،حاشیههایی مانند جزیرۀ
فقر بهوجود آورده است که نمودار بارزی از توزیع نابرابر امکانات و ثروت است .در چنین
شرایطی ،سازمانهای مردمنهادی شکل گرفتهاند که در حوزۀ آسیبهای اجتماعی فعالیت
میکنند .این سازمانهای مردمنهاد با شناساندن درست یک مسئلۀ اجتماعی به مردم بهسمت
جلب مشارکت و همراهساختن آنها برای توجه به معضالت و آسیبهای اجتماعی مختلف
حرکت میکنند .میتوان گفت اگر آشناسازی مسائل اجتماعی در سمنها بهدرستی صورت
نگیرد ،باقی تالشهای آنها برای بهبود وضعیت اقشار آسیبپذیر کماثر میشود.
مقولۀ مفهومیای که مانع اصلی آشناسازی مسائل اجتماعی در سمنهای حمایتی را بیان میکند
و میتواند همۀ مقولهها و مباحث را پوشش دهد و نیز جنبۀ تحلیلی دارد «اثرگذاری محدود» نامیده
شده است .این مفهوم نشانگر چالش اصلی سمنها در حوزۀ آشناسازی مسئلۀ اجتماعی است.
بدینمعنا که تالش سمنها در این حوزه آثار محدودی بر مخاطبان و مردم دارد .درواقع سمنها
نمیتوانند یک آسیب و مسئلۀ اجتماعی را که از نظر آنها مهم است ،در اذهان جامعه مهم جلوه
دهند و بخش زیادی از مردم را متقاعد کنند که مشکل مذکور نیازمند توجه جدی است.
1. Story line
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بحث و نتیجهگیری
اهمیت نقش مشارکت اجتماعی در پیشبرد توسعۀ کشورها سبب گسترش فعالیت سازمانهای
مردمنهاد در سطح جهان شده است .بهتدریج با شکلگیری رویکردهای تخصصی در سمنها و
ظهور سمنهای حمایتی و فعال در حوزۀ آسیبهای اجتماعی ،تعداد اینگونه سمنها در ایران
نیز رو به گسترش نهاد .این سمنها با تمرکز بر محلههای حاشیهای ،بهدنبال احقاق حقوق و
بهبود وضعیت زندگی محرومان و آسیبدیدگان جامعه هستند .اما در این مسیر با موانع زیادی
روبهرو هستند که تحقیق حاضر بهدنبال شناخت یکی از مهمترین آنها یعنی موانع آشناسازی
مسائل اجتماعی بوده است .البته پژوهش حاضر بهدلیل روش انتخابی داعیۀ تعمیم نتایج را
ندارد ،اما سازمانهای مردمنهاد بررسیشده در این تحقیق ،جزء مهمترین سمنهای فعال در
حوزۀ آسیبهای اجتماعی در کشور بودهاند.
طبق رویکرد برساختگرایی اجتماعی ،معضالت و مسائلی که سمنهای حمایتی در تالش
برای از رفع یا کاهش آن هستند ،بهوضوح مسائلی اجتماعی تلقی میشوند و سمنها همان
گروههایی هستند که سعی دارند با آشناسازی و شناساندن مسائل اجتماعی درصدد حل آنها برآیند.
طبق مدل پارادایمی ترسیمشده در خصوص موانع آشناسازی مسائل اجتماعی ،مشکل
اصلی سمنها اثرگذاری محدود است .برای تشریح این مدل که درواقع نظریهای برخاسته از
دادههای میدانی تحقیق است باید گفت سمنها نمیتوانند آسیب و مسئلهای اجتماعی را که از
نظر آنها مهم است ،بهخوبی در اذهان جامعه مهم جلوه دهند و بخش زیادی از مردم را
متقاعد کنند که مشکل مذکور نیازمند توجه جدی است .طبق مدل استخراجشده ،در
شکلگیری این چالش اساسی شرایط زیادی دخیل هستند .از جملۀ این شرایط این است که
نهادهای رسمی و قانونی جایگاه مستحکمی را که بتواند بهعنوان پشتوانۀ حقوقی از سمنها
حمایت کند ترسیم نکردهاند .همچنین سمنها بعضاً بر مشکالتی تأکید میکنند که بیش از آنکه
جنبۀ عمومی و همهگیر داشته باشد ،فردی و محدود است .از سوی دیگر ،زمانی که به سراغ
مسائل اجتماعی مبتالبه جامعه میروند ،بهخوبی نمیتوانند آن را برای مردم و جامعه مهم و
نیازمند رسیدگی جدی نشان دهند .یکی از دالیل این ناکامی را باید استفادهنکردن از
تکنیکهای متنوع برای اقناع مخاطبان دانست .در کنار این شرایط باید درنظر داشت که برخی
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سمنها بهدلیل تجربۀ اندک در حوزۀ فعالیت ،تعداد کم همکاران داوطلب و ناتوانی در توجه
به معضالت گوناگون ،با موانع مختلفی در مسیر آشناسازی مسائل اجتماعی مواجه میشوند .از
سوی دیگر ،برخی سمنها در اذهان جامعه از اعتبار اجتماعی مناسبی برخوردار نیستند .البته
تعدادی از سازمانهای مردمنهاد برای کسب این اعتبار تالش میکنند بر اعتقادات و باورهای
دینی مردم دست بگذارند ،اما در این مسیر نیز کامالً موفق نیستند و بعضاً محکوم به تحریف
واقعیت و غلبۀ رویکردهای سیاسی بر عمل خیرخواهانه میشوند.
در این بین ،سمنها از راهبردهایی برای کنترل و مدیریت شرایط موجود استفاده میکنند.
یکی از این راهبردها ،تأکید بر مشکالت فردی بهجای مسائل جمعی و همگانی است .در این
فضا سمنها عمدتاً مسائل را بهصورت فردی تحلیل و به مخاطب ارائه میکنند .همانطور که
پیشتر ذکر شد ،امکانات محدود سمنها سبب میشود آنها نتوانند به مسائل اجتماعی مهم و
عمومی توجه کنند .همچنین سمنها در مسیر ملموس و قابلدرک جلوهدادن معضالت
گروههای آسیبپذیر دچار مشکالتی هستند .از طرف دیگر ،سمنها برای کنترل و مدیریت
چالش اثرگذاری محدود سعی میکنند ابعاد ناراحتکننده ،زننده و وخیم آسیبهای اجتماعی
را در اذهان مردم برجسته سازند .موضوعی که گاهی آنها را متهم به فریب افکار عمومی،
تحریف واقعیت و نوعی سیاهنمایی از وضعیت جامعه میکند .تالش برای رفع جنبههای
سهلالوصول یک آسیب اجتماعی نیز از دیگر راهبردهای مورد استفاده است.
درنهایت چالش اصلی پیشروی سمنها پیامدهایی دارد .در توضیح یکی از این پیامدها
باید گفت فعالیت سمنها بهخوبی نمیتواند به عمومیشدن مسائل اجتماعی مورد توجه آنها
منجر شود؛ درنتیجه تنها بخش محدودی از افراد دربارۀ ضرورت حل این مسائل متقاعد
میشوند .پیامد دیگر این است که مشکالت اقشار آسیبپذیر از زندگی روزمرۀ مردم جدا
میماند و همانطور که در رویکرد برساختگرایی تأکید شده است ،این مسائل اجتماعی در
رقابت با نگرانیهای زندگی شخصی مردم شکست میخورند و درنتیجه موج اجتماعی برای
مقابله با معضالت اجتماعی در سطح جامعه شکل نمیگیرد.
علیرغم همۀ موانع ،ارتباط مستقیم تشکلهای مردمنهاد با جامعه از بروز بسیاری از
بحرانهای اجتماعی پیشگیری میکند .درواقع این سازمانها میتوانند با اطالعرسانی بهموقع و
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واکنش سریع و مستمر ،از تبدیلشدن آسیبهای اجتماعی به بحران جلوگیری کنند؛ بنابراین
تالش برای رفع موانع موجود در مسیر فعالیت این سازمانها را که در این تحقیق به آنها
اشاره شد ،میتوان کوششی برای رفع مسائل اجتماعی قلمداد کرد.
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 دانش ،علیاکبر و داود عزیزاللهی ( ،)1291نقش ساازمانهاای ماردمنهااد در مشاارکت
اجتماعی جوانان ،تهران :دفتر فنی کیمیا خرد پارس ،به سفارش سازمان ملی جوانان.
 دستان ،آزیتیا ( ،)1293نقش سازمانهای غیردولتی در ارائه کمکهای بشردوستانه؛ مورد
مطالعه :زلزلۀ بم ،پایاننامۀ کارشناسی ارشد روابط بینالملل ،تهران :دانشگاه تهران.
 دهقان ،حورییه ( ،)1292آسیبشناسی تطبیقی سازمانهاای غیردولتای در دوران آقاای
هاشمی و آقای خاتمی؛ با تأکید بر سازمانهای غیردولتی زناان ،پاییاننامیۀ کارشناسیی
ارشد علوم سیاسی ،تهران :دانشگاه تهران.
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 زند رضوی ،سیامک (« ،)1282کودکان در شرایط دشوار؛ چالشها و راهحلهیا» ،مجموعاه
مقاالت کتاب تحلیل مسائل و آسیب هاای اجتمااعی کشاور ،تهیران :نشیر پژوهشیگاه
فرهنگ ،هنر و ارتباطات.239-212 :
 سازمان امور اجتماعی کشور ( ،)1282تحلیل مسائل و آسیبهاای اجتمااعی کشاور ،بیا
همکاری دفتر طرحهای ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و دانشیکدۀ علیوم اجتمیاعی
دانشگاه تهران ،تهران :نشر پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات.
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وجوی یک همکاری بهینه» ،مجلۀ پژوهش زنان ،شمارۀ .29-21 :2
 شفیعی ،نوذر (« ،)1292جهانیشدن و سازمانهای غیردولتی» ،فصلنامۀ مصباح ،شمارۀ :21
.122-11
 شیخاالسالم ،نجمه (« ،)1298نقش سازمانهای مردمنهاد در توانمندسازی زنان در معیرض
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 طوسی ،ندا ( ،)1282ارزیابی رویکرد و فعالیتهای سازمانهای غیردولتی مرتبط با سیازمان
بهزیستی شهر تهران در فقرزدایی ،پایاننامۀ کارشناسی ارشاد علاوم اجتمااعی ،تهیران:
دانشگاه تهران.
 عباسی شوازی ،محمدجالل ( ،)1282تحوالت و وضعیت جمعیت در جمهوری اساالمی
ایران ،تهران :مؤسسۀ مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور.
 غالمی رزینی ،محسن؛ وروایی ،اکبر و احسان غالمی (« ،)1281تأثیر مشارکت سازمانهیای
مردمنهاد در ارتقای ایمنی ترافیک تهران بزرگ» ،مطالعات مادیریت ترافیاک ،شیمارۀ :21
.129-92
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 گلشنپژوه ،محمودرضا ( ،)1291سازمانهای غیردولتای باینالمللای و افازایش توجاه
بینالمللی نسبت به وضعیت حقو بشار در جمهاوری اساالمی ایاران از  1631الای
 ،1613پایاننامۀ دکتری روابط بینالملل ،تهران :دانشگاه تهران.
 لطفی ،بهنام ( ،)1281توسعۀ مشاارکتهاای اجتمااعی و ساازمانهاای ماردمنهااد در
جمهوری اسالمی ایران ،تهران :ارمغان حیات.
 لوزیک ،دانیلین ( ،)1299نگرشی نو در تحلیل مسائل اجتمااعی ،ترجمیۀ سیعید معییدفر،
تهران :امیرکبیر.
 مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری ( ،)1282آیندهپژوهی ایران  ،1633تهیران:
گروه تحقیقاتی آیندهبان.
 مرکز پژوهش های مجلس ( ،)1282سازمانهای مردم نهاد؛ رکان ساوم توساعه پایادار،
تهران :مرکز پژوهشهای مجلس ،دفتر مطالعات سیاسی.
 مرکز ملی رصد اجتماعی کشیور ( ،)1283گازارش وضاعیت شااخ

هاای اجتمااعی،

فرهنگی ،اقتصادی و امنیتی کشور ،تهران :وزارت کشور.
 معیدفر ،سعید (« ،)1298مسائل اجتماعی ایران؛ جامعهشناسی اقشار آسیبپذیر» ،تهران :علم.
 مقیمی ،سیدمحمد (« ،)1292سازمان های غیردولتی کارآفرین» ،مجلاۀ فرهنا

مادیریت،

شمارۀ .123-82 :2
 مقیمییی ،سیییدمحمد ( ،)1292کااارآفرینی در نهادهااای جامعااۀ ماادنی؛ پژوهشاای در
سازمانهای غیردولتی ایران ،تهران :دانشگاه تهران.
 موسوی ،میرطاهر ( ،)1281درآمدی بر مشارکت اجتماعی ،تهران :جامعهشناسان.
 موالئی ،محسن ( ،)1282بررسی نقش سازمانهای مردمنهیاد در توانمندسیازی کودکیان در
وضعیت دشوار؛ با مطالعۀ منطقۀ  12تهران ،پایاننامه کارشناسی ارشد پژوهشگری علاوم
اجتماعی ،تهران :دانشگاه تهران.
 مهدیزاده ،منصوره و بهنام لطفی (« ،)1282تحلیل جامعهشیناختی آسییب طیالق در اسیتان
کرمان» ،مجموعه مقاالت کتاب تحلیل مسائل و آسیبهای اجتماعی استان کرمان ،نشیر
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.122-98 : هنر و ارتباطات،پژوهشگاه فرهنگ
 تهیاهشاده در، اطلس مسائل اجتماعی ایران،)1282(  کار و رفاه اجتماعی، وزارت تعاون
 دبیرخانۀ شورای عالی رفاه و تأمین، دفتر امور آسیبهای اجتماعی،معاونت رفاه اجتماعی
.اجتماعی
 طرح پژوهشیی، بانک اطالعات جامع تشکلهای مردمنهاد کشور،)1282(  وزارت کشور
.آمارگیری و تشکیل سامانۀ بانک دادهها و اطالعات سازمانهای مردمنهاد
 ادارۀ کیل، سیمای آماری سازمانهای مردمنهاد جوانان،)1282(  وزارت ورزش و جوانان
.مشارکتهای اجتماعی جوانان
،
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