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 22/12/89 تاریخ پذیرش:  11/2/89 تاریخ دریافت:

 چکیده
مسائل شناساندن  یبرا یتینهاد حما مردم های سازمان یرو پیششناخت موانع  با هدفحاضر  تحقیق
رویکرد  کمکبا  این مطالعهاست.  انجام شده یآشناساز اصطالح بهبه جامعه و  یاجتماع

اجتماعی مشکلی نامطلوب و شایع است که  ۀمسئل ،که طبق آنگرفته انجام  یاجتماع گرایی برساخت
مبنایی و تکنیک  ۀ. روش مورد استفاده در این پژوهش نظریاست حل قابلدر اعتقاد عمومی 

 یها منس مورد مطالعهجامعۀ یافته و مشاهده است.  ساخت عمیق نیمهمصاحبۀ ها،  آوری داده جمع
ها  منس ینفر از مؤسسان و همکاران اصل 22با  از طریق مصاحبهها  دادهو است استان تهران  یتیحما
 یروپیشترین چالش  محوریها،  بق یافتهاطم آمده است. دستبه یتیسمن حما 23مشاهدۀ و 

پشتوانۀ نداشتن است. « محدود یاثرگذار» یمسائل اجتماع یآشناساز یبرا یتیحما یها سمن
ن مانع یا یریگ لکل شیادعاسازی، از جمله دال یننده براک اقناع یها وهیشنبود حقوقی و قانونی و 

با نهادهای رسمی نیز در  ها آنها نزد اذهان عمومی و نوع ارتباط و نسبت  ی سمنعتبار اجتماعاست. ا
 یننده و از جهاتکمحدود یاز جهات درواقعدارد؛  یا نقش دوگانه یمسائل اجتماع یآشناساز

ل و به مخاطب ارائه یتحل یفرد صورت بهها عمدتاً مسائل را  ن فضا سمنیننده است. در اک لیتسه
ها با  گر سمنید یسازند. از سو ینم لمس قابلملموس و  یخوب ن مسائل را بهین اینند. همچنک یم

 یها و نوع تیف واقعی، متهم به تحریاجتماع یها بیآسزنندۀ م و یساختن ابعاد وخبرجسته
 متقاعدشدنها و  مورد توجه سمن یشدن مسائل اجتماععمومیها مانع  الشن چیهستند. ا یینما اهیس

مردم جدا روزمرۀ  یر از زندگیپذ بیالت اقشار آسکمش درنتیجهد. شو یجامعه م بخش محدودی از
 رد.یگ یل نمکدر سطح جامعه ش یمقابله با معضالت اجتماع یبرا یماند و موج اجتماع یم
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 و بیان مسئله مقدمه
فردی یا سازمانی عمدتاً غیرانتفاعی هستند که  ۀهای داوطلبان گروه 1های غیردولتی سازمان

رسانی یا  برای خدمتالمللی  و در سطح محلی، ملی یا بین نیستندمعموالً وابسته به هیچ دولتی 

با  ها آنه از ک نهاد مردم های سازمانن ی(. ا2212اند )کارنز،  گذاری عمومی شکل گرفته سیاست

که برای رفع  اندیخصوص یهای ترین تعریف سازماندر رایج ،شود یاد میز ین  «سمن»عنوان 

آوردن فراهم، زیست محیطسطح زندگی و رفع فقر، حفظ  یارتقاو آالم مردم، ها  یگرفتار

 (.2212شوند )بانک جهانی،  ارتباطات ایجاد می ۀتوسعخدمات اساسی اجتماعی و 

شتاب گرفته و آمار و  یصنعتریو غ یصنعت ینهاد در کشورها مردم یها گسترش سازمان

 ۀنیزمدر  یمهم گرانیها را به باز سازمان نیاموضوع این  .ندک یم دأییامر را ت نیا زیاطالعات ن

در  (.2: 1881هالم و ادواردز، ) ده استرک لیتبد یو بازار کار در سطوح مل یاجتماعرفاه 

ناپذیر حیات اجتماعی جوامع  ( به بخش جداییسمننهاد ) های مردم جهان معاصر سازمان

؛ فبیوال، 2212، 2در حال ازدیاد است )بانک جهانی روز روزبه ها آناند و تعداد  تبدیل شده

ها فقط در  نیز تعداد تقریبی سمن 21ازمان ملل در اوایل قرن (. طبق گزارش س2211

(. براساس آمارهای 2222برآورد شده است )شا،  22،222توسعه حدود  کشورهای درحال

، 2میلیون )دپارتمان ایاالت متحده 2/1 های غیردولتی در ایاالت متحده دتر، تعداد سازمانیجد

 شده است. برآورد( 2229)رودریگرز، هزار  211( و در روسیه 2212شوکال،  ؛2212

 میلیون سازمان غیردولتی در سرتاسر جهان وجود دارد. دهحدود  برآوردها،طبق آخرین 

نهاد  های مردم درصد جمعیت جهان( به سازمان 2/21از هر سه نفر یک نفر ) ،بق آمارهااطم

ها  درصد جمعیت جهان( با این سازمان 23کمک مالی کرده و از هر چهار نفر یک نفر )

 نهاد مربوط به کشور هند است های مردم بیشترین تعداد سازمان .است همکاری داوطلبانه داشته

نفر  322ارد )تقریباً به ازای هر نهاد وجود د میلیون سازمان مردم 2/2در این کشور حدود  و

 که تقریباًرا داراست غیردولتی  یها سازمان ن تعدادیشتریبکشور آمریکا  ،یک سمن(. بعد از آن

 222هزار، در آلمان  222در استرالیا بیش از ن یهمکاری دارند. همچن ها آنمیلیون نفر با  2/11

                                                           
1  . NGO: Non Governmental Organization 

2. World bank 

3. US Department of state 
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هزار، در انگلستان  222در سوئد  کنند. میفعالیت  نهاد مردم سازمانهزار  211هزار و در روسیه 

 .(2219پرت، یر ک)ت نهاد وجود دارد مردم سازمانهزار  121هزار و در آفریقای جنوبی  122

 که طوری به ر محسوس بوده است؛یاخ یها نهاد در دهه مردم یها لکز رشد تشینایران در 

ن یا تیفعالگسترۀ لحاظ بهلحاظ تعداد و هم بهها، هم  رشد سمن ۀدهند تحقیقات مختلف نشان

های موجود در کشور تا ابتدای  (. از کل سمن1281، یانکسری؛ تو1282، یست )موالئها سازمان

 های بین سال ها آندرصد  9و  اندمربوط به قبل از انقالب هادرصد آن 2، کمتر از 1292دهۀ 

ها بین  درصد این سمن 22اند. این در حالی است که حدود  دهرکفعالیت خود را آغاز  29تا  28

مجوز خود را  1218الی  1212های  درصدشان در سال 22و بیش از  1212تا  1228های  سال

فعال در  یها تعداد سمن 1293در سال  رانیز آمار اکمر(. 2: 1292)سعیدی،  اند ردهکثبت 

تعداد  ،یثبتآمارهای ن یآخرطبق (. 1292، رده است )صدرکمورد اعالم  1222شور را حدود ک

 های سال در هستند، رسمی مجوز دارای که کشور کل در جوانان حوزۀ نهاد مردم های سازمان

 ها سمن نوع این برای صادرشده مجوزهای میزان که طوری به ؛است داشته صعودی رشد اخیر

است )وزارت ورزش و  رسیده 1282 سال در درصد 2/18 به 1282 سال در درصد 3/8 از

 یصعود رشد نهاد مردم تعداد سازمان 1292 سال از ،گرید آمارهای طبق .(1282جوانان، 

 الی 1292 یها ن سالیدرصد ب 2/12 فعال از یها درصد سمن ،ن آماریبق ااطم. است داشته

 ،ها ن دادهیابراساس ده است. یرس 1282 الی 1283 یها ن سالیدرصد ب 22ش از یبه ب 1292

ن یآخر(. 1282است )وزارت کشور،  اخیر سال شش به مربوط شده ثبت های سمن از یمین

بالغ بر ی را اجتماع-یمختلف فرهنگ یها نهاد در حوزه مردم یها سازمانز یاطالعات موجود ن

 (.23: 1281، یاست )لطف اعالم کردهمورد  هزار 18222

 تیبهبود وضع مانند یمختلف یها حوزهد و در نوسیعی دارفعالیت  ۀدامنها  سمن ،ایراندر 

دهند. در  های خاص و... اقداماتی انجام می مطبوعات، احزاب سیاسی، بیماری ست،یز طیمح

را مطالعه  «یتیحما های سمن»ها یعنی  حاضر انواع خاصی از این سمن پژوهش ،این میان

های  دنبال حمایتبهاست که  هایی آنرو  هایی در تحقیق پیش منظور از چنین سمن .دکن می

رسانی و توانمندسازی اقشار  حقوقی، آموزشی، فرهنگی، شغلی، مادی و... در راستای خدمت
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، 1پذیر به اقشار آسیب دادنننشاتوجهها با  هستند. این سمن دیده ای و آسیب محروم، حاشیه

 ها فعالیت کنند. سعی دارند در راستای شناخت و حل مشکالت و معضالت این گروه

 ینی،نش یهحاش نظیراخیر مسائلی  ۀدهدهد در یک  تحقیقات مختلف نشان میسو  یکاز 

یکاری، فقر و... تا حدی رشد داشته ب ،طالقکار اجباری و بازماندن کودکان از تحصیل،  یاد،اعت

نکرده است )وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،  طیروند نزولی  ها آنو حداقل بخشی از 

؛ سازمان امور اجتماعی 1282عباسی شوازی، ؛ 1282 های استراتژیک،  سی؛ مرکز برر1282

ی، لطفیزاده و مهد؛ 1283، کشور یرصد اجتماع یمرکز مل؛ 1282یرکافی، ام؛ 1282کشور، 

رغم گسترش تعداد و اصلی این است که چرا علی ۀمسئلن بنابرای ؛(1282ی، رضو زند ؛1282

ها و مسائل اجتماعی کاهش نیافته و در  آسیب هایی در کشور، فعالیت چنین سمن ۀحیط

دهد چنین  تحقیقات مختلف نشان می ،گرید یاز سو مواردی نیز رشد پیدا کرده است.

محروم،  مردم یتوانمندساز، ، رفع فقرهای ناتوان گروه در اشتغالمؤثری  فعالیت ییها سمن

 و جرم از گیریجامعه و پیش پذیر آسیب قشرهای از اجتماعی، حمایت معضالت کاهش

؛ سعیدی، 1292؛ مقیمی، 1281اران، کو هم ی؛ غالم1289اران، کو هم ینی)حس درندابزهکاری 

عالوه بر کمک به  اند تالشهای حمایتی در  سمن .(2211؛ فبیوال، 1292، هوپژ گلشن؛ 1292

، دولت را نیز در رفع ها آنای و ارتقای سطح اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی  اقشار حاشیه

کشور یاری کنند  مبتالبهکمبودهای موجود و شناسایی و طرح مسائل و موضوعات مهم و 

معرض  در نبه زنا کمکزنان،  یسوادآموز(. 1292؛ شفیعی، 29: 1291ی، زاللهیعز)دانش و 

دگان، ید ت از بزهیت دشوار، حمایان در وضعکودک، توانمندسازی یاجتماع یها بیآس

بشردوستانه در هنگام وقوع حوادث، گسترش و حفظ  یها تیفعالاز اقشار ناتوان،  ییفقرزدا

؛ 21: 1293، یدیهای مذکور در کشور است )سع های سمن و... از دیگر فعالیت حقوق بشر

؛ دستان، 1282، یطوس؛ 1292؛ دهقان، 1281، یانکسریتو ؛1282، ی؛ موالئ1298، االسالم خیش

 (.1291پژوه،  گلشن؛ 1293، یانور؛ 1293

جامعه در قبال  سازی حساس ،یمداخله در مسائل اجتماع نظیرها کارکردهای مهمی  سمن

افراد  یها خواسته و انتقال یعموم بخش تواناستفاده از  ی،خأل خدمات دولت مشکالت، پرکردن

                                                           
1. Vulnerable 
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ای های مردمی کاره دهد این سازمان ها نشان می دارند و بررسی را گذاری یاستس یبه مجار

مجلس،  های پژوهشاند )مرکز  آمیز بسیاری در این زمینه انجام داده مفید، عملی و موفقیت

  .(11: 2221؛ لویس، 2222یوسید، ؛ 1881؛ کالرک، 1281؛ موسوی، 1282

مشکالت و که در قالب دو گزاره تشریح شد باید را در این راستا علت شکاف موجود 

دانست. در اینجا شناساندن به معنی  مسائل اجتماعی شناساندنهای حمایتی در  سمن موانع

نفس یک موضوع و شرایط عینی موجود برای  ،درواقعبرساختن مسائل اجتماعی است. 

که گروهی با آگاهی ذهنی از این شرایط،  اما همین ،آن به یک مسئله کافی نیست شدن لیتبد

و برای کاهش و تسکین آن  دندانمی، آن را غیراخالقی و نامطلوب کنندمیبه آن اعتراض 

تبدیل اجتماعی  ۀمسئلو به یک  ،کنند، آن موضوع برساخت اندیشی و تالش عملی می چاره

برخی شرایط مفروض  ازهایی است که  مسائل اجتماعی فعالیت گروه ،شود. به بیان دیگر می

های  فعالیت یده سازماناجتماعی، به  ۀمسئلکنند. ظهور یک  اعالم نارضایتی و شکایت می

بردن، یک مسئله و بیان لزوم ازبین عنوان بهگروهی با توجه به تعریف برخی شرایط مفروض 

 (.1811تور؛ ک؛ اسپ1812تسوز، کیتور و ک)اسپ اصالح یا تغییر آن شرایط وابسته است

و سازی  برجسته درصددن اجتماعی که عامال عنوان بهها  سمن ،طبق توضیحات فوق

و تالش برای مداخله در آن هستند، عنصر مهمی در برساخت یک یا چند مسائل  یآشناساز

ها در  با نگاه برساختی، معضالت و مسائلی که سمن درواقعشوند.  اجتماعی تلقی می ۀمسئل

اجتماعی تلقی خواهد شد و  ایمسئله وضوح بهبرداشتن یا کاهش آن هستند، تالش برای ازمیان

اجتماعی را تعریف و عموم  ۀمسئلهایی هستند که سعی دارند یک یا چند  ها همان گروه سمن

ن پژوهش یدر ا (1292، یک)لوز 1یند متقاعدسازین فرایا .دنرا نسبت به وقوع آن متقاعد کن

اگر با  یمسائل اجتماع یند آشناسازین فرایبنابرا ؛شود یخوانده م 2«یآشناساز»اصطالح به

 یخوب بهز ینهاد ن مردم یها سازمان وسیلۀبهن مسائل یرو باشد، حل اهروب ییها موانع و چالش

ها ضرورت  در سمن یمسائل اجتماع یموانع آشناساز ۀمطالعن جهت یرد. از ایپذ یصورت نم

 ابد.ی یم

 

                                                           
1. persuasion 

2. Familiarization 
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 پژوهش مبانی نظریپیشینه و 
کشور ایران  زیو نا یمهمی در دن یبه عنصر اجتماعمختلف  یها نهاد از جنبه مردم یها سازمان

مداخله در »رد. بخش اول کر کذ بخشت را در سه یاهم نیتوان ا یم کم دسته ک اند شدهل یتبد

ملی با تالش برای رفع مشکالت  ۀتوسعشدن در سهیم مانند یاست؛ موارد« یمسائل اجتماع

و  ای حاشیه های گروهکاهش فقر و توانمندسازی  ۀویژتوان (، 1881پذیر )کالرک،  اقشار آسیب

گوناگون،  معضالتجامعه در قبال  سازی حساس(، 1882، رانهمکا)فارینگتون و  محروم

 های پژوهشاجتماعی )مرکز  های نیازمندیمشکالت و  گذاری اولویتو  بندی طبقهشناسایی، 

 یخدمات اجتماع ۀارائو خالقانه در  نینو یکردهایتجربه و آزمودن رو(، 11: 1282مجلس، 

: 1292ائل اجتماعی )مقیمی، مس ۀدولت در حوز گری تصدیکاهش بار ، (2: 2222یوسید، )

 .پرکردن خأل خدمات دولتی در کمک به قشرهای مشخصی از جامعه( و 121

د شامل یق آن را بایه مصادک شود یم« یعموم بخش تواناستفاده از » بخش دوم مربوط به

مختلف مردم در حل  های گروهو مشارکت  یارکهم یمناسب برا یجاد بستریامانند  یموارد

خودیاری و ابتکارات  یهای مردم داشتن ظرفیت الزم برای پیشبرد مشارکت، معضالت جامعه

و هدایت مردمی و  دهی سازمانایجاد مراکز کانونی برای جذب، (، 111: 1281محلی )موسوی، 

و تحرک و  یساختار مردم لیدلبهتوجه  قابل یاز نفوذ اجتماع یرخورداربز یاستمرار آن و ن

ز دارند ینالن ک یردهاکارکها  سمن ،گرید ی( دانست. از سو22: 1292)سعیدی، فراوان  یچابک

تالش برای ارها، کمک به اجرای عدالت با اصالح دائمی ساختد به یبا هاآنجملۀ ه از ک

ت داوطلبی ل ماهییدلبهکم  ۀانجام فعالیت با هزین(، 31: 1292ها )ون روی،  دن دولتکرپاسخگو

طبیق خود با آن )لویس، و شرایط محلی و ت نیازهانوآوری متناسب با ، اندکباالسری هزینۀ و 

گذاری  سیاست یکه به مجار هایی گروههای افراد و  انتقال خواسته درنهایت( و 11: 2221

 رد.کاشاره  جامعه و دولت بین گری ق واسطهیگیران از طر به تصمیمدسترسی ندارند 

گرایی  رد برساختیکبا رور یپذ بیاقشار آس یمسائل اجتماع شناساندن یبراها  سمن تالش

اجتماعی مستقل از ذهن  مسئلۀنظر بر این است که  ،در این دیدگاه است. تحلیل قابل 1اجتماعی

اجتماعی نیز  ۀمسئلعلت  ،شود. در این دیدگاه ما ساخته می به دستما عینیت ندارد، بلکه 

                                                           
1. Social construction 
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اجتماعی حاکم بر جامعه نیست، بلکه اشتراک ذهنی -ها، ساختارها و نظام روابط سیاسی ارزش

جدی با  ۀو مواجه مسئلهدر تعیین  ها آنو مخاطبان  مسئلهن اجتماعی یا مدعیان یک میان عامال

 ۀصرفاً جنب مسئلهطرح  طبعاًن دیدگاه اصلی است و در ای عامالنبنابراین نقش  ؛آن است

 (.1292)لوزیک،  که حل شودشود  مطرح می رو ایناز  مسئلهشناختی یا توجیهی ندارد، بلکه 

سازی است  مشکلاظهارشدۀ اجتماعی وضعیت  ۀمسئل، گرایی اجتماعی برساختدر دیدگاه 

د و نیاز به تغییر وشناخته ش حل بلقاذهن شمار مهمی از مردم را درگیر کند،  باشد،که شایع 

یا خود برای اصالحش تالش باشند خواستار اصالح آن  افراد و ،وضعیت نیز با آن همراه باشد

نسبت به افراد  متقاعدشدن و آمیز موفقیتاجتماعی مسئلۀ یک  شدن ساخته ،در این دیدگاهکنند. 

، ایجاد تالش برای رفع( حل قابلزا،  مسائل اجتماعی )شایع، آسیب ۀذکرشد تر پیشچهار جزء 

مدعی تغییرات اجتماعی )در  های سازمانعضوی فعال و مؤثر در  عنوان به. افرادی که اهمیت دارد

 هستند. ینندگان مسائل اجتماعک برساخت های گروه ترین مهم، از کنند می( کار ها سمناین تحقیق 

و  است حل قابلاجتماعی مشکلی است که در اعتقاد عمومی  ۀمسئل ،یرد برساختیکطبق رو

افراد و  ۀمداخلاجتماعی با  ۀمسئل ،برای آن اقدام مؤثر نیز در حال انجام است. در این دیدگاه

معضالت و مسائلی که  ،(. از این زاویه8: 1298هایی از مردم حل خواهد شد )معیدفر،  گروه

اجتماعی تلقی  ایمسئله وضوح بهیا کاهش آن هستند،  برداشتنها در تالش برای ازمیان سمن

اجتماعی را حل  ۀمسئلند یک هایی هستند که سعی دار ها همان گروه سمن ،درواقعخواهد شد. 

مداخله در آن است. وجود موانع بر  یبرا یا به جامعه مقدمه یکنند و شناساندن مسائل اجتماع

سازد. از  یل مکز دچار مشیها را ن سمن ۀرانگ ، تالش مداخلهیسر شناساندن مسائل اجتماع

 ن موانع است.یدنبال شناخت ابهق حاضر یتحق رو این

های  دشواری ۀمداخلقابلهای نرم و  اجتماعی به جنبه مسئلۀ ،گرایی در دیدگاه برساخت

(. با این 12: 1298)معیدفر، آن  ناپذیرسخت و نفوذهای  اجتماعی معطوف است و نه به جنبه

در مسائل اجتماعی مداخله و  ورزندتمرکز  حل قابلها تالش دارند بر مشکالت  سمن ،نگاه

موانع دنبال شناخت بهتحقیق حاضر  .متعددی وجود داردهای  اما در این مسیر چالش ،کنند

 یمسائل اجتماع یشناساندن و به اصالح آشناساز یبرا یمردم یها ن سازمانیا یروشیپ

 است.
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 قیتحق روش
 مبنایی، نظریۀ از است. منظور تئوری یا گراندد 1مبنایی رویکرد نظریۀو مبتنی بر  کیفی پژوهش این

 لیو تحل یمند گردآور نظام صورت بهپژوهش  فرایند طی که است هایی داده از برگرفته ای نظریه

فعاالن و مؤسسان نفر از  22پژوهش را  نیا کنندگان مشارکت (.1883 ،نی)استراوس و کورب شوند یم

همچنین دهند.  یم لیتشکدر استان تهران های اجتماعی  آسیب ۀنهاد فعال در حوز های مردم سازمان

ه شد مشاهدهدر استان تهران  یاجتماع یها بیآس ۀفعال در حوز یردولتیغ سازمان 23 ،قیتحق نیدر ا

نهاد فعال در  مردم یها ن سازمانیتر ق جزء مهمیشده در تحق انتخاب یها ر است سمنکان ذیشا است.

شونده انتخاب  عنوان مصاحبه ه بهک ین افرادیشور هستند. همچنکدر  یاجتماع یها بیآس ۀحوز

ن یدیگر اینکه هرچند در ا ۀنکتها را دارا هستند.  ت در سمنیفعال یکو نزد یطوالن ۀشدند، غالباً تجرب

و تکنیک  آمده دست بهق یعممصاحبۀ ق یها از طر ها هستند، اغلب داده ل سازمانیق واحد تحلیتحق

روش کیفی انجام  ههایی که ب در پژوهش است. شده گرفته کاربه کیمکروش  عنوان بهمشاهده 

 .گیرد میگیری در میدان تحقیق انجام نمونهو تعداد دقیق افراد نمونه از قبل مشخص نیست  ،شوند می

 از پس که و هدفمند است 2نظریشیوۀ  گیری به تحقیق، نمونهراهبرد در این پژوهش متناسب با 

 .شد حاصل 2نظری اشباع ،و مشاهده مصاحبه تعداد این انجام

وری آگردتکنیک محوری و اصلی برای  ،مبنایی ۀنظری راهبردبا توجه به ماهیت موضوع و  

مشارکتی و مستقیم  یها مشاهدهعالوه بر این،  .یافته است ساخت ق نیمهیعم های مصاحبهها  داده

فرایندی منظم و  صورت بهز یها ن تحلیل دادهمیدان پژوهش نیز افزوده شده است. پژوهشگر در 

ها  اصلی برای تجزیه و تحلیل داده تکنیکصورت پذیرفت.  3دادها ۀمقایسمداوم از  حال درعین

 کدگذاری ،2باز در سه سطح کدگذاریاست که طی فرایندی  2کدگذاریدر این روش 

 گذاری، نام شناسایی، باز کدگذاری ۀمرحلانجام پذیرفت. در  9انتخابی کدگذاریو  1محوری

                                                           
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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مفاهیم و  ،کدگذاری محوری ۀمرحلدر  ها صورت گرفت و داده بندی طبقه و توصیف

، در تجزیه و ترکیبی جدید به یکدیگر شدندباز شناسایی  کدگذاری ۀمرحلهایی که در  مقوله

 یموانع آشناساز برای تحلیلی ها مدل دل داده از ،کدگذاری انتخابی مرتبط شدند. نهایتاً در

 .شد ارائه یتیحما یها سمن یمسائل اجتماع

 از یتعدادقرار گرفت.  مدنظرهای مختلفی  در این پژوهش جنبه 1به اعتبار رسیدنبرای 

 یاجرا روند بردر تمامی مراحل پژوهش  2بازرس خارجی عنوان به حوزه نیا متخصصان

 نظر تبادلعلمی و مشاوران  2با همتایان ،. همچنین در مسیر تحقیقداشتند نظارت قیتحق

اعتبار از طریق اعضاست. در  ،های دیگر اعتبارسنجی در روش کیفی . از روشصورت گرفت

(. 191: 1281دانند )ایمان،  اعضا توصیف محقق را انعکاس دنیای اجتماعی خود می ،این روش

ها  با یافته ها آن هایو سپس نظر شد شوندگان برگردانده تایج به مصاحبهدر این تحقیق نیز ن

ها و تصمیمات در  ها، روش داده ،برای افزایش اعتبار تحقیق ،عالوه بر اینمطابقت داده شد. 

ثبت و مستندسازی شد که به سایر پژوهشگران، قدرت درک  ای گونه بهاجرای طرح  حین

ق یدق کردنمکتوبهای محقق، تکرار فرایند تحقیق و امکان ارزشیابی مطالعه را بدهد.  تصمیم

شونده(،  ت مصاحبهیها )در صورت رضا صوت مصاحبه یره و نگهداریها، ذخ متن مصاحبه

 همچنینکه به اعتبار کار افزوده است.  نامه و... از جمله موارد دیگری است ن مشاهدهیتدو

شوندگان  متفاوت با غالب مصاحبه یهایه نظرک یدگاه افرادیق در دی)تدق 3منفی موارد تحلیل

 ها شده است. افتهی یاصالح برخ موجبز یاند( ن داشته

 ها و تحلیل یافته
سن  میانگینزن هستند و  ها آندرصد  39ان مرد و شوندگ درصد مصاحبه 22 ،ن پژوهشیدر ا

ارشد  یارشناسکالت یتحص یدارا ها آندرصد  21حدود  یعنیشتر افراد یاست. بسال  32افراد 

 32 و هستند نهاد مردم های سازمانجزء فعاالن شوندگان  مصاحبه از درصد 21 نیهمچنهستند. 

                                                           
1. Truthworthiness 

2. External Audits 

3. Peer Debriefing 

4. Negative case analysis 
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مورد مطالعه بزرگ،  های سمندرصد  22 اند. ها انتخاب شده ن مؤسسان سمنیز از بیدرصد ن

 اند. بوده متوسطدرصد  19درصد کوچک و  28

ها و مشاهدات میدانی،  و متن مصاحبه ها مقولهدر این قسمت با ذکر نمونه مفاهیم، 

ها نشان شده است. شایان ذکر است در این پژوهش  چگونگی استخراج مفاهیم و مقوله

 مفهوم استخراج شده است. 222اصلی و حدود  ۀمقول 18 درمجموع

 یدانیها و مشاهدات م متن مصاحبهشده از  استخراج های مقوله و مینمونه مفاه .1جدول 

 نمونه مفاهیم نمونه عبارات/ مصادیق
نمونه 

 ها مقوله

جایگاه در 

 مدل

 در شده مشخص پیش از ضوابط و قالبی ۀنام اساس طراحی

 همسویی غیردولتی های سازمان سرشت با ثبت نیز ۀمرحل

 میوارد  از بعضیی  در که دولت پیشنهادی ۀنام اساس. ندارد

 و دارد قیالبی  صیورتی  اسیت،  قیانونی  هیای تناقض دارای

سیازمان   هیر  واقعیی  هیای  برنامیه  و اهداف به توجه بدون

 طراحی برای ها سازمان اعضای به و شود می اعمال خاص

 و ضیوابط  درواقع. دهد عمل نمی آزادی مناسب ۀنام اساس

 فرایند در مداخله نوعی ۀمثاب بهشده  تعیین پیش از ۀاساسنام

 / و ... شود. ها تلقی می این سازمان مدیریت

ضعف قوانین تأسیس سمن، 

 رویکیرد  بیه  قوانین وابستگی

هییا، ضییعف قییوانین   دولییت

ای،  تأسیس، برخیورد سیلیقه  

وجود چند نهاد متولی ثبیت،  

 هییای دسییتگاه ناهمییاهنگی

ثبیت،   کنید  حکومتی، رونید 

طیوالنی،   بوروکراسیی  ایجاد

 / و ... پیچیدگی روند ثبت

نبود پشتوانۀ 

حقوقی و 

 قانونی

 شرایط علی

 ندارند توجه تخصصی کار به غیردولتی های سازمان اغلب

در این . گیرند می عهدهبه را متنوع های فعالیت از انبوهی و

موضوعات نیز بیشتر با نگیاه فیردی مسیائل اجتمیاعی را     

 / و ... کنند.کنند و سعی دارند آن را حل  تحلیل می

اهییداف،  فیییابهییام در تعر

بیه مسیائل مهیم،     نشدنرداو

نگییاه فییردی بییر نگییاه غلبییۀ 

 ،ینگییر نییدهیآ نبییود، جمعییی

ی و اتیییراهبییرد عمل نداشییتن

 ۀبرنامی  نداشتن، مدون برنامۀ

 / و ... بلندمدت

 رسانی منفعت

 فردی
 راهبردها

، کنیید نیه  یا مراسیم عیزا هز  یی میه  یولاینکه بیرای   یبه جا

ییا بیرای    .کنیید ر یرا س سوءتغذیهان دچار کودکتوانید  می

همیۀ  خود از ما کمک بخواهیید. البتیه   استند مجالس  ۀیته

هیا کمیک    تمایل ندارند به جای این کارها بیه سیمن  افراد 

 کنند. / و ...

 ،عمل روزمیره  یکمک به جا

، کمک در کنار عمل روزمیره 

عمل جایگزین، عمل مکمل، 

سائل توفیق اندک در ورود م

 به مسیر جاری زندگی/ و ...

گسست بین 

زندگی 

روزمره و 

مسائل 

 اجتماعی

 پیامدها
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ادامه در ند. شدتحلیل  اصلیۀ مقول چند حول کدگذاری، از پس پژوهش اصلی های یافته

ای،  ، شرایط زمینهعلیشرایط  عنوان به ها آنو موقعیت  شدهاستخراجهای  مقوله ترین مهم ۀدربار

 شود. تر صحبت می انتزاعی طور بهگر، راهبردها و پیامدها  شرایط مداخله

 یعلالف( شرایط 

انجامد؛  ای می دارد که به وقوع یا گسترش پدیدهاشاره به حوادث وقایع و اتفاقاتی  علیشرایط 

. (1883 ،نی)استراوس و کورب شودکه سبب پیدایش پدیده می است مجموعه شرایطی درواقع

 شده در این تحقیق به شرح زیر است: استخراج علیترین شرایط  مهم

 قانونی و حقوقی ۀپشتوان نداشتن 

 ۀپشتوان نداشتن ،شود ها می که مانع شناساندن مسائل اجتماعی توسط سمن علی شرایط از یکی

 ها آن تا است نشده قائل ها سمن برای محکمی جایگاه قانون درواقع. است قانونی و حقوقی

 معرفی جامعه به را آن و شوند رداو اجتماعی مسائل برخی در العموم مدعی عنوان به بتوانند

فعالیت خود مواجه  ۀنهاد با مشکالت زیادی برای ثبت و تمدید پروان های مردم سازمان. کنند

شود.  و با ثبات مشخصی اجرا نمی درستی بهها  هستند. حتی این قوانین نیز با تغییر دولت

هاست و بعضاً  دولت ها تا حدی وابسته به رویکرد سمن هبط وتوان گفت قوانین مرب می درواقع

حکومتی  های دستگاه ناهماهنگی مانندشود. از سوی دیگر مشکالتی  ای می با آن برخورد سلیقه

ثبت  کند النی و روندطو ها، وجود چند نهاد متولی ثبت، بوروکراسی در مسیر ثبت سمن

 گوید: نهاد است. محمد در این خصوص می های مردم ها گریبانگیر سازمان سمن

 زین ثبت ۀمرحل در شده مشخص شیپ از ضوابط و یقالب ۀنام اساس یطراح»

 که دولت یشنهادیپ ۀنام اساس. ندارد ییهمسو یردولتیغ یها سازمان سرشت با

 بدون و دارد یقالب یصورت است، یقانون تناقضات یدارا موارد از یبعض در

 به و شود یم اعمال خاص سازمان هر یواقع یها برنامه و اهداف به توجه

 «.دهد ینم عمل یآزاد مناسب ۀنام اساس یطراح یبرا ها سازمان یاعضا

 طرح معضالت اشخاص نوعی 

 ساخته درگیر را معدودی گروه که هایی آسیب و نوعی اشخاص مشکالت طرح با ها سمن
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 روی دست سو یک از ها سمن دیگر بیان به. دارند جامعه سطح در محدودی اثرگذاری است،

 ای گونه به را شایع اجتماعی مسائل دیگر سوی از و نیست جامعه مبتالبه که گذارند می مسائلی

برای مثال مسئول یکی از  ؛ندنک نمی مطرح کنند، تصور عمومی و گیر همه را آن حضار که

-هنهاد مورد بررسی در گردهمایی برای دعوت به ترک اعتیاد در یکی از محل های مردم سازمان

 کند: این جمالت را بیان می اعتیادخیز های

مردان است که االن  نیاز هم میکشور دار نیکه ما در ا یایبدبخت هر»

نسوزانده،  ار خودتان ۀخانفقط  ادیکه اعت میقسمتان بده میمعتاد هستند. آمد

دارد مملکت ما را  کردنیبوالهوسذره  کی سوزاند، یرا دارد م ما ۀجامع ۀخان

 کی نکهیا خاطربه دیآ یاز همه جا فساد م د،یآ ی. از همه جا مواد مسوزاند یم

 .«کند ترک را ادشیاعت نکرده یمرد نکرده همت مرد
 

داند تا  ِآید که سمن مذکور اعتیاد را بیشتر معضلی فردی می ها چنین برمی از این صحبت

 کند. بسیاری معضالت دیگر هم صدق می دربارۀاجتماعی. این موضوع 

 های ادعاسازی نداشتن شیوهتنوع 

 یبررس. کرد اشاره ادعاسازی محدود و غیرمتنوع های شیوه اتخاذ به باید علی شرایط دیگر از

 برای مختلفی های روش دهد ینشان م یبرساخت مسائل اجتماعبه ط ومرب نظری مباحث

 درستی به یا کنند نمی استفاده یا ها آن از بسیاری از ها سمن ها طبق یافته که دارد وجود ادعاسازی

دادن مسائل اجتماعی جلوههای برساختن و مهم  یکی از شیوه که درحالی .برند نمی کار به را آن

 .سازندای مطرح  کننده ها بتوانند ادعاهای مسائل اجتماعی را به شکل اقناع این است که سمن

 گر و مداخلهای  زمینهب( شرایط 

شرایط  درواقعای است که پدیده در آن قرار دارد. مقصود از زمینه، شرایط ویژه طورکلی به

گر یا  . همچنین شرایط مداخلهداللت داردپدیده  ویژۀای به خصایص و خصوصیات  زمینه

ای است که پدیده در آن رخ داده و بر چگونگی واکنش ساختاری گسترده ۀمیانجی، زمین

خاصی  ۀاین شرایط، راهبردها را درون زمین درواقعدادن به آن یا پیامدهای آن مؤثر است.  نشان

مواردی که  عنوان بهگر  عوامل مداخلهکنند.  را محدود و مقید می ها آنبخشند یا  سهولت می
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د در این مدل نها با چالش اثرگذاری را تسهیل یا محدود کن سمن ۀمواجه ۀد نحونتوان می

 .(1883 ،نی)استراوس و کورباند  برشمرده شده

 ها های ساختاری سمن ویژگی 

مداخله در مسائل اجتماعی،  ۀها در حوز ای اثرگذار بر چالش اصلی سمن ترین عوامل زمینه مهم

 یکه ک)این های حمایتی است سمنجغرافیایی  ۀها، اندازه و نیز گستر قدمت و طول عمر سمن

. (دشو یمرد او یبه مسائل و معضالت اجتماع ییایجغراف ۀمنطقنهاد در چه  سازمان مردم

مسائل و  ه اززحو کدامنهاد بیشتر در  سازمان مردم یکه اقدامات ک)اینیت فعال ۀیطحهمچنین 

ها و  )تعداد موضوعات و مسائل مورد توجه سمن یموضوع ۀگسترگیرد( و  معضالت قرار می

شوند.  ای مؤثر در این زمینه محسوب می میزان تنوع و گستردگی آن( نیز از دیگر عوامل زمینه

نهاد با مسائل اجتماعی و نیز تالش  های مردم سازمان ۀمواجه ۀنحو بر های ساختاری این ویژگی

تأسیس،  تازه های سمن ،مثال برای ؛دگذار برای شناساندن این مسائل به جامعه تأثیر می ها آن

با موانع و مشکالت بیشتری  ،بزرگ و باسابقه یها سمن با در مقایسه مقیاس کوچکتجربه و  کم

 رو هستند.هاجتماعی روب اقناع جامعه در خصوص وجود یک آسیببرای 

 ی در نزد جامعهاعتبار اجتماع 

ها نزد اذهان  ی سمناعتبار اجتماعدر فرایند شناساندن مسائل جامعه گر  یکی از عوامل مداخله

هایی که اعتبار اجتماعی مقبولی در نزد مخاطبان  سمن درواقع. کنندگان است عمومی و مشارکت

این موضوع رو هستند. هکمتری روب دشواریدارند، در مسیر شناساندن مسائل اجتماعی به مردم با 

ها به  کاهش اعتماد مردم به سمن ،انجامد. به بیان دیگر به افزایش اعتماد مخاطبان و مردم نیز می

 گوید: شود. علی در این زمینه می میمنجر سطح جامعه  در ها آناعتبار اجتماعی  کاهش

 تیریمدنزد مردم وجود دارد  که را یسرگردان یها هیسرما دیبا ها سمن»

و  یاعتمادساز یها راه هاNGO که شود یم محقق یصورت در نیا. کنند

 خواهد یکه کمک م دینیبب ابانیرا در خ یکساگر  مثالً ؛کنند دایرا پ یساز شفاف

 اعتماد ها سمن به مردم اگر شکل نیهم به. ریخ ای است ازمندین واقعاً دیدان ینم

 «.کنند ینم یهمکار ها آنبا  باشند نداشته
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شدن از این اعتبار و اعتماد، جامعه نیز کمتر کاستهبا  آید، که از سخنان فوق برمی طور همان

 شود. نهاد همراه می های مردم در حل مسائل اجتماعی با سازمان

 ارتباط با نهادهای رسمی 

 قابلدر اینجا  گر مداخلهیک عامل  عنوان بهها با نهادهای رسمی نیز  نوع ارتباط و نسبت سمن

به نهادهای رسمی  ایهای حمایتی چه نوع ارتباط و بعضاً وابستگی ذکر است. اینکه سمن

ارتباط با نهادهای سو  از یکها و مسائل اجتماعی دارند اهمیت دارد.  متولی ورود به آسیب

ها  آورد. از سوی دیگر برخی سمنمیها فراهم  مالی و قانونی خوبی برای سمن ۀدولتی پشتوان

کنند که این روابط ماهیت غیردولتی و  اعتماد کافی به این نهادهای رسمی ندارند و تصور می

 ها آنبه  یاعتمادبیو  با مردم ها آنبرد و متعاقباً به کاهش ارتباط می سؤال زیررا  ها آنمردمی 

 د:گوی شوندگان در این خصوص می انجامد. یکی از مصاحبه در سطح جامعه می

-نهیهزبه دولت حاضر به  یاعتماد یب خاطربهنهاد  مردم یها سازمان نیا»

ها و تداوم  طرح ماندنمیعق بهمسئله  نیو ا ستندین شانیها تیفعال یبرا دادن

 «.دشو یم منجر یاعتماد یب ۀچرخ

 ها سمن یتاعتقادات و فعال ینارتباط ب 

هاست. در  سمندر « یریهخ یتاعتقادات و سنن با فعال ینارتباط ب»دیگر گر  مداخلهعامل 

های ملی یا مذهبی  ها با پیونددادن یکی از مناسبت توضیح این عامل باید گفت برخی از سمن

برای  ؛ندکنکنند یک معضل اجتماعی را برجسته و برساخت  پذیر سعی می با نیاز اقشار آسیب

 هایش آمده: های مورد مطالعه در توضیح فعالیت در یکی از سمننمونه 

با عنوان  یدر طرح (ع) نیرالمؤمنیامب شهادت در ش تیجمع نیا»

 یفقرا به کند یم یسع شانیا ینواز میتیبر  دیو تأک یبا تأس« گردان عاشق کوچه»

 نییدر قالب آ نیهمچن. سازد کن شهیرمعضل فقر را  و کندکمک  جامعه

طفالن مسلم  یبرا» شعار با و صفر و محرم یعزادار امیا در «طفالن مسلم»

 با شود یم تالش ،«م؟یکوشیطفالن مسلم امروز م یا برایم، آییگریروز مید
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 انو بخشش نوجوان یآزاد یبرا یمردم یها کمک قیاز طر هید ۀنیهز نیتأم

 .«شود برداشته یگامقصاص  بهمحکوم 

با نیازهای روز جامعه برای  ها این آیینانطباق دستاوردهای  ،ها از این تالش هدف سمن

های  آسیب ۀنهاد فعال در حوز های مردم سازمان درواقع. استکاهش معضالت اجتماعی 

از عادات جامعه با کمک به فراترنهادن ذهنیت جامعه  های دیرین از مسیر سنتاجتماعی 

سعی در کنار حفظ مقدسات دینی و مذهبی و احترام به اصالت ملی  ها، در این مناسبتمرسوم 

 داشته باشند. دیدهآسیبقشر  ویژهبهاجتماع و  برای دستاوردیدارند 

 راهبردهاج( 

پذیر در یک زمینه و مشخصی از راهبردها یا اقدامات امکان ۀمجموعراهبردهای عمل و تعامل 

و تدابیری  مکانیسمکنش، واکنش و  مثابۀ بههستند. این راهبردها  گر خاص با شرایط مداخله

)استراوس  شود کار گرفته میبهپدیده  ۀاداره برای مواجهه، برخورد، مدیریت، کنترل و کاست 

 شود. ها در ادامه ذکر می کاررفته در سمن ترین راهبردهای به عمده .(1883 ،نیو کورب

 مسائل رملموسیغ طرحو  یفرد رسانی منفعت 

کنند و تالش دارند  را انتخاب می« یفرد رسانی منفعت»ها  در مواجهه با چالش مذکور، سمن

تواند سودمند باشد. همچنین یکی از  مخاطبان را متقاعد سازند که رفع مشکل یک نفر نیز می

های برساخت مسائل اجتماعی و شناساندن آن به مخاطبان این است که مردم آن را بیشتر  راه

پذیر درگیر آن هستند،  ممکن است بسیاری از مشکالتی که اقشار آسیب درواقعحس کنند. 

آن دچار  خود ها آنبرای مردم عادی دور از ذهن باشد. این موضوع نیز طبیعی است؛ چون 

هایی استفاده کنند  ها باید از روش سازی بیشتر، سمن بنابراین برای ملموس ؛اند معضالت نشده

ها نشان  تهیاف که درحالیشود.  لمس قابلهای اجتماعی برای عموم جامعه )حضار(  تا آسیب

 ۀهمشود و برای  ای غیرملموس مطرح می گونه های حمایتی به دهد مسائل اجتماعی در سمن می

 و پذیرش نیست. درک قابلخوبی  حضار به

 الوصول مسائل ابعاد وخیم و سهل کردنبرجسته 

این است که سعی دارند  مشکالت و موانعها برای کنترل و مدیریت  یکی از راهبردهای سمن
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ترین  ترین، بدترین، بغرنج سمت منزجرکنندهی رفتن به سراغ کل یک آسیب و مسئله، بهبه جا

برای مثال  ؛کنند برجستهوخیم را  ابعادو این پیامدها و  بروندترین بخش آن آسیب  و زشت

 کند: بیان می گونه اینفاطمه در توضیح معضالت جامعه، وخامت اوضاع را 

که در  هستند یرانیو ا یپاکستان ،یگردها کودکان افغان از زباله یاریبس»

 میدختر هم داشت ۀسالچهارکودک  نیب نیدر ا .خوابند یم زباله کیتفک یها کارگاه

دارند. آمار  یو تنفس یپوست یماریب ها نیاهستند.  لیمحروم از تحص معموالًکه 

 ریگ همه معضل نیا دهد یم نشان که میکرد یبررس رارا در ده استان  یگرد زباله

کارها فراموش شود. نان  ۀیبق مثل که باشد مدت کوتاه دینبا دولت راهکار. است

مورد.  نیدر ا میبه مجلس را داشت حهیال ۀدر زباله باشد. ما طرح ارائ دیکودک نبا

موضوع  نیاعظم ا بخش میدیفهم. میکودکان گذاشت یازدواج اجبار یبرا یناریسم

 .«خانه صاحب به داده را اش بچه هنخا هیکرا خاطربه یفرد ؛بود فقر لیدلبه

تر یک آسیب اجتماعی نیز از دیگر  الوصول دتر و سهلخرها به رفع ابعاد  همچنین اکتفای سمن

و وجود دارد، اما  ستاجتماعی همچنان پابرجامسئلۀ یک  ،اشاره است. از این منظرقابلراهبردهای 

 د.شو ، رفع میاستمداخله و کنترل قابل تخفیف،  که آنتنها برخی پیامدهای خرد 

 تحریف واقعیت 

شود این  ها زده می یکی از اتهاماتی که به سمن ،در راستای شناساندن مسائل اجتماعی به مردم

پول  دوست انسانبا تحریف واقعیت و فریب مردم سعی دارند از افراد خیر و  ها آناست که 

آوری کمک را  ها برای جمع ها از رسانه برخی سمن ۀاستفاد 1آوری کنند. اسمایلی جمع

زده به همگان در جوامع  نامد که عبارت است از فروش کودکان قحطی پورنوگرافی فقر می

ها را در مظان  فوق گاهی ممکن است سمن ۀشیو(. از این منظر 23: 1292غربی )ون روی، 

و حاد  زانگی وله یامدهایساختن پبر گرچها درواقعشود. تبدیل و به یک چالش  دهداتهام قرار 

ممکن است مخاطب را  ،دارد یرناپذی ناگوار و جبران جینتامورد نظر  ۀمسئل نکهیبر ا دیتأکو 

تحریف » ۀشائبتر متقاعد کند که باید برای آن مسئله کاری انجام داد، این موضوع  آسان

 دنبال دارد.بهرا نیز « واقعیت

                                                           
1. Smilli 
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 پیامدهاد( 

در این بخش  .(1883 ،نی)استراوس و کورب کنش و اقدام هستند یکو حاصل  یجنتا یامدها،پ

 شود. ها برای شناساندن مسائل اجتماعی ذکر می روی سمنپیشترین پیامدهای موانع  مهم

 نشدن مسائلبخش محدودی از حضار و عمومی متقاعدشدن 

نشدن بخش محدودی از حضار و عمومی متقاعدشدنها،  سمن یراهبردهااز جمله پیامدهای 

نهاد باید بتوانند  های مردم سازمان ،آل ست. در حالت ایدهها آنمسائل اجتماعی مورد توجه 

لحاظ نظری بهمسائل اجتماعی را یک شرایط بسیار معمول، عمومی و ملموس جلوه دهند. 

له باشند و نیز تأکید بر برای این کار تأکید بر اینکه افراد زیادی ممکن است قربانی یک مسئ

 که طوری بهمسائل و تعداد قربانیان  ۀاندازبودن بزرگشیوع و فراوانی یک مسئله )زیاد، باال و 

خود را مصون از آن  کس هیچخود احساس کنند و  به یکار نزدیبسحضار همیشه خطر را 

 دهد: توضیح می گونه اینزهرا این موضوع را گیرد.  نداند( صورت می

نگاه افراد از  ریی. تغمیهست کیاز نزد یلمس مسائل اجتماع دنبالبه ما»

مشکل فقط  نمیب یم یماست. وقت مدنظر ییموضع ضعف به موضع عملگرا

 نندیب یم یادیز ۀعد یآن را حل کنم. اما وقت توانم یم یسخت بهمن است  یبرا

 ۀهم رکردنیدرگ ییآن را حل کرد. هدف نها توان یتر م مشکل دارند، راحت

 .«است مشکالت حل یبرا یجمع تالش و افراد

و  انیبا قربان شتریب یاحساسات، همدرد کیتحر یبرا «مسائلکردن یشخص»روش دیگر 

سرگذشت افراد مشهور که  انیب با ویژه به وهیش نیا .است مقصران از شتریب یتنفر اخالقبعضاً 

ها در این مسیر چندان  دهد سمن ها نشان می است. البته یافته انجامقابل اند دچار مسئله شده

مسائل اجتماعی  که درصورتیبرند.  بهره نمی خوبی بهها  و از این روش کنندنمیموفق عمل 

و موج توجه به مسائل نیز شکل  شوندنمیبه مخاطب شناسانده  خوبی بهعمومی نشوند، قاعدتاً 

هاست. به بیان  طقی برساخت مسائل اجتماعی در سمنپیامد من درواقعگیرد. این موج  نمی

های محدود  فراتر از فعالیت ها آنهاست که نتایج اقدامات  مطلوب برای سمن یاین هدف ،دیگر

یکی از فعاالن  محقق نشده است. درستی بهبرای حل مشکل تعدادی از افراد باشد؛ هدفی که 

 دهد: سمن تالش برای ایجاد این موج را بدین شکل شرح می
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 یراجع به آن اطالع یشروع شد که کس یما از پرداختن به مشکالت کار»

. هدف ما شد یمسائل توجه نم نیکودکان. قبل از ما به ا ادینداشت. مثالً اعت

به مشکل  هر فرد یاست. وقت یاجتماع یها بیحل آس یبرا یبه مدل دنیرس

دار کنار هم  افراد مشکل یبه مشکل دارد. اما وقت ینگاه فرد کند، یخود نگاه م

 .«کنند یدرک م یاجتماع ۀمسئل کی عنوان بهآن موضوع را  شوند، یم جمع

 گسست بین زندگی روزمره و مسائل اجتماعی 

مسائل اجتماعی جاری مردم و بین زندگی روزمره و  وجودآمدن فاصله بهذکر قابلآخرین پیامد 

های معمول  ای متصل به زندگی روزمره و بخشی از انتخاب گونه ها باید به است. فعالیت سمن

های حمایتی  مسائل اجتماعی مورد توجه سمن ،صورت اینو همیشگی مردم باشد. در غیر 

چه  اتصالدهد که برای ایجاد این پیوند و  یوسف توضیح میشود.  توسط حضار پذیرفته نمی

 توان انجام داد: هایی میکار

که  یبا افراد گووگفت و ها محله سطح در ییها مجمع لیتشک با ما»

 کیاز  یدرد مشترک و آگاه کیبه  دنیرس دنبالبهمشکالت مشابه دارند، 

 .«هست زیمشکالت ن ریبه سا میتعم قابل یگاهکه  میمشترک هست حل راه

روزمره و  های یتبا فعال یکه مسائل اجتماع شود یم یدتأک یزن ییگرا برساخت یکرددر رو

 یگریما را از توجه به د ها آناز  یکیتوجه به  درواقع .اند رقابتما در  یشخص های ینگران

ها و اتفاقات  ارتباط محکمی بین اهداف سمن شده انجامطبق بررسی  که درحالی .کند یغافل م

 جاری جامعه و زندگی مردم وجود ندارد.

 ها از دادهمدل برخاسته 
 

ن بخش با ید. در اوشمیارائه  یمیم مدل پارادایپژوهش با ترس یلیهای تحل یافته ،ادامهدر 

ضمن ترسیم  اند ردهک سعی نامحقق ،یانتخاب و یمحور یدگذارکیعنی مراحل باقی  کردن یط

 با نحویبه دیگر های مقوله ۀهم که را هسته و اصلی ۀمقول یک ،ها مقوله میان درمدل پارادایمی 

 ارتباط براساس ییمبنا ۀنظری یها هیپا ،یانیپا ۀمرحل این در. کنند مشخص دارند ارتباط آن

ن مرحله یا(. 2223 همکاران، و بل) دشو یم حاصل یزکمر و یاصل ۀمقول با متعدد های مقوله
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 ،مرکزی ۀپدیدو  هسته ۀمقول شدنمشخص ضمن ،آن طی که است بخش انسجام فرایندی

 شدنتصدیق موارد جویوجست با روابط این اعتبار افزایش و ها مقوله دیگر با آن منظم ارتباط

ایده، حادثه یا رخدادی است که مفاهیم و  یمیپدیده در مدل پارادا .شود می انجام نشدن یا

 .(1883 ،نی)استراوس و کوربشوند ها بر محور آن ایجاد میمقوله

ها و  های گوناگونی برای شناساندن آسیب از روشهای حمایتی در مسیر فعالیت خود  سمن

 یها و موانع ها با چالش کنند. در این راستا سمن مسائل اجتماعی مختلف به مردم استفاده می

 این در شده شناسایی هستۀ ۀمقولارائه شده است.  یمیه در قالب مدل پاراداکرو هستند هروب

 آن پیرامون های مقوله سایر یکپارچگی خود، در ها مقوله سایر جذب قدرت دارای که پژوهش

 ههست ۀمقولن یا. است «محدود اثرگذاری» هاست، مقوله سایر به نسبت نظری برتری و

 سهولت و جامعیت وقوع، فراوانی ،هاهمقول سایر به نسبت مرکزیت مانند دیگری های ویژگی

 به تحقیق نهایی یمیپارادا مدل هسته، ۀمقول شدنمشخص با. دارد را ها مقوله دیگر با آن ربط

 .شود می کشیده تصویر

 

 
محدود یاثرگذار ۀپدید ها حول در سمن یمسائل اجتماع یموانع آشناساز یمیپارادامدل  .1شکل   
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مرکزی تحقیق پرداخت که به آن شرح داستان یا  ۀمقولپردازی  به مفهوم دبایدر گام بعدی 

 داستان خواهد آمد. در ادامه شرح شود. گفته می 1خط اصلی داستان

های  نشینی و ایجاد گروه رشد ناموزون اقتصاد و تضادهای اجتماعی به پیدایش حاشیه

با آهنگ  توسعه درحالشهرهای  کالناست. شهرنشینی در  انجامیدهای در جوامع شهری  حاشیه

اینکه امکانات اشتغال مولد برای مهاجران و جمعیت مازاد  رغم بهیابد.  شتابانی گسترش می

و امکانات، تسهیالت زیربنایی و کالبدی شهر نیز با  نیست انسانی به فضای شهری فراهم

شده و  افزایش جمعیت شهر متناسب نیستند، جمعیت نوظهور تهیدست داخل فضای شهر

، کار کند مهارتبینیروی کار ارزان  عنوان بهکم  آنکه بتواند جذب بازار کار شود یا دست بی

. است ای برپا کرده های حاشیه ها و آلونک های نامتعارف را از قبیل زاغه ها و محله سکونتگاه

های هدف  گروه عنوان بهها  آن نکردنلحاظریزی یا  درآمد از نظام برنامه حذف قشرهای کم

خودی  ریزی خودبه مهموجب برنا ناچار بهشهری که  گذاری سیاستحمایت در  مورد

 ۀجزیر مانندهایی  نسبتاً برخوردار، حاشیه اطقشود، در دل من درآمدها برای تأمین سرپناه می کم

در چنین است که نمودار بارزی از توزیع نابرابر امکانات و ثروت است.  وجود آوردهبهفقر 

اجتماعی فعالیت های  آسیب ۀحوزاند که در  نهادی شکل گرفته های مردم سازمان ،شرایطی

سمت بهاجتماعی به مردم  ۀمسئلنهاد با شناساندن درست یک  های مردم ن سازمانیکنند. ا می

 مختلفهای اجتماعی  برای توجه به معضالت و آسیب ها آنساختن همراهجلب مشارکت و 

صورت  درستی بهها  در سمن یمسائل اجتماع یتوان گفت اگر آشناساز کنند. می حرکت می

 شود. اثر می مکپذیر  اقشار آسیبت یبهبود وضع یبرا ها آن یها تالش ی، باقردینگ

ند ک یان میرا ب یتیحما یها در سمن یمسائل اجتماع یآشناساز یه مانع اصلک ایمفهومیمقولۀ 

نامیده  «محدود اثرگذاری»رد دا یلیتحل جنبۀز یو ن هدو مباحث را پوشش د ها مقوله همۀتواند  یمو 

. است اجتماعی مسئلۀ آشناسازی حوزۀ در ها سمن اصلی چالش نشانگر مفهوم شده است. این

 ها سمن درواقع. دارد مردم و مخاطبان بر یمحدود آثار حوزه این در ها سمن تالش که امعنبدین

 جلوه مهم جامعه اذهان در ،است مهم ها آن نظر از که را اجتماعی مسئلۀ و آسیب یک توانند نمی

 .است جدی توجه نیازمند مذکور مشکل که کنند متقاعد را مردم از زیادی بخش و دنده

                                                           
1. Story line 
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 گیری بحث و نتیجه
 های سازمان تیگسترش فعال سبب شورهاک ۀتوسع پیشبردنقش مشارکت اجتماعی در  تیاهم

ها و  رویکردهای تخصصی در سمن گیری شکلتدریج با  به نهاد در سطح جهان شده است. مردم

ها در ایران  سمن گونه اینهای اجتماعی، تعداد  آسیب ۀحوزهای حمایتی و فعال در  ظهور سمن

احقاق حقوق و  دنبالبهای،  های حاشیه ها با تمرکز بر محله نیز رو به گسترش نهاد. این سمن

 یادیز موانعدر این مسیر با اما . هستنددیدگان جامعه  و آسیبن امحرومبهبود وضعیت زندگی 

 یموانع آشناساز یعنی ها آنن یتر از مهم یکیدنبال شناخت بهکه تحقیق حاضر  هستند رو روبه

ج را یم نتایتعم یۀداع یروش انتخاب دلیل بهپژوهش حاضر  البتهاست.  بوده یمسائل اجتماع

فعال در  یها ترین سمن جزء مهم ،شده در این تحقیقبررسینهاد  مردم های سازماناما  ،ندارد

 اند. بودههای اجتماعی در کشور  آسیب ۀحوز

در تالش  یتیحما یها معضالت و مسائلی که سمن ،یگرایی اجتماع طبق رویکرد برساخت

ها همان  سمند و نشو یماجتماعی تلقی  یئلامس وضوح بهیا کاهش آن هستند،  رفعبرای از 

 ند.یبرآ هادرصدد حل آن یو شناساندن مسائل اجتماع یآشناساز باهایی هستند که سعی دارند  گروه

 لکمشآشناسازی مسائل اجتماعی،  خصوص موانعدر شده  میترس یمیپاراداطبق مدل 

برخاسته از  یا هینظر درواقعه کن مدل یح ایتشر یبرا ها اثرگذاری محدود است. سمن یاصل

 از که را اجتماعی ایمسئله و آسیب توانند نمی ها د گفت سمنیق است بایتحق یدانیم یها داده

 را مردم از زیادی بخش ودهند  جلوه مهم جامعه اذهان در یخوب به ،است مهم ها آن نظر

در  ،شده طبق مدل استخراج .است جدی توجه نیازمند مذکور مشکل که کنند متقاعد

ه کن است یط ایشران یا ۀجملل هستند. از یدخ یادیط زیشرا ین چالش اساسیا یریگ لکش

ها  از سمن یحقوق ۀپشتوان عنوان بهه بتواند ک را یمکگاه مستحیجا یو قانون یرسم ینهادها

ه کش از آنیه بکنند ک ید مکیتأ یالتکها بعضاً بر مش ن سمنیاند. همچن ردهکم نیند ترسکت یحما

ه به سراغ ک یزمان ،گرید یو محدود است. از سو یر داشته باشد، فردیگ و همه یعموم ۀجنب

مردم و جامعه مهم و  یتوانند آن را برا ینم خوبی بهروند،  یمبتالبه جامعه م اجتماعی مسائل

از  نکردند استفادهیرا با یامکن نایل ایاز دال یکینشان دهند.  یجد یدگیازمند رسین

 یبرخه کد درنظر داشت یط باین شراینار اکاقناع مخاطبان دانست. در  یمتنوع برا یها یکنکت
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در توجه  یاران داوطلب و ناتوانکم همکت، تعداد یفعال ۀحوزدر  کاند ۀتجرب دلیل بهها  سمن

شوند. از  یمواجه م یمسائل اجتماع یر آشناسازیدر مس یبه معضالت گوناگون، با موانع مختلف

 البته .ستندین برخوردار یمناسب یها در اذهان جامعه از اعتبار اجتماع سمن یبرخ ،گرید سوی

 ینند بر اعتقادات و باورهاک ین اعتبار تالش میسب اک ینهاد برا مردم یها از سازمان یتعداد

ف یوم به تحرکستند و بعضاً محیامالً موفق نکز یر نین مسیمردم دست بگذارند، اما در ا ینید

 شوند. یرخواهانه میبر عمل خ یاسیس یردهایکرو ۀت و غلبیواقع

نند. ک یط موجود استفاده میت شرایرینترل و مدک یبرا ییها از راهبردها سمن ،نین بیدر ا

ن یدر ا .است یو همگان یمسائل جمع یجابه یالت فردکد بر مشکیتأ ،ن راهبردهایاز ا یکی

ه ک طور هماننند. ک یل و به مخاطب ارائه میتحل یفرد صورت بهها عمدتاً مسائل را  فضا سمن

مهم و  یمسائل اجتماعبه نتوانند  ها آنشود  یم سببها  انات محدود سمنکام ،ر شدکتر ذ شیپ

دادن معضالت جلوه درک قابلر ملموس و یها در مس ن سمنیند. همچنکنتوجه  یعموم

ها برای کنترل و مدیریت  سمن ،گریهستند. از طرف د یالتکر دچار مشیپذ بیآس یها گروه

 یاجتماع یها بیم آسیننده، زننده و وخک ناراحتنند ابعاد ک یم یمحدود سع یچالش اثرگذار

، یار عمومکب افیرا متهم به فرها  آن یه گاهک یرا در اذهان مردم برجسته سازند. موضوع

 یها رفع جنبه یند. تالش براک یت جامعه میاز وضع یینما اهیس یتحریف واقعیت و نوع

 استفاده است.ز از دیگر راهبردهای مورد ییک آسیب اجتماعی ن الوصول سهل

امدها ین پیاز ا یکیح یدارد. در توض ییامدهایها پ سمن یروشیپ یاصل چالش درنهایت

ها  آن مورد توجه یشدن مسائل اجتماعیتواند به عموم ینم خوبی بهها  ت سمنید گفت فعالیبا

ن مسائل متقاعد یضرورت حل ا دربارۀ افرادتنها بخش محدودی از  درنتیجهشود؛ منجر 

مردم جدا  ۀروزمر یر از زندگیپذ بیالت اقشار آسکه مشکن است یگر ایامد دید. پشون یم

در  یمسائل اجتماعن یشده است، ا یدتأک ییگرا برساخت یکردروه در ک طور همانماند و  یم

 یبرا یموج اجتماع درنتیجهخورند و  یست مکمردم ش یشخص یزندگ های ینگران با رقابت

 رد.یگ یل نمکدر سطح جامعه ش یمقابله با معضالت اجتماع

ز بسیاری از با جامعه از برو نهاد مردم یها لکتشارتباط مستقیم  ،موانع ۀهمرغم علی

موقع و  رسانی به توانند با اطالع ها می این سازمان درواقعکند. میپیشگیری های اجتماعی  بحران
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ن یبنابرا ؛های اجتماعی به بحران جلوگیری کنند شدن آسیب از تبدیل ،واکنش سریع و مستمر

ها  آن ق بهین تحقیه در اک را ها ن سازمانیت ایر فعالیرفع موانع موجود در مس یتالش برا

 .کردقلمداد  یرفع مسائل اجتماع یبرا یوششکتوان  یاشاره شد، م
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