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تحليل برجسته سازی مسائل اجتماعی در سازمان های مردم نهاِد 

فعال در حوزه آسيب های اجتماعی استان تهران

مهم  عناصر  به  تبدیل  امروزي  جهان  در  مردم نهاد  سازمان هاي  مقدمه: 
انواع  مهم ترین  از  یكي  به عنوان  حمایتی  سمن های  شده اند.  اثرگذاري  و 
تشكل های غیردولتی كه تعدادشان در ایران نیز گسترش یافته است، با تمركز 
بر محله های حاشیه ای، به دنبال بهبود وضعیت زندگی محرومان و گروه هاي 
آسیب پذیر جامعه هستند. مقاله حاضر با هدف شناخت مهم ترین انواع مسائل 
اجتماعي مرتبط با گروه هاي آسیب پذیر كه توسط سمن هاي حمایتي برجسته 

مي شود و نیز شیوه های برساخت آنها نگاشته شده است.
روش: این تحقیق با استفاده از روش كیفی نظریه مبنایي و با تكنیك های 
غیردولتی  سازمان   وضعیت  بررسي  به  مشاهده  و  نیمه ساختاریافته  مصاحبه 
فعال در حوزه آسیب هاي اجتماعي در استان تهران در سال 1396 پرداخته 
طریق  از  مشاهده(   24 و  مصاحبه   23( مشاهده ها  و  مصاحبه ها  است. 
نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و با رسیدن به اشباع نظری و كسب تنوع 

كافي، نمونه گیری پایان یافت.
یافته ها: طبق یافته هاي پژوهش، »كار كودكان«، »بهره كشی و سوءاستفاده از 
كودكان« و »حاشیه نشینی« مهم ترین آسیب هاي اجتماعي موردتوجه سمن ها است. 
همچنین »كودكان كار و خیابان«، »كودكان ساكن مناطق آسیب خیز و فقیرنشین« و 
»كودكان محروم از تحصیل« اصلي ترین گروه هاي آسیب پذیر هستند كه سمن ها 
به دنبال حل مشكالت آنها هستند. ازجمله مهم ترین شیوه های برساخت مسائل 
اجتماعی در سمن های حمایتی نیز عبارت است از »ملموس سازی آسیب ها«، 
»رفع ابعاد ُخرد آسیب«، »رفع ابعاد وخیم آسیب«، »طرح ابعاد جدید مسئله«، 
»ادعاسازي زباني، نمایشي و رفتاري«، »پیوند مسائل با زندگی روزمره«، »ایجاد 

موج توجه به مسئله« و »نزدیكی عاطفی به گروه هاي آسیب پذیر«.
را  اجتماعی  آسیب های  و  مسائل  برخی  دارند  سعی  سمن ها  بحث: 
مشكالتی نامطلوب و شایع جلوه دهند؛ به نوعی كه در اعتقاد عمومی قابل حل 
باشد و بتوان برای آن اقدامات مؤثری انجام داد. این عمل درواقع برساخت  
به عنوان  سمن ها  است.  سمن ها  از سوی  اجتماعي  مسائل  برجسته سازی  و 
گروه هاي فعال اجتماعي به دنبال مداخله در آسیب هاي اجتماعي هستند و 
آنچه بدان توجه می كنند، بازتابی از مسائل و معضالت اجتماعی مهم جامعه 

است.
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Abstract
Introduction: The major aim of the current study is to 
answer the following research questions: “what are the 
main social problems constructed by NGOs and with 
which technics do they construct the social problems?”
Method: In this qualitative study data gathering technics are 
observation and semi-structured profound interview includ-
ing 23 interviews with NGOs members and observation of 
34 social problems- oriented NGOs in Tehran province. 
Findings: According to research findings, “child labor”, 
“exploitation and abuse of children”, and “marginaliza-
tion” are the most important social problems in NGOs. 
Also “street children”, “children living in impover-
ished areas”, and “children deprived of education” are 
the main vulnerable groups that NGOs focused on and 
sought to solve their problems. Some technics used for 
social problems construction are “tangible damage”, 
“solving micro dimensions of problems”, “solving criti-
cal dimensions of problems”, “priority of new dimen-
sions of problems”, “linguistic, dramatic, and behavioral 
clam making”, “linking problems to personal and every-
day life”, “wave attention to the issue”, and “emotional 
proximity to vulnerable populations”. NGOs try to show 
some social problems to society and addressing them as 
general, harmful, and solvable issues. 
Discussion: This act in fact can be referred to as construc-
tion and highlighting social problems by NGOs. Non-
governmental organizations as active social groups can 
intervene in social problems and what they are supposed 
to do, and this can be regarded as a reflection of the most 
important social problems and issues of society.
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Extended Abstract
Introduction: Non-governmental organizations (NGO) are considered an insepa-
rable part of today’s social life and an important basis of social capital. An NGO 
is a non-profit, citizen-based group that functions independently of government. 
NGOs, sometimes called civil societies, are organized at community, national, and 
international levels to serve specific social or political purposes, and they are co-
operative rather than commercial in nature. While the term “NGO” has various 
interpretations, it is generally accepted to include private organizations that oper-
ate without government control and that are non-profit and non-criminal. Other 
definitions further clarify NGOs as associations that are non-religious and non-
military. Some NGOs rely primarily on volunteers, while others support paid staff. 
Supporting NGOs as one of the most important kinds of NGOs tries to improve 
vulnerable groups situation. The major aim of the current study is to answer the 
following research questions: “what are the main social problems constructed by 
NGOs and with which technics do they construct the social problems?”.
Method: The main research method used in the study is grounded theory. Ground-
ed theory is an inductive methodology. It is a general method and systematic gen-
eration of theory from systematic research.  It includes a set of rigorous research 
procedures leading to the emergence of conceptual categories. In these qualitative 
method technics for data gathering observation and semi-structured profound in-
terview were used; 23 interviews included NGOs members and observation of 
comprised 34 social problems-oriented NGOs in Tehran province.
Findings: According to research findings, “child labor”, “exploitation and abuse 
of children”, “marginalization”, “deprivation of children from education”, “addic-
tion”, and “violence against children” are the most important social problems in 
NGOs. Also “street children”, “children living in impoverished areas”, “children 
deprived of education” and “unprotected children” are the main vulnerable groups 
on which NGOs focused on and sought to solve their problems.
The findings of the study showed that NGOs have some strategies such as “priority 
of critical, new, and micro dimensions of problems”, “collective and collaborative 
cooperation”, “multi-modal cost financing”, “identification between audience and 
the vulnerable”, “self-help and local participation”, “linking problems to personal 
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and everyday life”, “procedural empowerment”, and “matching aids” for social 
problems construction.
Based on the analytical findings main pillars named “construction and familiar-
ization of social problem”, have presented with separate grounded models. This 
grounded models were formed by a combination of several main categories and 
final categories were extracted around central phenomena (social problems con-
struction). According to this model, some causal conditions are: “neglect of social 
harms”, “isolation of the vulnerable” and “harmful substrate”. There are also some 
contextual conditions in which phenomenon strategies were expanded; for exam-
ple, “The proximity of dilemmas to personal life” and “experience of conflict in 
social harm”. But some intervening conditions affecting strategies include “emo-
tional proximity to vulnerable populations”, “religious beliefs” and “universal and 
ethical beliefs”.
Meanwhile NGOs have some Interaction strategies, such as “continuity of dam-
age”, “continuity of benefit”, “momenta approach”, “tangible damage”, “replace-
ment of action “,”completion of action”, “ratio of action to ethics”, “ratio of action 
to rituals”, “ratio of action to individuals”, “linguistic clam making”, “dramatic 
clam making”, “behavioral clam making”,”priority of critical dimensions of prob-
lems”, “priority of new dimensions of problems”, and “priority of micro dimen-
sions of problems”.
This Process has several consequences and some results of using strategies such as 
“convincing of audience”, “linking problems to personal and everyday life”, “re-
integrating the vulnerable groups”, “audience identification with issues”, “wave 
attention to the issue”, and “famous people’s attention to the issue”. Optimized 
models named “creating institutional popular networks” (strong, targeted, and 
long-term network between NGOs) and “local spontaneous networks” (attention 
to problems in neighborhood level with people’s participation) were also sug-
gested.
Discussion: Providing support for NGOs tries to transfer the voice of vulnerable 
groups to society and have proper identifying and prioritizing social needs to move 
them to policy level. NGOs can have the role of public prosecutors in addressing 
social problems as general and tangible issues.
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NGOs also use various ways to build social issues that make them important. 
According to the constructivist approach, as the main theoretical basis for the re-
search, the social problem is not a structural problem that is almost unsolved or 
requires substantial and costly transformations. It is also a problem that can be 
solved in the general conviction and for which effective action is also in progress. 
In this view, social issues will be resolved with the intervention of individuals and 
groups of people. From this perspective, the problems that the NGOs are trying 
to eliminate or reduce are clearly considered a social issue. In fact, NGOs are the 
same groups that try to build a social issue.
In terms of constructivism, the objective existence of harmful conditions does not 
in itself create a social issue. Only because the disease takes the lives of people 
in the community, it does not necessarily mean that it has created a social issue 
among people; if the people of this community do not conceive this disease as a 
problem, according to the approach of the socialization of that disease to the peo-
ple of society, this is not a social issue. In fact, in the eyes of the constructivists, the 
present condition does not need to have an external existence to become a social 
issue. Of course, NGOs focus on issues that exist in the community, but their im-
portance and public attention to these issues depend to a large extent on how social 
issues are raised in the NGOs. Non-governmental organizations can have the role 
of public prosecutors in addressing social problems as general and tangible issues.
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مقدمه
به  تعریف  رایج ترین  در  مردم نهاد(  )سازمان های  سمن ها  یا  غیردولتی1  سازمان های 
سازمان های خصوصی اشاره دارد كه برای رفع گرفتاری ها و آالم مردم، ارتقاء سطح زندگی 
و رفع فقر، حفظ محیط زیست، فراهم آوردن خدمات اساسی اجتماعی و توسعه ارتباطات 
ایجاد می شوند )بانك جهانی2، 2016(. سازمان های غیردولتی گروه های داوطلبانه فردی یا 
سازمانی عمدتا غیرانتفاعی هستند كه معموال وابسته به هیچ دولتی نبوده و در سطح محلی، 
)كارنز3،  شكل گرفته اند  عمومی  سیاست گذاری  یا  و  خدمت رسانی  برای  بین المللی  یا  ملی 

.)2016
نبود  در  است.  نهفته  مردم  مختلف  گروه هاي  نیازهای  در  تشكیل سمن ها  اصلی  علت 
در  ندارد.  وجود  مردمی  مشاركت  هدایت  و  سازماندهی  برای  كانونی  مردمی،  تشكل های 
چنین زمینه ای فرهنگ فردگرایی به جای فعالیت های جمعی در زندگی مردم نهادینه شده و 
سازمان های دولتی از رویكرد »باال به پایین« در برنامه ریزی و تصمیم گیری پیروی می كنند؛ 
زیرا زمینه برای گسترش نهادهای مردمی و مشاركت مردم در برنامه ریزی و تصمیم گیری 
فراهم نشده و در نتیجه مرجعی از سوی مردم برای نظارت و افشای عملكرد سازمان های 
دولتی وجود ندارد. از این رو در برنامه ها به دیدگاه ها و نیازهای واقعی مردم توجه نمی شود. 

سمن ها در چنین خأل مشاركتی شكل می گیرند )سعیدی، 2003(.
و  توسعهیافته  كشورهای  در  غیردولتي  سازمانهاي  میدهد  نشان  جهانی  بانك  اسناد 
درحال توسعه از نیمة دهة 1970 به بعد رشدی انفجاری را تجربه كردند. گزارش تهیه شده 
توسط سازمان ملل در سال 1995 در خصوص حكومت جهانی نشان می داد كه در آن زمان 
قریب به 29000 سازمان مردم نهاد بین المللی وجود داشته است. در اوایل قرن 21 نیز تعداد 
1. NGO: Non Governmental Organization
2 worldbank
3. Karns
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تقریبی سمن های داخلی فقط در كشورهای درحال توسعه حدود 30000 برآورد شد )شا1، 
2005(. همچنین آمارهای جهانی از رشد فزاینده این سازمان ها در نقاط مختلف دنیا خبر 
می دهد؛ به طوری كه تعداد سازمان های غیردولتی در هند 2 میلیون )پیام هندوستان2، 2011؛ 
شوكال3، 2010(، در ایاالت متحده 1/5 میلیون )دپارتمان ایاالت متحده4، 2013( و در روسیه 

277 هزار )رودریگرز5، 2008( تخمین زده شده است.
شكل  به  مردم نهاد  سازمان های  تعداد  كه  می دهد  نشان  ایران  در  انجام شده  تحقیقات 
اخیر  دهه  چند  در  سازمان ها  این  تصاعدی  رشد  و  هستند  گسترش  حال  در  محسوسی 
چشمگیر بوده است )موالئي، 2014؛ تویسركاني، 2012(. از مجموع سمن هاي ثبت  شده بعد 
از انقالب، 8 درصد تا اواخر دهه شصت، بیش از 32 درصد تا نیمه دهه هفتاد و حدود 51 
درصد در پنج سال انتهایي دهه هفتاد تأسیس شده اند )سعیدي، 2003(. آمارگیري مركز آمار 
ایران در سال 1384 تعداد سمن هاي فعال در كشور را حدود 7000 مورد اعالم كرده است 
)صدر، 2006(. اطالعات جدیدتر نیز سازمان هاي مردم نهاد در حوزه های مختلف فرهنگی- 
آمارهای  )امیني، 2014(. همچنین طبق  داده است  بالغ بر 17 هزار مورد نشان  را  اجتماعی 
وزارت كشور تعداد سازمان های مردم نهاد در شش سال اخیر همواره رو به فزوني بوده است 

)وزارت كشور، 2017(.
در ایران نیز همچون بسیاری از كشورهای دنیا حوزه فعالیت سمن ها گوناگون و متنوع 
است كه یكی از مهم ترین  این حوزه ها آسیب های اجتماعی است. سازمان های مردم نهاد فعال 
در حوزه آسیب های اجتماعی كه می توان از آنها با نام سمن های حمایتی نیز یاد كرد، افراد 
زیادی همچون كارتن خواب ها، كودكان بدسرپرست یا بی سرپرست، معتادان، افراد محروم از 

تحصیل، مستمندان، كودكان كار و خیابان، معلوالن جسمی و ذهنی، زنان سرپرست خانوار 

1. Shah   2. indian express  3. Shukla
4. U.S Department of state 5. Rodriguez
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و ... را موردتوجه قرار می دهند. این سمن ها با تمركز بر محله های حاشیه ای، به دنبال بهبود 
وضعیت زندگی محرومین و آسیب دیدگان جامعه بوده و به گروه هاي آسیب پذیر و مسائل و 

آسیب هاي اجتماعي مرتبط با آنها توجه دارند.
مهم جامعه  اجتماعی  از مسائل و معضالت  بازتابی  توجه می كنند،  بدان  آنچه سمن ها 
است. ازاین جهت اینكه سمن ها به عنوان گروه هاي فعال اجتماعي برای مداخله در آسیب هاي 
به  شیوه های  چه  با  و  چگونه  و  می سازند  برجسته  را  معضالتی  و  مسائل  چه  اجتماعي، 

برساختن و مهم جلوه دادن مسائل اجتماعی می پردازند، اهمیت می یابد.
اهمیت ویژه ای در  نقش و  نشان مي دهد سمن ها  تحقیقات مختلف  ازآنجاكه  همچنین 
جهان كنونی و به طور خاص در كشور ایران دارند، در نتیجه مطالعه شیوه های برساختن 
مسائل اجتماعی در آنها مهم است. ازجمله این نقش ها باید به سهیم شدن در توسعه ملی 
با تالش برای رفع مشكالت گروه هاي آسیب پذیر1 )كالرک2، 1997( توان ویژه كاهش فقر 
طبقهبندی  شناسایی،   ،)1993 )فارینگتون3،  محروم  و  حاشیهای  گروههای  توانمندسازی  و 
)مركز  اجتماعی  تقاضاهای  و  نیازها  اجتماعی  نیازمندیهای  و  مشكالت  اولویت گذاری  و 
پژوهشهای مجلس، 2013(، كاهش بار تصدی گری دولت در حوزه مسائل اجتماعی )مقیمی، 
2003(، داشتن ظرفیت الزم برای پیشبرد مشاركت های مردمي و ابتكارات خودیاری محلی 
)موسوي، 2012(، ایجاد مراكز كانونی برای جذب، سازماندهی و هدایت مردمی و استمرار 
آن )سعیدي، 2003(، نوآوری متناسب با نیاز ها و شرایط محلی و تطبیق خود با آن )لویس4، 

2001( و تالش برای پاسخگو كردن دولت ها )ون روي5، 2007( اشاره كرد.
سمن هاي حمایتی كه بر پایه ارزش بنیادین ایثار و خدمت رسانی به سایر انسان ها و اصل 
عدم انتفاع شكل گرفته اند، با نگاه عملی به مسائل اجتماعی سعی دارند قدمی كاربردی در 

1. vulnerable  2. Clark   3. Farington
4. Lewis   5. Venroy
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حوزه رفع مسائل اجتماعي بردارند. این سمن ها با نزدیك شدن به گروه هاي آسیب پذیری 
كه در معرض مسائلی چون فقر، اعتیاد، كار در سنین پایین، داشتن سرپرستان فاقد كفایت، 
محرومیت از تحصیل و... هستند، سعی می كنند با جلب نظر مردم و سازمان ها و نهادهای 
دیگر، گامی در راستای بهبود وضعیت گروه هاي مذكور بردارند. این تالش درواقع چیزی 
كردن  برجسته  دیگر  بیان  به  و  آسیب پذیر  گروه هاي  كردن  برساخته  را  آن  باید  كه  است 

مشكالت این گروه ها دانست.
علی االصول و طبق نظر محققان، این گروه هاي اجتماعي پرچم دار مقابله بي عدالتي هاي 
اجتماعي و محرومیت هستند و باید نقش مهمی در برجسته ساختن مسائل اجتماعی و مهم 
جلوه دادن آنها در نزد افكار عمومی و نهادهای رسمی داشته باشند. حال پژوهش حاضر در 
پی شناخت شیوه ها و طرق برساخته شدن گروه هاي آسیب پذیر در تشكل های غیردولتی است.

از سوی دیگر ضرورت انجام تحقیق از این جهت است كه با برساخت مسائل مرتبط با 
گروه هاي آسیب پذیر از طرف سمن ها، با توجه به توان مشاركتی این گروه ها، امكان توجه 
بخش وسیعی از مردم برای بسیج شدن و پرداختن به مشكالت این قشرها فراهم می شود 
)موسوي، 2013(. درواقع سازمان های مردم نهاد بستر مناسبی هستند كه می توانند با برساخت 
درست مسائل اجتماعی، مشاركت مردمی را ساماندهی كرده و معطوف و متمركز به هدف 
خاصی كنند. به ویژه اینكه در قوانین برنامه توسعه كشور همواره بر ارتقاء مشاركت سمن ها 
تأكید   ... اعتیاد و  با  مبارزه  پیشگیري و  اجتماعي،  اعمال حمایت هاي  فقرزدایي،  در جهت 
شده است )مركز  پژوهش های  مجلس، 2013(. حتی در الیحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه 
اجتماعی  آسیب های  كاهش  منظور  به  كه  شده  تأكید   40 تبصره  سوم  بند  در  نیز   )1394(
ازجمله اعتیاد، طالق، حاشیه نشینی، تخلفات و خشونت های اجتماعی، باید بستر الزم برای 
جلب مشاركت عمومی و بسیج آحاد مردم از طریق ایجاد و تقویت تشكل ها و سازمان های 

مردم نهاد فراهم شود.
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چارچوب مفهومی
به وجود  متحد، در سال 1945  ملل  تأسیس سازمان  با  »سازمانهای غیردولتی«  عبارت 
آمد )گلشن پژوه، 2007( و ضرورت كار با آن و انجام امور از طریق آنها با تأسیس بخش 
اطالعات عمومی1 سازمان ملل در سال 1946 آغاز شد. ظهور سمن ها از یك سو واكنشی 
به شرایط و عوامل اجتماعی و اقتصادی آن دوران - ظهور گفتمان توسعه و ناتوانی دولتها 
نیروهای  فعالگرایی  محصول  دیگر  سوی  از  و   – جوامع  توسعهای  نیازهای  به  پاسخ  در 
بوده  بیندولتی-  سازمانهای  و  دولتها  نهادی  ساختارهای  و  سیاست  در  تحوالت   - سیاسی 
است )موسوي، 2013(. گسترش سازمان های مردم نهاد در كشورهای صنعتی و غیرصنعتی 
شتاب گرفته و آمار و اطالعات نیز این امر را تأیید می كنند. موضوعی كه این سازمان ها را 
به بازیگران مهمی درزمینه رفاه اجتماعی و بازار كار در سطوح ملی تبدیل كرده است )هلم 

و ادواردز2، 1997(.
تالش سمن های حمایتی – كه با تمركز بر محله های حاشیه ای، تالش دارند برای بهبود 
وضعیت زندگی گروه هاي آسیب پذیر، كاری انجام دهند- به عنوان گروه هاي فعال اجتماعي 
مسائل  به  جامعه  توجه  باعث  اجتماعي،  آسیب هاي  در  مداخله  و  ساختن  برجسته  برای 
و  آسیب پذیر  گروه های  برساخت  حال  در  آنها  گفت  می توان  می شود،  گوناگون  اجتماعی 
برساخت گرایی  تحقیق حاضر رویكرد  مفهومی  مبنای  این جهت  از  آنها هستند.  مشكالت 

اجتماعي انتخاب شده است.
به لحاظ تاریخی انتشار كارهاي جامعه شناسان كالسیك یعني ماركس، دوركیم و مانهایم 
فایرابند  و  كوهن  بعدها  و  مرتون  همچون  علم  فیلسوفان  و  جامعه شناسان  و  سو  یك  از 
معتقد  بوگوسین  پل  نهاد.  بنا  را  اجتماعي  برساخت گرایي  پایه هاي رویكرد  از سوي دیگر، 

1. Public information
2. Hulme and Edwards

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84
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است ایده اصلي در گفتن اینكه چیزي برساخته است، تأكید بر این نكته است كه بخشي 
)بوگوسین1،  است  وابسته  اجتماعي  رویدادهاي  جنبه هاي  برخي  به  آن  كل  یا  چیز  آن  از 
2003؛ به نقل از چاپرک، 2009( برساخت گرایي اجتماعي از تأثیرات گوناگون شماری از 
نویسندگان آمریكایی، بریتانیایی و قاره ای پدید آمده كه عقایدشان خود ریشه در تحوالت 

فلسفی دویست تا سیصد سال اخیر دارد )بر2، 2016(.
برساخت گرایي رویكردي است كه ریشه در علوم اجتماعي دارد و نگاهي برساخت گرایانه 
به جهان اجتماعي دارد. بدین معني كه تمامي دانش و پدیده هاي انساني را اموري برساخته 
مي داند كه این برساختگي نیز به گونه اي اجتماعي و در جریان كنش متقابل بین الذهني است 
)داوری و سلیمی، 2007(. سازه انگاران بر ابعاد مادي و غیرمادي حیات اجتماعي تأكید دارند. 
امانوئل آدلر به خوبی این دو وجه را در تعریف خود از برساخت گرایي جمع كرده است. او 
برساخت گرایي را دیدگاهي مي داند كه نشان مي دهد »چگونگي شكل دادن جهان مادي به 
كنش انساني و شكل گرفتن جهان مادي توسط كنش و تعامل انساني وابسته به تفاسیر پویاي 
هنجاري و معرفت شناختي جهان مادي است. این به معناي نقش جهان مادي در برساختن 

جهان اجتماعي افراد است« )وندت3، 2004(.
رسیدن به تعریف واحدی از برساخت گرایي اجتماعي عمال ممكن نیست. اما با كمی 
تسامح می توان گفت این رویكرد پیش فرض هایی چون موضع گیری انتقادی در برابر دانش 
بدیهی تلقی شده، منش خاص تاریخی و فرهنگی، اهمیت فرایندهای اجتماعی در حفظ و 
استمرار دانش و مالزمت دانش با كنش اجتماعی را می پذیرد )بر، 2016(. شاید بهتر باشد 
باشیم  این  دنبال  به  مي گوید،  متأخر  ویتگنشتاین  از  پیروي  به  هكینگ4  یان  كه  همان گونه 
كه بفهمیم این مفهوم در گفتمان جامعه شناختي، چگونه به كار مي رود و به چه چیزهایي 

1. Boghossian   2. Bar
3. Wendt    4. Ian Hacking
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داللت مي كند )چاپرک، 2009(. برساخت گرایی اجتماعی را می توان نسخه جامعه شناختی تر 
و متمركزتر پارادایم »معانی فرهنگی« در نظر گرفت )قاضي طباطبایي و همكاران، 2007(. 
برساخت گرایی اجتماعی دیدگاهی نیرومند است كه شناخت را به وجود آمده از كنش متقابل 
و تفسیر انسانی می داند. برساخت گرایان اجتماعی معتقدند نه عمومی و ثابت و نه خنثی، بلكه 
همواره در واكنش به وقایع اجتماعی همواره در حال تغییر است )فاضلی و فیضی، 2012(.

اجتماعی  كتابی تحت عنوان »ساخت  برساخت گرایی  در حوزه  مهم  آثار  اولین  از  یكی 
واقعیت« نوشته برگر و الكمن است. از دید برگر و الكمن جامعه داراي موجودیت عیني 
است، به همان معنایي كه دوركیم مي گوید حقایق اجتماعي را به منزله اشیاء تلقي كنید. اما 
این موجودیت عیني در اثر فعالیتي كه مبین معناي ذهني است شكل مي گیرد. برگر و الكمن 
عیني شدن واقعیت براي نسل بعد كه به عبارتي شریك شدن در دنیاي ذهني دیگران است را 

از طریق مفهوم جامعه پذیري اولیه و ثانویه توضیح مي دهند )برگر و الكمن1، 1996(.
تأكید اصلي رویكرد برساخت گرایی اجتماعی بر فهم و كشف معنا در فرایند اجتماعی 
و به رسمیت شناخته شدن درک ها و معاني، كنش ها، سنن، فرهنگ ها، رفتارها و نگرش های 
گوناگون و گاهی متضاد است؛ بنابراین در این دیدگاه امر مطلوب و ایده آل مدنظر نیست. 
و  بی طرفانه  رویكرد  اتخاذ  به  را  پژوهشگران  روش،  یك  به مثابه  برساخت گرایی  رویكرد 
غیرجانبدارانه نسبت به وقایع، نظرات و كنش ها ترغیب مي كند و موجبات افزایش تساهل 
فكری و عملي و نیز اتخاذ نگاه انتقادی به امور بدیهي را در محقق فراهم مي سازد )نقیب زاده 

و خشك جان، 2013(.
وجود  متنوعی  آمریكا سنت های  در  به ویژه  جامعه شناسی  توسعه  در  تاریخی  لحاظ  به 

داشته است كه در شش مرحله دسته بندی شده اند. در مرحله ششم یعنی »برتری رویكرد 
برساخت گرایی« كه از سال 1985 تا كنون ادامه دارد، تنوع و چندگانگی رویكردها و فراوانی 

1. Berger and Luckmann
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نمادها، زبان ها، دانش و گروه های معترض و حاشیه ای باعث محبوبیت رویكرد برساخت گرا 
در فهم زندگی اجتماعی شد. در این دوره اینكه گروه های خاص مردم چگونه به ساخت 
ازجمله  مختلف  رشته های  در  اصلی  سؤال  به  می پردازند  وضعیت ها  و  رویدادها  معانی 
پژوهش حاضر  اینكه  به  توجه  با  واینبرگ1، 2007(.  و  )رابینگتن  تبدیل شد  جامعه شناسی 
با گروه هاي آسیب پذیری كه عمدتا جزء  قصد بررسی سازمان های مردم نهادی را دارد كه 
گروه های حاشیه ای تلقی می شوند سر و كار دارد، رویكرد برساخت گرایی در پیش برد تحقیق 

نقش اساسی دارد.
در دیدگاه برساخت گرایی اجتماعی نظر بر این است كه مسئله اجتماعی مستقل از ذهن 
ما عینیت ندارد، بلكه از سوی ما ساخته می شود. در این دیدگاه علت مسئله اجتماعی نیز 
اشتراک  بلكه  نیست،  بر جامعه  نظام روابط سیاسی- اجتماعی حاكم  و  ارزش ها، ساختارها 
ذهنی میان عامالن اجتماعی و یا مدعیان یك مسئله و مخاطبان آنها در تعیین مسئله و مواجهه 
جدی با آن است. بنابراین نقش عامالن در این دیدگاه اصلی است و تبعا طرح مسئله صرفا 
جنبه شناختی یا توجیهی ندارد، بلكه مسئله از این رو مطرح می شود كه حل شود. این مطلب 
را در تعریف مسئله اجتماعی از سوی این دیدگاه به خوبی می توان دریافت )لوزیك2، 2009(.

این دیدگاه  برخالف سایر رویكردهای مختلف در تبیین مسائل اجتماعی است كه بسیاری 
از آنها مسئله اجتماعی را بنیادی، عینی و واقعی دیده و آن را به پدیده هایی پیوند می زنند كه تا 
حدودی در زمره پایه های نظم اجتماعی موجود هستند. بنابراین چنین دیدگاه هایی هزینه های 
مواجهه با مسئله اجتماعی را آنقدر افزایش می دهند كه تقریبا حل آن دور از دسترس كرده 
و با این نگاه حوزه مسئله اجتماعی صرفا شناختی و نه مداخله ای ارزیابی می شود )معیدفر، 

2010(. اما برساخت گرایان مدعی اند كه تعریف مسائل اجتماعی در چارچوب شرایط عینی 

1. Rubington and Weinberg
2. Loseke
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نادیده می گیرد كه معرفی شرایط  را  این واقعیت  اینكه  اساسی دارد: یكی  جامعه دو عیب 
با  عین گرایی  اینكه  دیگر  و  است  ذهنی  داوری  مستلزم  اجتماعی  مسئله  به عنوان  اجتماعی 
دارند،  یكدیگر  با  اندكی  مشترک  وجه  كه  اجتماعی  مسائل  به عنوان  شرایطی  به  انگ زنی 
دیدگاه  در   .)1997 )اسپكتور1،  باشد  اجتماعی  مسائل  عمومی تر  نظریه های  بنیان  نمی تواند 
برساخت گرایی اجتماعی، مسئله اجتماعی چهار جزء اصلی دارد؛ یعنی وضعیت اظهارشده 
»مشكل ساز و آسیب زایی« است كه »شایع« بوده و ذهن شمار مهمی از مردم را درگیر كند، 
»قابل حل« شناخته شده و نیاز به »اقدام جهت تغییر« وضعیت نیز با آن همراه باشد و مردم 
خواستار اصالح آن بوده یا خود برای اصالحش تالش كنند )معیدفر، 2010(. با این نگاه 
مشكالت گروه های آسیب پذیر كه از سوی سمن ها برجسته می شود را باید مسئله اجتماعی 

تلقی كرد.
با این تعریف مشخص می شود كه مسئله اجتماعی معضلی ریشه دار نیست كه تقریبا به 
دلیل عمق و تداوم طوالنی مدت، كم كم بخشی از واقعیت زندگی مردم شده و افراد به آن 
عادت كرده باشند؛ چیزی كه در دیدگاه های قبلی وجود داشت. مسئله اجتماعی یك مشكل 
ساختاری نیست كه تقریبا الینحل بوده و یا حل آن مستلزم دگرگونی های اساسی و بسیار 
هزینه بر باشد. بلكه مشكلی است كه در اعتقاد عمومی قابل حل بوده و برای آن اقدام مؤثر 
نیز در حال انجام است. در این دیدگاه مسئله اجتماعی با مداخله افراد و گروه هایی از مردم 
این زاویه معضالت و مسائلی كه سمن ها در تالش  از  حل خواهد شد )معیدفر، 2010(. 
برای برجسته ساختن، برساخت، مهم جلوه دادن و از میان برداشتن و یا كاهش آن هستند، 
به وضوح یك مسئله اجتماعی تلقی خواهد شد. درواقع سمن ها همان گروه هایی هستند كه 

سعی دارند یك مسئله اجتماعی را برساخت كنند.

1. Spector
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روش
در تحقیق حاضر از روش شناسی پژوهش كیفی از نوع نظریه مبنایی استفاده شده است. با 
توجه به ماهیت موضوع، تكنیك محوری و اصلی برای گردآوری داده ها مصاحبه های عمیق 
نیمه ساخت یافته و باز بوده است. عالوه بر این، مشاهده های مشاركتی و مستقیم پژوهشگر 

در میدان پژوهش و بررسي وضعیت سازمان مردم نهاد نیز مورداستفاده قرار گرفته است.
در این تحقیق با 23 نفر از فعاالن سازمان هاي  غیردولتی فعال در حوزه آسیب هاي اجتماعي 
در استان تهران در سال 1396 مصاحبه شد. همچنین وضعیت 34 مورد این سازمان ها مورد 
مشاهده و مطالعه قرار گرفته است. این تعداد از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و با 
رسیدن به اشباع نظری و كسب تنوع كافي، نمونه گیری پایان یافت. شایان ذكر است محققین 
با استفاده از فهرست محورهاي مصاحبه و نیز طراحي مشاهده نامه سعي كرده اند جمع آوري 

داده ها به صورت نظام مند صورت پذیرد.
آسیب هاي  حوزه  با  مرتبط  مردم نهاد  سازمان هاي  فعاالن  با  مصاحبه  پژوهش  این  در 

اجتماعي و نیز مشاهده سمن ها، بر اساس دو محور زیر صورت گرفته است:
مهم ترین آسیب ها و مسائل اجتماعی كه سمن های حمایتی برجسته و برساخت می شود كدامند؟ -
سمن های حمایتی از چه شیوه هایی برای برجسته ساختن و برساخت آسیب ها و مسائل  -

اجتماعی استفاده می كنند؟
شایان ذكر است كه در پژوهش هایی كه با استفاده از روش تحقیق كیفی انجام میشوند تعداد 
دقیق افراد نمونه از قبل مشخص نیست، بلكه نمونه گیری در میدان تحقیق انجام میگیرد )ایمان، 
2013(. در این پژوهش متناسب با استراتژی تحقیق، نمونه گیری به شیوه نمونه گیری نظری1 و 
هدفمند بوده است كه پس از انجام این تعداد مصاحبه و مشاهده، اشباع نظری2 حاصل شده است.

1. theoretical sampling
2. theoretical saturation
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از مقایسه دادها1 صورت  تحلیل داده ها به صورت فرایندی منظم و درعین حال مداوم 
پذیرفت. فن اصلی برای تجزیه وتحلیل داده ها در این روش كد گذاری2 بوده است كه طی 
فرایندی در سه سطح كدگذاری باز3، كدگذاری محوری4 و كدگذاری انتخابی5 انجام پذیرفت. 
نام گذاری، توصیف و طبقه بندی داده ها صورت گرفت  باز شناسایی،  در مرحله كدگذاری 
و در مرحله كدگذاری محوری مفاهیم و مقوله هایی كه در مرحله كدگذاری باز شناسایی 
انتخابی  كدگذاری  در  نهایتا  مرتبط شدند.  یكدیگر  به  تركیبی جدید  و  تجزیه  در  شد  ه اند، 
محققان تالش كرده اند تا بتوانند از دل داده ها مدل تحلیلی را برای عوامل تأثیرگذار بر بقا و 

پایداري سمن هاي فعال در حوزه آسیب هاي اجتماعي ارائه نمایند.
در مطالعه حاضر برای دستیابی به اعتبار6 جنبه های مختلفی مدنظر قرار گرفت. تعدادي از 
متخصصان این حوزه به عنوان بازرس خارجی7 در تمامی مراحل پژوهش بر روند اجراي تحقیق 
نظارت داشته اند. همچنین در مسیر تحقیق با همتایان8 علمی و مشاوران تبادل نظر شده است. از 
روش های دیگر اعتبارسنجی در روش كیفی اعتبار از طریق اعضا است. در این روش اعضاء، توصیف 
محقق را انعكاس دنیای اجتماعی خود می دانند )ایمان، 2013(. در این تحقیق نیز نتایج تحقیق به 
مصاحبه شوندگان برگردانده شد و سپس نظرات آنها با یافته ها مطابقت داده شد است. عالوه بر این 
برای افزایش اعتبار تحقیق سعي شده است تا داده ها، روش ها و تصمیمات محقق در حال اجرای طرح 
به گونه ای ثبت و مستندسازی شد كه به سایر پژوهشگران، قدرت درک تصمیم های محقق، تكرار 
فرایند تحقیق و امكان ارزشیابی مطالعه را بدهد. پیاده كردن دقیق متن مصاحبه ها، ذخیره و نگه داري 
صوت مصاحبه ها )در صورت رضایت مصاحبه شونده(، تدوین مشاهده نامه و ... ازجمله این موارد 
دیگری است كه به اعتبار كار افزوده است. عالوه بر این، تحلیل موارد منفی9 )تدقیق در دیدگاه افرادي 

كه نظراتي متفاوت با غالب مصاحبه شوندگان داشته اند( نیز باعث اصالح برخي یافته ها شده است.
1. constant comparative data analysis 2. coding  3. open coding
4. axial coding   5. selective coding 6. truthworthiness
7. external audits   8. peer debriefing 9. negative case analysis
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یافته ها
در این بخش گزاره های تحلیلی مستخرج از مجموعه مصاحبه ها و مشاهده ها ذیل دو 
قسمت آمده است. پیش از ارائه یافته های اصلی، فهرست مصاحبه شوندگان در قالب جدول 

)1( نمایش داده می شود.
جدول (1) اسامی مصاحبه شوندگان براساس جنسیت، سن، تحصیالت و نوع فعالیت

نوع فعالیتتحصیالتسنجنسیتنام مستعارردیف
مؤسس سمنفوق لیسانس45زنستاره1
مؤسس سمنفوق لیسانس47زنزهرا2
فعال سمنفوق لیسانس34مردعلی3
مؤسس سمن لیسانس38زننرگس4
فعال سمنفوق لیسانس48مردحسین5
فعال سمن لیسانس51زنمنیژه6
مؤسس سمنفوق دیپلم32مرداصغر7
مؤسس سمن لیسانس38مردصابر8
فعال سمنفوق لیسانس29مردمحمد9
مؤسس سمنفوق لیسانس37مردباقر10
فعال سمن لیسانس46زنمائده11
مؤسس سمنلیسانس41مردرضا12
فعال سمندكتري63زنسارا13
فعال سمنفوق لیسانس43زنفاطمه14
مؤسس سمنفوق لیسانس55زنملیحه15
فعال سمنفوق لیسانس38زنشیما16
مؤسس سمنفوق لیسانس58مردمحسن17
فعال سمندكتري29مردیوسف18
فعال سمندكتري60مردمهدی19
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نوع فعالیتتحصیالتسنجنسیتنام مستعارردیف
مؤسس سمنفوق لیسانس48زنژاله20
فعال سمنلیسانس33زنسمانه21
فعال سمنفوق لیسانس31مردسامان22
فعال سمنفوق لیسانس28زننسترن23

الف) مهم ترین آسیب ها و مسائل اجتماعی برجسته شده توسط سمن های حمایتی
مختلف  اجتماعی  آسیب های  و  مسائل  »برجسته سازی«  مي شود  تالش  قسمت  این  در 
توسط سمن ها مشخص شود. درواقع آنچه سمن ها بدان توجه می كنند، بازتابی از مسائل و 
معضالت اجتماعی مهم جامعه است. از این جهت موضوع فوق مي تواند محل توجه و تأمل 
باشد. در این بخش سعي شده است »آسیبهای اجتماعی موردتوجه« و »گروه هاي آسیبپذیر 
موردتوجه« در هر سمن از هم تفكیك شوند. هرچند این دو مفهوم درواقع به یك چیز اشاره 
دارند، اما تمایز آنها كمك بیشتري به تحلیل »حوزه موضوعی« موردتوجه سمن ها خواهد 
كرد. شایان ذكر است در اینجا مفاهیمی چون »مسائل اجتماعی« و »آسیب های اجتماعی« در 
معنای تخصصی آن به كار برده نشده است. بلكه دیدگاه فعاالن سمن ها و نیز رویكرد كلی 

سازمان های مردم نهاد موردبررسی در توجه به معضالت خاص مدنظر بوده است.
برای استخراج داده های مرتبط با این بخش در مصاحبه ها و نیز مشاهده نامه ها سؤاالتی با 
این مضمون كه »مهم ترین آسیب ها و معضالت اجتماعی كه سمن به آن توجه دارد، در طول 
فعالیتش با آن مواجه شده است و برای بهبود وضعیت آن تالش كرده چیست« و »مهم ترین 
گروهی كه به عنوان گروه هاي آسیب پذیر تحت حمایت سمن بوده كدام است« مدنظر بوده 
است. حاصل پاسخ به این سؤاالت كه بیانگر ذهنیت سمن ها نسبت به مسائل و آسیب های 

اجتماعی مهم جامعه است، در جدول )2( به عنوان نمونه آمده است.
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جدول (2) برجسته سازی مسائل اجتماعی به لحاظ »معضالت اجتماعي« و »گروه هاي 
آسیب پذیر« موردتوجه در برخی سمن ها

گروه هاي آسیب پذیرآسیبها و معضالت اجتماعینام سمن

فقر )پیامدهاي فقر همچون اعتیاد، انصارالرسول
بازماندن از تحصیل و ...(

ایتام )فرزندان بدون والد( -
زنان سرپرست خانوار -

كار كودكان، محرومیت كودكان از كودک پویش
تحصیل، فقر مادی، فقر آموزشی

كودكان كار به ویژه افراد افغانستانی -
كودكان محروم از تحصیل به ویژه  -

افراد افغانستانی

حامي
عدم برخورداري از زیرساخت 

فرهنگي مثل مدرسه و كتابخانه، فقر 
آموزشی

كودكان ساكن مناطق محروم و  -
دورافتاده

كودكان محروم از تحصیل و امكانات  -
آموزشي مناسب

خانه خورشید

اعتیاد زنان و تبعات آن برای 
فرزندان، ابتالء زنان معتاد به 

بیماری های جسمی همچون ایدز و 
هپاتیت، بی خانمانی زنان معتاد

زنان دارای اعتیاد -
زنان در معرض آسیب اعتیاد -
فرزندان زنان معتاد و آسیب پذیر -

امام علی
فقر و گرسنگی، كارتن خوابی، 

ازدواج كودكان، حاشیه نشینی، اعتیاد، 
فرار دختران از منزل

كودكان كار و خیابان -
اعتیاد مردان، زنان و كودكان -
كودكان و نوجوانان محكوم به  -

قصاص
مادران سرپرست خانواده -

حمایت 
از حقوق 
كودكان

محرومیت كودكان از تحصیل، 
تبعیض و خشونت علیه كودكان، 

بهره كشی و سوءاستفاده از كودكان، 
خأل قوانین حمایت از كودكان

كودكان محروم و بی سرپناه -
كودكان قربانی بالیای طبیعی -
كودكان مورد بهره كشی و سوءاستفاده -
كودكان بی سرپرست و بد سرپرست -
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گروه هاي آسیب پذیرآسیبها و معضالت اجتماعینام سمن

شبكه یاری 
كودكان كار

كار كودكان و اشكال بد آن، فقدان 
حمایت حقوقی از كودكان كار، نبود 
هم افزایی سمن های فعال این حوزه

كودكان كار و خیابان -

فقدان پشتوانه اقتصادی و مهارتی در باور
زنان سرپرست خانواده

دختران، زنان و مادران سرپرست  -
خانواده

پژوهش های 
آموزشی پویا

ضعف آموزشی كودكان و مربیان و 
كودكان محروم از تحصیل -معلمان آنها

همیاران 
سالمت روان

پایین بودن سطح آگاهي فرهنگي، 
خانواده های محروم و دچار آسیب -آموزشي و بهداشتي

خانه مهر 
كودک

ضعف آموزشی- مهارتی كودكان 
و خانواده ها در مناطق محروم و 

آسیب خیز

كودكان بازمانده از تحصیل -
خانواده های ساكن در مناطق  -

آسیب خیز

فقدان توان شغلی- مهارتی و مهر و ماه
آموزشی زنان و فرزندانشان

زنان ساكن مناطق محروم -
كودكان مناطق آسیب خیز و فقیرنشین -
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در جدول )2( مهم ترین معضالت اجتماعي و گروه هاي آسیب پذیر موردتوجه در برخی 
از این جدول، تعداد  نهایي حاصل  ارائه خروجي  سمن ها به عنوان نمونه آمده است. برای 
موارد مشابه موجود در سمن های مختلف شمرده شده است. اعداد حاصل از این بخش برای 
مثال نشان می دهد كه كار كودكان مهم ترین مسئله موردتوجه سمن ها با فراوانی 20 مورد 
است. یعنی 20 سمن از 34 سمن موردبررسی )59 درصد آنها( این مسئله را به عنوان یكی از 

مهم ترین معضالت اجتماعی تشخیص داده اند.
البته باید گفت صرفا آمار به دست آمده طبق توضیح فوق نمی تواند برجسته سازی موردنظر 
اینكه چه مسائلی در سازمان های  برای نشان دادن  این بخش را مشخص كند. درواقع  در 
مردم نهاد بیش از بقیه برجسته  می شود، صرفا نمی توان معیار كمی را در نظر گرفت. برای مثال 
نمی توان گفت چون 60 درصد سمن ها به اعتیاد توجه دارند، پس این معضل بیش از همه 
برجسته شده است. زیرا ممكن است یك سمن هرچند هر دو معضل كار كودكان و اعتیاد 
را مهم معرفی كند، اما شدت و میزان توجه آن به این دو معضل یكسان نباشد. به بیان دیگر 

برجسته سازی موردنظر محقق چیزی فراتر از تكرار توجه به یك مسئله در سمن ها است.
بهتر  این بخش  بر پژوهش، محققان در  این توضیحات و طبق رویكرد كیفی حاكم  با 
اجتماعی  آسیب های  از  مشخصی  پهنه بندی  عدد،  ذكر  و  شكل  ترسیم  جای  به  می دانند 
موردتوجه سمن ها ذكر شده و مورد توصیف و تحلیل قرار گیرد. در جدول زیر به عنوان 
برآیند نهایی این بخش، آسیب های اجتماعی و گروه هاي آسیب پذیری كه بیشترین بسامد را 

در توجه سمن ها به آن دارند به ترتیب اولویت و برجسته شدن خواهد آمد.
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جدول (3) اولویت توجه به مسائل اجتماعی به لحاظ »معضالت اجتماعي« و »گروه هاي 
آسیب پذیر« در سمن ها

موارداولویت هامعیار

آسیبها و معضالت 
اجتماعی موردتوجه 

سمن ها

كار كودكاناولویت اول
بهره كشی و سوءاستفاده از كودكاناولویت دوم
حاشیه نشینیاولویت سوم

محرومیت كودكان از تحصیلاولویت چهارم
اعتیاداولویت پنجم
خشونت علیه كودكاناولویت ششم
ضعف آموزشی- مهارتی كودكاناولویت هفتم
ازدواج اجباری كودكاناولویت هشتم
اعتیاد كودكاناولویت نهم
فقر و گرسنگیاولویت دهم

كارتن خوابی و بی خانمانیاولویت یازدهم
فقدان توان شغلی- مهارتی و آموزشیاولویت دوازدهم
فقدان زیرساخت فرهنگياولویت سیزدهم
فرار دختران از منزلاولویت چهاردهم

گروه هاي آسیبپذیر 
موردتوجه سمن ها

كودكان كار و خیاباناولویت اول
كودكان ساكن مناطق آسیب خیز و فقیرنشیناولویت دوم
كودكان محروم از تحصیلاولویت سوم

كودكان بی سرپرست و بد سرپرستاولویت چهارم
كودكان بی سرپناهاولویت پنجم
زنان و مردان دارای اعتیاداولویت ششم
مادران سرپرست خانواراولویت هفتم
كودكان و نوجوانان محكوم به قصاصاولویت هشتم
كودكان قربانی بالیای طبیعیاولویت نهم
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شایان ذكر است كه جدل فوق بدین معنا نیست كه آسیب ها و گروه هاي دارای اولویِت 
پایین تر مهم نیستند. بلكه بسامد، میزان و عمق توجه به آنها در سمن های موردمطالعه كمتر 
بوده است. در شكل های )1( و )2( مواردی كه دارای اهمیت و بسامد باالتری بوده اند به 

صورت شماتیك قابل مشاهده است.

شکل (1) مهم ترین آسیب ها و معضالت اجتماعي موردتوجه سمن های بررسی شده در تحقیق
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شکل (2) مهم ترین گروه هاي آسیب پذیر موردتوجه سمن های بررسی شده در تحقیق

آن  به تبع  و  اجتماعی  آسیب  مهم ترین  گفت  می توان  فوق  شكل های  و  جدول  طبق 
گروه هاي آسیب پذیر موردتوجه سازمان های مردم نهاد، آسیب های مرتبط با كودكان اعم از 

فقر مادی، فقر آموزشی، كار اجباری و ... است.
كودكی دوران رشد و بالندگی است و برخورداری كودكان از حقوق اساسی خود در این 
سال های حساس، رشد و سالمت آنان را تأمین می كند. كودكان با توجه به ویژگی های سنی 
خود بسیار آسیب پذیرند و برای دستیابی به حقوق خود، نیاز به حمایت بزرگ ساالن دارند. 
كودكان كار كه به دالیل اقتصادی و اجتماعی، تعداد آنان در جامعه رو به گستردگی است، به 
علت شرایط خاص زندگی خود، آسیب پذیری بیشتری دارند و از حقوق كمتری بهره مندند 
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نیاز دارند. كار كودكان  تغییر شرایط زندگی خود، به حمایت مؤثرتری  برای  این رو  از  و 
به ویژه در محیط ناامن خیابان، آسیب های جدی به آنان وارد می سازد و پیامدهای زیان بار آن، 
سالمت كودكان و جامعه را در معرض خطر قرار می دهد. با توجه به این پیامدهای آسیب زا، 
در سال های اخیر، اقدامات ویژه ای از طرف سمن های مرتبط،  درزمینه ساماندهی، آموزش و 

حمایت از این كودكان انجام شده است. یوسف در این مورد می گوید:

بعدازاینكه  كردیم.  شروع  كوره ها  ساكن  كودكان  برای  را  آموزشی  فعالیت های  »ما 
مدرسه خودگردان مهاجران افغانستانی منطقه محمودآباد تهران تعطیل شد، با تعدادی 
برای  را  پایه  آموزش  شرایط  و  داده  گسترش  را  فعالیتمان  شدیم  مصمم  دوستان  از 

كودكان افغانستانی كه امكان ورود به مدارس دولتی نداشتند فراهم كنیم.«
همچنین در خصوص توجه به دختران و زنان آسیب پذیر باید گفت كه برخی خانواده ها 
به علت مشكالت مالی و یا دیدگاههای فرهنگی و در برخی موارد نبود مركز آموزشی در 
منطقه خود، از ادامه تحصیل كودكان به ویژه دختران بعد از تحصیالت ابتدایی و یا حداكثر تا 
پایه راهنمایی جلوگیری می كنند. لذا بخش وسیعی از این كودكان به علت نداشتن موقعیت 
مناسب و یا عدم امكان حضور در مدارس در خانه ها رها شده  و یا  مشغول به كار شده اند. 
این گروه به دلیل جوان بودن و داشتن آینده ای برای زندگی مطلوب، برخوردار از شوق و 
استعداد باال برای یادگیری، امید و داشتن آرزو و تصوری از آینده و نیز امكان تأثیرگذاری 
بر روی دیگر كودكان محل و افراد موردتوجه جدی سازمان های مردم نهاد بوده اند. از سوی 
سرپرست  خانواده،  در  بودن  مادر  مسئولیت  چون  ویژگی هایی  نیز  آسیب دیده  زنان  دیگر 
خانواده بودن، مسئولیت اصلی تربیت و پرورش فرزندان، داشتن انگیزه مالی و كسب درآمد 
و برخورداری از مهارت های بالفعل و بالقوه برای كسب اشتغال را دارند. علی توضیح می دهد 

كه:
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»كم كم به این نتیجه رسیدیم كه باید برویم به سمت توانمندسازی خانواده ها بخصوص 
مادران؛ به خاطر اینكه ما با تربیت بچه ها سروكار داشتیم و فقط محدود به آنها نمی شد. 
یكی از دوستانمان كه در حوزه »طرح توانمندسازی زنان روستایی« كار كرده بود به ما 

اضافه شد و شروع كردیم به ارتباط گرفتن با مادران.«
جزء  و  داشته  آسیب پذیر  گروه هاي  به عنوان  به سزایی  اهمیت  فوق  گروه  دو  بنابراین 

گروه های دارای اولویت توجه در سمن های موردمطالعه در این پژوهش بوده اند.

ب) شیوه هایی برجسته ساختن و برساخت آسیبها و مسائل اجتماعی توسط سمنهای حمایتی
سازمان های مردم نهاد حمایتی، بخشی از ذهنیت ما در مورد مسائل اجتماعی را شكل 
می دهند. این سمن ها برای برساختن و جلب توجه عموم جامعه به مسائل اجتماعی مراحل 

مختلفی را طی می كنند كه در شكل )3( نشان داده شده است:

شکل (3) مراحل برساخت مسائل اجتماعی در سمن های حمایتی

 آنها در این راه از شیوه ها و روش های گوناگونی برای مهم جلوه دادن و برساخت مسائل 
می شود  سعی  حاضر  محور  ذیل  می جویند.  سود  آسیب پذیر  گروه های  با  مرتبط  اجتماعی 
از  مستخرج  مقوله های  قالب  در  سمن ها،  در  اجتماعی  مسائل  برساخت  اصلی  روش های 

مصاحبه ها و مشاهدات ذكر گردد.

1- تداوم آسیب و چرخه معضالت
به  او  است.  شده  متولد  فقیر  خانواده  در  كودكی  كه  كرد  تصور  را  وضعیتی  می توان 
اندازه كافی رشد نمی كند و  به  ازنظر بدنی و هوشی  نامناسب،  دالیل مختلف مانند تغذیه 
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ازآنجاكه خانواده درگیر معاش روزمره خود است دیگر برای آموزش مهارت كودک خود 
وقت نمی گذارند. از طرفی كودک مجبور است از سنین پایین وارد بازار كار شود در نتیجه 
چرخهای شكل می گیرد كه از بدو تولد تا پیری، فرد فقیر را در شرایط فقر نگه میدارد. این 
شرایط نسل به نسل در خانواده فقیر تكرار میشود. این اتفاقی است كه باید آن را »چرخه 
فقر« نامید؛ فرایندی كه باعث می شود فقر تداوم پیدا كند. البته این چرخه صرفًا به موضوع 
فقر محدود نمی شود، بلكه آسیب ها و معضالت زیادی هستند كه به بیانی در قالب شرایط 
اجتماعی به ارث می رسند و تداوم می یابند. بنابراین می توان ذیل مقوله ای كلی تر آن را »تداوم 
آسیب« دانست. گروه هاي آسیب پذیر غالبا در ایجاد چنین شرایطی نقشی ندارند؛ شرایطی كه 
آنها را از رشد و كمال یافتگی كه هر انسانی شایسته آن است باز میدارد. دراین بین ساز مان های 
مردم نهاد با تأكید بر مفهوم فوق، استدالل می كنند كه اگر جلوی این چرخه و تداوم ایجاد 

معضالت گرفته نشود، وضع بسیار وخیم تر خواهد شد. محسن در این خصوص می گوید:

»كودكانی در جامعه هستند كه از پایه ای ترین امكانات همچون تحصیل، غذای كافی، 
زندگی در محیط سالم، چند ساعت بازی، حتی هویت و شناسنامه كه حق آنهاست 

محروم مانده اند؛ اینها نیازمند كمك جدی هستند.«

2- تداوم نفع
این مقوله در كنار مفهوم »تداوم آسیب« معنا می یابد. درواقع در مفهوم قبلی تأكید بر این 
بوده است كه اگر جلوی آسیب از منشاء )بنا به تشخیص سمن( گرفته نشود، آسیب آن تداوم 
یافته و به سایر حوزه ها و در سایر زمان ها نیز سرایت می كند. »تداوم نفع« نیز بدین معنی 
است كه حل مشكل و كمك كردن به یك قشر آسیب پذیر خاص )بنا به تشخیص سمن( در 
آینده و در بلندمدت باعث منتفع شدن خود فرد و نیز كل جامعه می شود. درواقع كمكی كه 
به گروه هاي آسیب پذیر می شود، صرفا كمك به یك فرد نیست، بلكه كمك به خودمان و به 
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همه مردم است. برخی سمن ها با این استدالل سعی بر نشان دادن اهمیت كار خود و مهم 
بودن توجه مردم به معضالت مختلف دارند.

به عنوان مثال مؤسسه حامی با تأكید بر »تأثیر آموزش كودكان بر تعالي جامعه در آینده« 
به تأسیس زیرساخت های فرهنگی نظیر كتابخانه و مدرسه در مناطق محروم همت گمارده 

است. مهدی در این مورد می گوید:

»استدالل و منطقی پشت آن وجود دارد این است كه آن جوان یا آن نوجوان و كودک 
وقتی كه رشد بكند خودش می آید و یك عاملی می شود برای تقویت و ارتقای جامعة 

خودش. این را تشخیص دادند كه به ساخت مدرسه و كتابخانه برسد.«

3- رویکرد مناسبتی
در خصوص مفهوم »رویكرد مناسبتی« باید گفت در بسیاری از سمن ها با پیوند دادن یكی 
از مناسبت های ملی یا مذهبی با نیاز گروه هاي آسیب پذیر به توجه و كمك، سعی می كنند یك 
معضل اجتماعی را برجسته ساخته و گام مؤثری برای برساخت آن بردارند. البته هركدام از 
این پیوندها می تواند ذیل مقوله جداگانه ای قرار گیرد. مثال اینكه در مناسبت های ملی بیشتر 
حس ناسیونالیستی افراد تحریك می شود، اما در مناسبت های مذهبی عموما احساس و عقاید 

دینی افراد.
را سر  آن  با صله رحم و شب نشینی  مردم  یلدا كه  برخی سمن ها در شب  نمونه  برای 
در  را  سال  طوالنی ترین شب  باید  كه  می اندازد  كارتن خواب ها  فكر  به  را  جامعه  می كنند، 
سرما و بدون سرپناه سپری كنند. مثال دیگر اینكه جمعیت امام علی )ع( در شب شهادت 
امیرالمؤمنین در طرحی با عنوان »كوچه گردان عاشق« با تأسی و تأكید بر یتیم نوازی ایشان 
و لزوم كمك به فقرای جامعه، معضل فقر را برجسته می كند. تالش برای آزادی و بخشش 
نوجوانان محكوم  به قصاص با تأمین هزینه  دیة آن ها از طریق كمك های مردمی در قالب آیین 
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»طفالن مسلم« در ایام عزاداری محرم و صفر و با شعار »براي طفالن مسلم دیروز مي گرییم، 
آیا براي طفالن مسلم امروز مي كوشیم؟«، از دیگر نمونه های رویكرد مناسبتی برای برساخت 

مسائل اجتماع است.
طبق رویكرد مناسبتی سمن ها در انجام فعالیت های اجتماعی خود تالش می كنند نگرشی 
انطباق  با  آیین ها و سنت های ملی و مذهبی موجود در جامعه را ترویج كرده و  به  عمیق 
اجتماعی قدم های  برای كاهش معضالت  نیازهای روز جامعه،  با  آیین ها  این  دستاوردهای 
مسیر  از  اجتماعی  آسیب های  حوزه  در  فعال  مردم نهاد  سازمان های  درواقع  بردارند.  مؤثر 
این  در  مرسوم  عادات  از  جامعه  ذهنیت  نهادن  فراتر  به  كمك  با  جامعه  دیرین  سنت های 
دارند  سعی  ملی،  اصالت  به  احترام  و  مذهبی  و  دینی  مقدسات  حفظ  كنار  در  مناسبت ها، 

دست آوردی برای اجتماع و باالخص قشر آسیب داشته باشند.

4- ملموس سازی آسیب ها
این مقوله نیز بی ارتباط با رویكرد مناسبتی نیست؛ اما به مفهوم عام تری اشاره دارد. یكی 
از راه های برساخت مسائل اجتماعی این است كه مردم آن را بیشتر حس كنند. درواقع ممكن 
است بسیاری از مشكالتی كه گروه هاي آسیب پذیر درگیر آن هستند، برای مردم عادی دور 
از ذهن باشد. این موضوع نیز طبیعی است؛ چون آنها شخصا دچار معضالت مختلف نبوده 
و نشده اند. اما فرایند ملموس سازی از روش هایی استفاده می كند تا آسیب های اجتماعی برای 

عموم جامعه )حضار( قابل لمس شود.
به عنوان مثال یكی از سازمان های موردبررسی در زمان هایی همچون شروع مدرسه ها در 
مهرماه، تالش می كند برای تهیه لوازمالتحریر دانشآموزان مناطق محروم از كمك مردم استفاده 
كند. یكی از تأثیراتی كه این موضوع به دنبال دارد ایجاد نوعی »ملموس سازی آسیب« است. 
بدین معنی كه وقتی فردی در زمان شروع مدرسه كه باید برای فرزندانش لوازمی را تهیه 
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كند، به گروه هاي محرومِ از این امكان فكر می كند، راحت تر و با تمایل بیشتر می تواند به وی 
كمك كند. چون حس آنها را در این مناسبت و زمان بهتر درک می كند.

به طوركلی در این شیوه می توان مسئله اجتماعی را یك شرایط بسیار معمول، عمومی و 
ملموس جلوه داد. برای این كار نیز تأكید بر اینكه افراد زیادی ممكن است قربانی یك مسئله 
باشند و نیز تأكید بر شیوع و فراوانی یك مسئله )زیاد، باال و بزرگ بودن اندازه مسائل و 
تعداد قربانیان؛ به طوری كه حضار همیشه خطر را بیخ گوش خود احساس كنند و هیچ كس 

خود را مصون از آن نداند( صورت می گیرد.

5- جایگزینی عمل
آن  در  كه  است  مسئله  برساخت  برای  شیوه ای  جایگزین(  )عمل  »جایگزینی«  مفهوم 
سمن ها مردم جامعه را بین دو انتخاب كه یكی متصل به زندگی روزمره و قاعدتا انتخاب 
معمول و همیشگی افراد است و در مقابل دیگری انتخاب مدنظر سمن ها است و می تواند 
مشكلی را حل كند، قرار می دهند. در این مورد نیز تاحدی همچون شیوه »ملموس سازی«، 
فرد مسئله را در خالل زندگی عادی خود درک می كند و به این نكته پی می برد كه اگر حتی 
»مسیر جاری زندگی« خود را دنبال كند، با تغییری كوچك می تواند در حل برخی معضالت 
نیز سهیم باشد. درواقع این موضوع از جهاتی »پیوند مسئله با زندگی شخصی و روزمره« 
افراد محسوب می شود. برای مثال تأكید سمن ها بر اینكه به جاي كمك به گداهایی كه هویت 
واقعی آنها را نمی دانیم به خیریه كمك كنیم، از این دست شیوه برساخت محسوب می شود. 

ستاره دراین باره می گوید:

»ما امكانی را فراهم كردیم كه مردم به جاي اینكه پولی را صرف هزینه براي ولیمه یا 
مراسم عزا كنند، بتوانند كودكان دچار سوءتغذیه را یاری كنند. با این شیوه مردم بیشتر 

ترغیب به كمك به نیازمندان می شوند.«
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6- تکمیل عمل
این مفهوم در كنار مقوله قبلی معنا می یابد. در این شیوه سازمان های مردم نهاد بر »تكمیل« )عمل 
مكمل( امور جاری با یك امر خیر تأكید دارند. درواقع این مفهوم اجرای همان روش جایگزینی به 
طریق دیگری است. بدین معنی كه اعمال روزمره با كمك سمن تكمیل شده و انجام می پذیرد و 
درعین حال از این طریق به حل مشكالت نیز توجه می شود. در رویكرد برساخت گرایی نیز تأكید 
می شود كه مسائل اجتماعی با فعالیت های روزمره و نگرانی های شخصی ما در رقابتند؛ درواقع توجه 

به یكی از آنها ما را از توجه به دیگری غافل می كند. بنابراین شیوه فوق از این رقابت می كاهد.
مثاًل تهیه استند مجالس ترحیم در موسسه حامي و نیز مؤسسه محك از این موارد است؛ 
درواقع مخاطب مراسم خودش را برگزار می كند و در كنار آن با سفارش استند مراسم با 

مشاركت یك سمن، عمل خود را تكمیل مي كند.
درنهایت باید اشاره كرد كه در نگاهی كلی می توان سه مفهوم »مناسبتی، جایگزینی و 
تكمیل« را ذیل مقوله ای انتزاعی تر یعنی »ارتباط اهداف سمن با اتفاقات روزمره« هم دید. 

زیرا این سه مفهوم به نوعی در یك راستا حركت می كنند.

7- نسبت عمل
سمن ها برای جلب نظر مردم و برساخت درست یك مسئله سعی می كنند فعالیت های خود 
را در راستای اعمال پسندیده انسانی نشان دهند. درواقع برای درک بهتر حضار و مخاطبان، 
این فعالیت ها و اعمال باید به اموری كه برای مردم مهم، مقدس و قابل احترام هستند نسبت 
داده شود. گاهی این نسبت دادن عمل به »امور عام انسانی« و »باورهای جهان شمول اخالقی« 
صورت می گیرد و به عنوان شاهد مثال از اعالمیه های جهانی حقوق بشر و مانند آن كمك گرفته 

می شود. به عنوان نمونه بخشی از منشور یكی از سمن های موردمطالعه به شرح زیر است:

»ما به دنبال تقویت دگرخواهی به عنوان اصل كلیدی همه ادیان و نیز برابری در حقوق 
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انسانی فارغ از نژاد و رنگ و مذهب و جنسیت و همچنین ایجاد فرصت های برابر 
با اتكا به اصولی چون ایمان به خدا، آزادی ادیان، عدالت، حقوق بشر و... هستیم.«

گاهی نیز اعمال و فعالیت های سمن ها به »فرد یا افراد« نسبت داده می شود. درواقع یك 
موردقبول گروه  و  قابل ستایش  فردی  توسط  آن عمل  انجام می دهد، چون  را  سمن عملی 
پرشماری از افراد نیز انجام شده است. گاهی نیز نسبت عمل در ارتباط با »شعائر و عقاید 
دیگر سمن  بیان  به  می شود.  نزدیك  مناسبتی  رویكرد  به  كه  می یابد؛ موضوعی  معنا  دینی« 
كاری را انجام می دهد كه در به وسیله شخصیتی موردقبول، باور انسانی و یا عقیده  دینی كه 

موردپذیرش گروه زیادی از مردم است پشتیبانی می شود.
است؛  مقوله كلی  »نسبت عمل« یك  كه  دانست  باید  قبلی  مورد  نیز همچون  اینجا  در 
درواقع می توان روش های برساخت مسائل اجتماعی از این طریق را در سه دسته »اخالقیات 

عام/جهان شمول«، »فرد/افراد« و »شعائر/عقاید دینی« قرار داد.

8- موج توجه به مسئله
بیان  به  است.  سمن ها  در  اجتماعی  مسائل  برساخت  منطقی  پیامد  درواقع  مفهوم  این 
دیگر این یك هدف مطلوب برای سمن ها است كه نتایج اقدامات آنها فراتر از فعالیت های 
محدود برای حل مشكل تعدادی از افراد باشد. معموال سمن ها شروع كننده این موج هستند. 
اما رسانه ها، افكار عمومی، سیاست گذارن، افراد بانفوذ و ... می توانند با تداوم آن، تأثیرات 
مثبت بزرگی برای حل مسائل اجتماعی داشته باشند. این مفهوم هم به عنوان ایده آل ذهنی 
در سمن ها مدنظر است و هم در عمل تعدادی سمن ها در برخی زمینه ها توانسته اند موج راه 

بیاندازند و یك مسئله اجتماعی را برساخت كنند. »مهدی« در این مورد می گوید:

»كار ما به هرحال میتواند یك جرقهای ایجاد بكند، شاید بتواند یك موج بزرگ را راه 
بیندازد كه در راستای سازندگی باشد.«
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9- همراه ساختن افراد مشهور
برخی سمن ها در جهت ارتقاء وضعیت اجتماعی و انسانی در جامعه و نیز ریشه یابی معضالت 
و آسیب های اجتماعی، از حضور اساتید دانشگاه، افراد ذی نفوذ، چهره های مشهور و ... در طرح ها، 
همایش ، سمینارها و جشن های خود استفاده می كنند. به عنوان مصداق هم می توان اشاره به حضور 
بازیگران، هنرمندان و افراد مشهور )سلبریتی ها( برای طرح مسائل اجتماعی داشت و هم كمك 

گرفتن از افراد دانشگاهی، اساتید و صاحب نظران در گوشزد كردن یك آسیب به جامعه و مردم.

10- رفع ابعاد (پیامدهای) وخیم آسیب
یك  كل  سراغ  به  رفتن  به جای  اجتماعی  آسیب های  در حوزه  فعال  برخی سمن های 
آسیب و مسئله، به سمت منزجركننده ترین، بدترین، بغرنج ترین و زشت ترین بخش آن آسیب 
می روند. درواقع با این روش مخاطب آسان تر متقاعد می شود كه باید برای آن آسیب كاری 
انجام داد. برساختن پیامدهای حول انگیز و حاد و تأكید بر اینكه مسئله موردنظر نتایج ناگوار 

و جبران ناپذیری دارد در این شیوه مورداستفاده قرار می گیرد.
برای مثال »شبكه یاری كودكان كار و خیابان«، هدف اول خود را حذف بدترین اشكال 
كار كودكان می داند. البته هرچند همین سمن هدف غایی خود را حذف كامل كار كودک 
در همه اشكال آن معرفی می كند، اما حل كامل مشكل كودكان كار ممكن است در نگاه اول 
دست نیافتنی به نظر برسد. در حالی تأكید بر ابعاد وخیم تر یك مسئله بزرگ راحت تر حضار 
این روش مسئله برساخت می شود.  به  برداشتن قدمی در راه حل آن می كند؛  به  متقاعد  را 
به عنوان مثال دیگر جمعیت امام علی )ع( اخیرا یكی از بدترین پیامدهای فقر یعنی ازدواج 
مورد  در  »زهرا«  است.  داده  قرار  موردتوجه  را  ازدواج(  به  كم سن  دختران  )اجبار  كودكان 

اقداماتی كه برای طرح این مسئله از سوی سمن انجام شده این گونه توضیح می دهد:

»سمیناری برای ازدواج اجباری كودكان گذاشتیم. بخش اعظم آن به دلیل فقر بود. مثال 
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به خاطر كرایه خانه، بچه اش را داده به صاحب خانه. بعد از سمینار كودک كه برخی 
فتوا گرفتند.  ازدواج ها  این  بودن  برای حرام  مراجع  از  بودند،  نمایندگان مجلس هم 

تالش شد رویه های قانونی هم اندیشیده شود. مثال قوانین بازدارنده فروش انسان.«
شایان ذكر است یكی از اتهاماتی كه به سمن ها زده می شود این است كه آنها با تحریف 
واقعیت و فریب مردم سعی دارند از افراد خیر و انساندوست پول جمع آوری كنند. اسمایلی 
كه  می نامد  فقر  پورنوگرافی  را  كمك  جمع آوری  برای  رسانه ها  از  سمن ها  برخی  استفاده 
عبارت است از فروش كودكان قحطی زده به همگان در جوامع غربی )ون روی، 2007(. از 

این نظر شیوه فوق گاهی سمن ها را در مظان اتهام قرار می دهد.

11- رفع ابعاد (پیامدهای) ُخرد آسیب
متعاقب مفهوم فوق می توان تالش سمن ها برای رفع ابعاد ُخردتر و سهل الوصول تر یك 
آسیب اجتماعی را مطرح كرد. درواقع آن مسئله همیشه وجود دارد، اما پیامدهای ُخرد آن 
قابل تخفیف، مداخله و كنترل هستند. با این روش افكار عمومی و مخاطبان به تدریج -و نه 
به یك باره- پی می برند كه برای رفع مشكالت باید به سراغ بخش های اصلی تر و بزرگ تر آن 
مسئله رفته و آن را از بین ببرند. طبق برساخت گرایی باید گفت سمن ها به سراغ بخش های 

قابل حل و به اصالح نرم مسئله می روند.
باید گفت همان طور كه توجه به ابعاد وخیم یك مسئله از این منظر كه بیشتر وجدان 
مخاطب را درگیر می كند، شیوه ای برای برساخت مسائل اجتماعی محسوب می شود، توجه به 
ابعاد ُخرد یك آسیب اجتماعی از این منظر كه بیشتر قابل حل  می كند، روشی برای برساخت 
است.  تحصیل  از  محرومیت  كودكان،  كار  پیامدهای  از  یكی  مثال  برای  می رود.  شمار  به 
تحصیل  به  و  كرده  تمركز  آسیب  بُعد  این  بر  كودكان« صرفا  مهر  »خانه  مؤسسه  دراین بین 

كودكانی كمك می كند كه تحت شرایط گوناگون مجبور به كار در حین تحصیل هستند.
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12- طرح ابعاد جدید مسئله
گاهی سمن ها معضالت را از زاویه »تفاوت در عین یكی بودن« مطرح می كنند. بدین 
معنی كه مسئله و معضل اگرچه از جهاتی مانند باقی مسائل است، اما وجوه متفاوت و خاصی 
نیز دارد. درواقع طرح مسائل قدیمی به شیوهای نو برای جلوگیری از اشباع حضار طرح 
شود، راهبرد ادعاسازی مؤثر و كارآمدی است. زیرا استفاده ازآنچه قبال موردپذیرش بوده 

است و افزودن تازگی به آن، توجه حضار را برمیانگیزد.
برای مثال یكی از سمن های موردمطالعه مسئله اعتیاد كودكان را با بررسی های میدانی، 
برگزاری سمینار و... موردتوجه و تأكید قرار داد. در این مورد مسئله جدید )اعتیاد كودكان( 
به عنوان موردی متفاوت از مسئلهای كه قبال وجود داشته است )اعتیاد( معرفی و برساخت 
شده است. تأكید بر زباله گردی كودكان به عنوان بخشی از معضل »كار كودكان« را نیز می توان 

از زبان یكی از فعاالن سمن به عنوان نمونه ذكر كرد:

»فعالیت پژوهشی و اجرایی برای زباله گردی كودكان انجام دادیم. برای آشنایی بیشتر 
زباله  تفكیك  كارگاه های  در  و  بودند  ایرانی  و  پاكستانی  افغانی،  كودكان  كه  اینها  با 
می خوابیدند، پرسشنامه پر كردیم و نتایجش را ارائه می كنیم. كودک 4 ساله دختر هم 

داشتیم كه معموال محروم از تحصیل هستند. اینها بیماری پوستی و تنفسی دارند.«
البته گاهی »طرح ابعاد جدید مسئله« صرفا بسط یك مسئله موردقبول و صحبت كردن بیشتر 
در مورد ابعاد آسیب زای آن است. طبق مثال قبلی توجه بیشتر به معضل اعتیاد و تأكید مضاعف بر 
تأثیرات منفی آن نیز ازنظر محقق ذیل همین مقوله قرار می گیرد. درواقع در این حالت محتوای یك 
آسیب اجتماعی پذیرفته شده بسط و گسترش داده شده و نسبت به ادعاهای پیشین بیشتر میشود.

13- ادعاسازي تصویري- بصري (نمایشي)
سمن ها براي متقاعد كردن حضار به وجود مسائل اجتماعي از شیوه هاي مختلف ادعاسازي 
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استفاده مي كنند. در رویكرد برساخت گرایي منظور از »ادعا« بیان یا اظهاری زبانی، نمایشی یا 
رفتاری است كه درصدد است حضار را برای جدی گرفتن شرایطی متقاعد كند. در ادعاهای 
نمایشی، سمن ها با روش هاي چندرسانه اي با تولید فیلم و تصاویر، مخاطبان را در خصوص 
ملموس«  »نمایش  باعث  راهكارهایي  چنین  مي كنند.  آگاه  اجتماعی  مسائل  چهارگانه  اجزای 
خدمات، اقدامات، مشكالت و... مي شود. با این شیوه مي توان گفت »تصاویر خود سخن میگویند«. 
نمونه هاي این شیوه بسیارند كه برخي از آنها به صورت جداگانه تحلیل شده اند. تولید فیلم مستند و 

كلیپ از اقدامات سمن ها برای كاهش آسیب های اجتماعی نیز نمونه دیگر قابل ذكر است.

14- ادعاسازي زباني
این شیوه را مي توان معمول ترین روش سمن ها براي متقاعد ساختن حضار دانست. درواقع 
ادعاهای زبانی گفتن یا نوشتن راجع به اجزای چهارگانه مسائل اجتماعی است. فعاالن سمن 
ابعاد مختلف  با  را  در سخنراني ها، همایش ها، مصاحبه ها و نشست ها سعي مي كنند جامعه 

آسیب هاي اجتماعي آشنا ساخته و آنها را متقاعد به توجه كردن به معضالت موجود كند.

15- ادعاسازي رفتاري
این شیوه را مي توان باالترین سطح ادعاسازي دانست. طبق این مقوله سمن ها عالوه بر نشان دادن 
وجوه مختلف آسیب هاي اجتماعي )شیوه نمایشي( و گفت وگو و مباحثه در مورد آن )شیوه زباني(، با 
انجام رفتارهاي مدني سعي مي كنند جامعه را متوجه مسائل اجتماعي گوناگون كنند. درواقع ادعاهای 
رفتاری انجام كار و اقدامی عملی راجع به اجزای چهارگانه مسائل اجتماعی است. این روش مي تواند 
تأثیرگذارتر از دو مورد قبلي باشد؛ البته هریك از این سه شیوه در زمان و مكان خود باعث برساخت 
مسائل اجتماعي مي شوند. حمل كیسه هاي محتوي مایحتاج ماهانه به درب منزل نیازمندان، حضور در 
محله هاي آسیب خیز و دعوت از مردم و گروه هاي آسیب پذیر به همراهي با سمن، برگزاري همایش 
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در كانون اصالح و تربیت و... از نمونه هاي قابل ذكر اداعاسازي رفتاري است.
در ادامه این بخش براساس مباحث مطرح شده، مدل زمینه ای مربوط به »شیوه برساخت 

و آشناسازی مسئله« ترسیم می شود.

شکل (4) مدل زمینه ای مربوط به »شیوه برساخت مسائل اجتماعی در سمن های حمایتی«

این  برای  استخراج شده  مقوالت  تمام  و  به دست آمده  زمینه ای  مدل  براساس  درنهایت 
محور، می توان مقوله هسته مفهومی كه مي تواند كلیه مقوالت و مباحث را پوشش داده و نیز 

جنبه تحلیلي دارد را »همگانی شدن آسیب ها« نامید.
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بحث
در این تحقیق هدف اصلی درک و شناخت معضالت اجتماعی برجسته شده از سوی 
سمن های حمایتی و چگونگی برساخت مسائل اجتماعی و سازوكار این فرایند بوده است. 
طبق یافته های تحقیق »كار كودكان«، »سوءاستفاده از آنها« و »حاشیه نشینی«، بیش از همه در 
سمن ها برجسته مي شود. همچنین »كودكان كار و خیابان«، »كودكان ساكن مناطق آسیب خیز 
و فقیرنشین«، برخي از اصلي ترین گروه هاي آسیب پذیري هستند كه سمن ها بر آنها تأكید 
داشته و به دنبال حل مشكالت آنها هستند. همچنین سمن ها از شیوه های گوناگونی چون 
»تداوم آسیب«، »رویكرد مناسبتی«، »ملموس سازی آسیب« و »جایگزینی/ تكمیل عمل«، برای 

برساخت مسائل اجتماعی و مهم جلوه دادن آنها استفاده می كنند.
تمركز  با  است،  گسترش  به  رو  ایران  در  آنها  تعداد  كه  حمایتی  مردم نهاد  سازمان های 
مسائل  مورد  در  جامعه  ذهنیت  از  بخشی  آسیب پذیر،  گروه های  و  حاشیه ای  محله های  بر 
اجتماعی را شكل می دهند؛ به بیان دیگر این سازمان ها با شیوه هاي گوناگون سعي دارند انواع 
مختلفي از مسائل و مشكالت مرتبط با گروه هاي آسیب پذیر را براي عموم مردم برجسته 

كنند، مهم جلوه بدهند و به اصطالح آنها را برساخت كنند.
الزمه ساخته شدن یك مسئله اجتماعی موفقیتآمیز، متقاعدشدن حضار نسبت به چهار جزء 
مسائل اجتماعی )شایع، آسیب زا، قابل حل، ایجاد تالش برای رفع( است. زیرا همه حضار 
طبق تجربه شخصی خود از درک و شناخت همه این اجزاء ناتوانند. درواقع وقتی شرایطی 
از سوی حضار غیراخالقی تلقی شود باید آن را مسئله اجتماعی نامید؛ زیرا اخالقیات نیز به 
طور طبیعی و فی نفسه از جنبه های عینی این شرایط و وضعیت ها سرنمی زنند، بلكه ساخته 
سمن هاي  داد،  نشان  تحقیق  یافته هاي  كه  همان طور  دراین بین   .)2010 )معیدفر،  می شوند 
كنند. همچنین  برساخت  را  با گروه هاي آسیب پذیر  مرتبط  قادرند مسائل  به خوبی  حمایتي 
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تحقیق حاضر نشان داد سازمان های مردم نهاد به عنوان تشكالتی خارج از نهاد رسمی، نقش 
به سزایی در مورد اینكه چه چیزی مسئله اجتماعی نامیده شود دارند و با روش ها گوناگون و 

طی فرایندی مشخص سعی در برساخت این مسائل دارند.
برای  خارجی  وجود  داشتن  به  نیازی  موجود  عینی  شرایط  برساخت گراها  نگاه  در 
تبدیل شدن به مسئله اجتماعی ندارند )اریكسون1، 2005؛ بن یهودا2، 1985(. البته سازمان هاي 
آنها و  اما میزان اهمیت  تأكید دارند كه در جامعه وجود دارد؛  بر مسائلي  مردم  نهاد عمدتا 
توجه عموم به این مسائل تا حد زیادي به نحوه برساخت مسائل اجتماعي در سمن ها بستگي 
دارد. حاصل فعالیت سمن هاي حمایتي دست كم این است كه تنها برخی از شرایط و مردم 
به عنوان مسائل اجتماعی مقولهبندی میشوند. در اینجاست كه باید اصطالحي كه لوزیك از آن 
با عنوان »كار مسائل اجتماعی3« یاد مي كند را به كار برد. منظور از این اصطالح كارهایی است 
كه افراد و گروه ها عمال انجام میدهند تا دیگران متقاعد شوند كه با شرایط مشكلزا مواجهاند 
و باید برای آن كاری انجام داد. درواقع كار مسائل اجتماعی عبارت است از فعالیتی انسانی 
برای به ادراک درآوردن مسائل اجتماعی و برای انجام دادن كاری برای آن مسائل اجتماعی.

ساختن  مسیر  در  حمایتي  مردم نهاد  سازمان هاي  كه  داشت  دور  ازنظر  نباید  پایان  در 
مسائل اجتماعي با چالش هایي نیز مواجه هستند كه مي تواند موضوع تحقیقات بعدي باشد. 
همچنین به عنوان پیشنهاد تحقیقاتي براي سایر پژوهش هایي كه در همین راستا قابل انجام 
آنها به سمن های  است مي توان مواردي چون »تمركز بر گروه هاي آسیب پذیر و نوع نگاه 
حمایتی«، »مطالعه سازمان های مردم نهاد حمایتی با رویكرد اقدام پژوهی«، »مطالعه سمن ها و 
گروه هاي آسیب پذیر از زاویه جامعه شناسی شهری«، »مواجهه درست و منطقی با ادعاهای 

برخي  مي توان  این  بر  عالوه  كرد.  مطرح  را  مختلف«  گروه های  از سوی  اجتماعی  مسائل 
1 Erikson
2 Ben-Yehuda
3. Work of social problems
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پیشنهادهای كاربردی و عملیاتی شامل »اتخاذ و گسترش بیش ازپیش روش های اعتمادسازی 
و شفافسازی در سمن ها«، »ایجاد شبكه  های قدرتمند و با اهداف بلندمدت توسط سمن های 
حمایتی در راستای اشتراک مساعی بیشتر« و »استفاده از تجربیات موفق سمن های حمایتی 

از سوی نهادهای رسمی متولی حوزه آسیب های اجتماعي« را نام برد.

مالحظات اخالقي

مشارکت نویسندگان: 
همه نویسندگان در نگارش مقاله مشاركت مؤثر داشته اند.

منابع مالي: 
برای انتشار این مقاله از هیچ نهاد و یا سازمانی به طور مستقیم حمایت مالی دریافت نشده 

است.

تعارض منافع: 
این مقاله با سایر آثار منتشرشده از نویسندگان مغایرت محتوایی ندارد.

پیروي از اصول اخالق پژوهش: 
در این مقاله همه حقوق مرتبط با منابع مورد استناد رعایت گردیده و منابع با دقت ذكرشده اند.



References                                       منابع و مآخذ

363      

- Amini, A. (2014). Supporting NGOs in Iran. Tehran: Samt Publica-
tion. (In Persian)

- Bar, V. (2015). Social Constructivism (Translated by A. Salehi). Tehran: 
Ney Publishing. (In Persian)

- Ben-Yehuda, N. (1985). The European Witch Craze of the 14th to 
17th Centuries: A Sociologist’s Perspective. American Journal of Sociol-
ogy, 86 (1): 1–31.

- Berger, P., & Luckmann T. (1996). The Social Construction of Reality 
(Translated by F. Majidi). Tehran: Elmi Farhangi publication. (In Persian) 

- Boghossian, P. (2003). What is Social Construction?. in Times Liter-
ary Supplement, (February).

- Chaparak, A. (2008). Social constructionism. Metodology of Sicial 
Science and Humanities, 14 (57). 125-152. (In Persian)

- Clark, J. (1997). The state popular participation and the voluntary sec-
tor, NGOs states and Donors. New York: Martins Press.

- Davari, A., & Salimi, M. (2007). Social Deviance Sociology; Collec-
tion of Deviance studies and social control. Research Institute of Hawzeh 
and University publication. (In Persian)

- Erikson, K. T. (2005). Wayward Puritans: A Study in the Sociology of 
Deviance. New York: Free Press.

- Farington, J. & et al (1993). Non-government organizations and the 
states in Asia. London: Routledge.

- Fazeli, N., & Feizi, A. (2012). The social construction of breast can-
cer; a case study of women with breast cancer in Tabriz. Socio-psycholog-
ical studies of women, 10 (2), 51-83. (In Persian)

- Ghazitabatabayi, M. & et al (2007). Medicine As a Game: An analysis 
of the social construction of human problems. Journal of Humanities, 
53(1), 289-324. (In Persian)

- Golshanpajooh, M. (2007). Handbook of NGOs. Tehran: Institute for 
International Studies and Research. (In Persian)

- Hulme, D., & Edwards, M. (1997). NGOs, States and Donors: Too 
Close for Comfort?. United Kingdom: Macmillan Press Ltd.

- Iman, M. T. (2013). Qualitative research methodology, Qom Province: 
Research Institute of Hawzeh and University publication. (In Persian)

- Indianexpress (2011). India: More NGOs, than schools and health cen-
tres. In www.OneWorld.net.



      364      364      364

References                                       منابع و مآخذ

- Karns, M. P. (2016). Nongovernmental organization. Encyclopædia Bri-
tannica.

- Lewis, D. (2001). The management of non-governmmental develop-
ment organizations. United Kingdom : Taylor & Francies Group.

- Loseke, D. (2009). A New Approach to the Analysis of Social problems 
(Translated by S. Moidafar). Tehran: Amirkabir Publications. (In Persian)

- Majlis Research Center (2013). NGOs; Third Sector of Sustainable De-
velopment. Tehran: Office of Political Studies.

- Ministry of the Interior (2017). Registered Statistics of Active NGOs in 
the country. Prepared at the Center for Public Affairs.

- Moghimi, S. (2003). Entrepreneurial NGOs. Journal of Management 
Culture, 1(3), 95-124.

- Moidafar, S. (2010). Social problems of Iran; sociology of vulnerable 
groups. Elm Publications. (In Persian)

- Molaei, M. (2014). Investigating the Role of Non-Governmental Orga-
nizations in Empowering Children in Difficult Situations: A Study of Tehran 
Region 12. Unpublished thesis, MSc in Social Science Research, Faculty 
of Social Sciences, University of Tehran. (In Persian)

- Mosavi, M. (2012). An Introduction to Social Participation. Tehran: 
Jameshenasan Publications. (In Persian)

- Naghibzadeh, A. & Khoshkejan, Z. (2013). Social action in terms 
of meaning and social constructivism. International Relations Research 
Quarterly, 1(7), 9-43. (In Persian)

- Rodriguez, A. (2008). Hobbled NGOs wary of Medvedev; Watchdogs 
are civil lifeline in lawless Russia. Available on: www. chicagotribune.com.

- Rubington, E., & Weinberg, Martin S. (2007). The study of social prob-
lems: seven perspectives (Translated by R. A. Sedigh Ssarvestani). Tehran: 
University of Tehran Publication.(In Persian)

- Sadr, A. (2006). Active NGOs in the country. Etelaat newspaper, No. 
23653. (In Persian)

- Saeedi, M. (2003). An Introduction to Public Participation and NGOs. 
Tehran: Samt Publication. (In Persian)

- Shah, A. (2005). Non-governmental Organizations on Development 
Issues. Available. Available on: www.globalissues.org.

- Shukla, A. (2010). First official estimate: An NGO for every 400 peo-
ple in India. New Delhi, Available on: www.indianexpress.com.



References                                       منابع و مآخذ

365      

- Spector, M. (1997). Constructing social problems. California: Cum-
mings Pub.

- Toiserkani, A. (2012). The Role and Position of NGOs in Support of 
Victims in the Criminal Procedure Process: A Comparative Study of the 
Laws of Iran and France. Unpublished Thesis, Criminal Law and Crimi-
nology, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran. (In 
Persian)

- U.S. Department (2013). Fact Sheet: Non-Governmental Organiza-
tions (NGOs) in the United States. Available on: www. Humanrights.gov.

- Venroy, A. (2007). Game of legitimacy; civil society, globalization and 
protest (Translated by Center for Globalization Studies). Tehran: Center 
for Globalization Studies. (In Persian)

- Wendt, A. (2004). Social Theory of International Politics. Cambridge: 
Cambridge University Press.

- Worldbank (2016). Non-Governmental Organizations and Civil Society 
Engagement. Washington, D.C: Operations Evaluation Department.




