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225 تا 203 صفحات  

علمی انقالب اسالمی ایرانسازی نخبگان  شبکه الگوی مطلوب سیاستی
 

3آبادی احمد جهانگیر فیض ،2نصراللهی محمدصادق 1ی همایون،محمدهاد
 

 ، تهراندانشگاه امام صادق)ع(  دانشیار دانشکدۀ معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات، .1
 ، تهراناه امام صادق)ع(دانشگ  دانشجوی دکتری معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات، .2

 ، تهراندانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق)ع( .3

 (30/4/1394تاریخ تصویب:  -7/5/1394)تاریخ دریافت: 

 چکیده
 و مهم  رمرای شیشمر ت    های سیاستاز  یکی علمی، نخبگان رشد و کشف یران،ا یاسالم جمهوری در :مسئله
 حماکمیتی  کمالن  سمح   در اممر  ینا یمتصد ،نخبگان ملی رنیاد اساس، یناست. رر هم اسالمی قالبان رشد

 یتو از ظر  محدود شدهاز نخبگان  یتو حما شناسایی ره رنیاد ینا های یتاست که  عال حالی در یناست. ا
کمه   یاجتماع یساز شبکه ادریات رسد می نظر ره. شود یآنان غفلت م یو رشد جمع ینخبگان مساعی تشریک

 توجمه راشد که تا ره امروز  نخبگانی تعاملکشف، رشد و  یررا مناسبی یتاست، ظر  ای رشته یانم موضوعی
 یو نظمر  مفهمومی  چمارچوب  دررمار   نظمری  رحم   ضممن  دارد تمال   مقاله این. ها نشده است ره آن یجد

 .کندصه استخراج عر ینا یمحلوب را ررا یاستیس الگوهای و شیشنهادها ی،اجتماع یساز شبکه
 16 دررار  کاو  را و گر ته انجام تحلیلی -یفیو را  ن توص یا مقاله را رو  کتارخانه این: شژوهش های ا تهی

شده است.  یاساس یاستیسؤال س 4استخراج  مبنای که یا تهمختار دست  یتعریفره  یاجتماع شبکۀ تعریف
 رر. دهد می یشنهادرا ش ای یاستیس ۀگان دوازده های زارهگ یزن یاجتماع ۀشبک کارکردهای و انواع یرامونرح  ش
 ۀشمبک  ینمدهای  را ی،اجتمماع  شبکۀ ساختار الگوی سه که شده تال  یاستی،س های گزاره و ها سؤال اساس
 شود. ی ترس یاجتماع شبکۀ ساختن یندو  را یاجتماع
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 مقدمه و طرح مسئله
ن ارتباطات است کمه  ی. ااستا جامعه یجمع  هر دهند  شکلارتباطات و روارط اجتماعی عامل اصلی 

شود و از این رهگذر است که در جامعه ره  شان می های اجتماعی گستر  شیوندهای ا راد در  عالیت

نمه و  یا، هد منمد، ره یم خما،، شا  یالگمو تموان   یرا مم  یاجتمماع  ۀنمد. شمبک  یار اهداف خود دست می

ل تبلور یره دل ییو اجرا یمجامع علم  ندیرا اقبال  زا روز روزرهاز ارتباطات دانست که  یا دهیتن دره 

 شود. یرو م هنترنت روریا یجهان شبکۀآن همچون  یجهانق گسترده و یمصاد

علممی مختلفمی    همای  کمه اممروزه در سماحت    انمد  حاتیاصحال« اجتماعی ۀشبک»و « سازی شبکه»

. علت شود میاستفاده  ها این واژهاز گر ته تا علوم اجتماعی،  رایانهاز ریاضیات و عل   شوند و میرررسی 

کارکردی و ماهیت عملیماتی شمبکه، در ایجماد تحمر  و       راوانای را رایستی در ظر یت  چنین گستره

 ا کار عمومی دانست.  یجرسآن در  یرچشمگشویایی در جامعه و ظر یت 

ت و یم ت، حمای، همدا یراهبمر  رر ایمن موضموع تیکیمد کنمد کمه      آن استن شژوهش یا یاصل ۀمسئل

صدها  یداردب اسالمی، امری زازم و ضروری است. رهبر معظ  انقالب در انقال ینخبگان علم ییا زا ه 

تحمول رمه سممت     گذر و در حالجهان را ه ضمن آنک، ها دانشگاهمحققان و شژوهشگران  ،اندانفر از است

انمد، نقمش نخبگمان را در ایمن      ریان کمرده  «یو اجتماع یاقتصاد یاسی،س یدجد ای ساختار و هندسه»

مهم    یفتوانند رما عممل رمه وظما     یم یاندانشگاه ازجمله کشورخبگان ن»کنند:  راستا چنین ترسی  می

« کممک کننمد    جهمان  یمد در سماختار جد  رانیم ا یگماه جا یره ارتقا یخی،حساس تار ۀرره یندر اخود 

(22/5/1391). 

همدف   یررا یمحمل مناسب« یاجتماع یساز شبکه» یاتیعمل  و حوز یات علمیگر، ادریاز طرف د 

 یاد ملم یم همچمون رن  یدر مراکمز  ها تمام تال  رغ  یعلاست که  ین در حالیا. و ضرورت مذکور است

در جهمت   هما  آنو اسمتفاده از   استعدادهانخبگان و رروز  ت ازیو حما یاریاستعدادنخبگان و... در جهت 

 ؛اسمت  شمده غفلمت   یسماز  شمبکه  یو عملم  یات نظمر یم از ادر یریم گ رهرهاز ، یاسالم یاهداف جمهور

ت یم ت و حمایهمدا  ینمدها یتوانمد منشمی تحمول در  را    ین حموزه مم  یات ره این ادریورود ا که یدرصورت

 راشد.   ها آن یا  مساعو اشتر ییا زا ه  ۀدر عرص یژهو ره ینخبگان

نخبمه   ییشود، شناسا یف میتعر یاریاستعدادگر مراکز ینخبگان و د یاد ملیکه در رن یحداکثر هد 

کشمف نخبمه و    ی،ساز است که در شبکه ین در حالیا 1.او است یاستعدادها ییت از او و شکو ایو حما

                                                           
سمازی   سمخنی از شمبکه    شمود،  که هدف رنیاد تشریخ می 2نامۀ رنیاد ملی نخبگان و در ماد   ره عنوان مثال، در اساس .1

هدف از تیسیس رنیاد، عبارت است از ررنامه ریزی و سیاستگذاری رمرای  »ره میان نیامده است:  میان نخبگان علمی

نخبگان، جذب، حفظ و ره کارگیری و ششتیبانی از آنان در راستای ارتقما    شناسایی، هدایت، حمایت مادی و معنوی

 ناوری و اقتصادی در منحقه رراساس  کشور و احراز جایگاه ررتر علمی، تولید عل ،  ناوری و توسعه علمی و متوازن

 .1404درا ق  رسند چش  انداز کشو
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، یمی ا زا و ه  ینخبگان ۀزن کل شبکه ره رشد متوایو اصل قض شده یفتعراز اهداف  یتنها رخش ،رشد او

 گردد. یم گر رریکدینخبگان را  یک مساعی  استعدادها و تشریتسه

 رمرای  یسماز  شمبکه  یاز مباح  علمم  ینیگز یو روم یریگ آن، رهره ین مقاله و البته نوآوریتال  ا

خصم   متعهد، مت ینخبگان علم یو انسان یاجتماع ۀحاک  رر شبک یها استیمحلوب س یالگو یطراح

 صمر ا  تال  شده اسمت کمه رمر اسماس مباحم       ره عبارتی ران است. یا یاسالم یدر جمهور یو انقالر

و  یمی ا زا هم   ۀمقولم  .شنهاد شودیمند، ش ره شکل نظام یزیو تجو یاستیس یها ، گزارهیفیو توص ینظر

 عمۀ جامشمتر آنکمه در   ی  ریاسمت. توضم   یساز شبکهمه   یاز اهداف و کارکردها یکی یک مساعیتشر

 تنهمایی  رمه همای نمویی در سمر دارنمد کمه       ، ا راد رسیاری وجود دارند که استعداد سرشار و ایدهیاسالم

 مشخ  تبدیل کنند.   یتوانند ره مقصود و هدف خود ررسند و آن ایده را ره محصول و خروج نمی

 یلم یتکم یهما  ند که رتوانند را کمک و تخص یدرآ ییها در این راستا زازم است ا راد ره شکل گروه

ن جهت است که ا راد یاز ا یاجتماع یها های خود را عملی کنند. ضرورت وجود شبکه گر، ایدهیکدی

هما را رمه    گر شمبکه آگماه شمده و آن   یاعضای د های ییتواناها و  را قرارگر تن در آن شبکه از تخص 

 کند. یهمکاری دعوت م

 و نظری یمطالعات مفهومالف( 

 اجتماعی(ۀ شبکسازی ) شبکه  .1

 چیستی شبکۀ اجتماعی. 1.1

شمدن چیمزی در    شمدن و داخمل   ه ره معنای در«   ب  »ای عرری از مصدر  ، کلمه«شبکه»  واژ

 شدن امور در یکدیگر و اشتباه و شدن و مخلوط دره ، درآمیختن و ره یکدیگر درآوردن ،چیزی دیگر

 .(12460: 1373)دهخدا، است  ها گردیدن آن خلط

 یما در آب  یشمکارچ  دام. 1: اسمت  آممده  ذیمل  معمانی  رمه  ،مصمدری  نه و اسمی معنای در واژه این

رمه هم  کمه رمه      یمک نزد یا چاهه و سوراخ راشد هرچه مثل دام و تور و سوراخ ،دام ین،کم ، خ ی،خشک

 یمز همر چ . 2 ؛(12461: 1373)دهخمدا،  شبکه خوانند.  یزآب شهر را ن یها لوله ۀراه داشته راشد. رشت یکدیگر

 یمک کمه در   ینمد دستگاه وارسته ره هم  را گو  یاچند مؤسسه  یدر  ارس یری،گ یر ماهتو ،سوراخ سوراخ

 یرسما  یما خمط تلفمن    یما کارمل   یلۀوسم  کمه رمه   یجانب یها و دستگاه یوترکامپ یرشته کار کنند. تعداد

از  یو مرتبحم  یوسمته ش هم   رمه  مجموعۀ. 3 ؛(1363 ین،)معمتصل شده راشند  یکدیگرره  یارتباط یوندهایش

را در دسترس گروه وسیعی از ممردم قمرار    یکه خدمات ییها سازمان یاو مؤسسات  یساتتیس ،ها دستگاه

هما کمه    از چندین خط یا چیزهایی شبیه خط مانند سی ، لوله، میلمه و ماننمد آن   یا مجموعه دهند، می

ماننمد   رمجمموع دها که را یکدیگر ارتباط دارنمد و   ، نهادها، و مانند آنها گروهمتقاطع راشند، تعدادی از 

متقماطع،   های ی س، یا ها چوب، نوارها، ها خطساختاری از . 4 ؛(720: 1381 ی،)انور کنند یک سیست  کار می

از تیسیسمات، تسمهیالت یما خمدمات      یا مجموعمه انتقال و انشعاب،  یها خط، ها یستگاهااز  یا مجموعه
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جاهمای جداگانمه  عالیمت کننمد، تمور      ها و  جغرا یایی، سازمانی که اعضای آن در گروه  مرروط ره حوز

 .(617: 1369ا شار و همکاران،  ی)صدر

و هر چیمزی کمه    (418: 1379)آذرنمو ،  ره معنای تور، دام، شبکه « شبکه»  واژ ،عرری یها نامه لغتدر 

 و همکماران،  زریمدی  واسمحی،  ؛446: 10، ج1414)ارمن منظمور،   شردازد  آن صیاد ره صید در خشکی یا آب می یلۀوس ره

 و تور، تموری  یره معنا است که «Network»  واژمعادل شبکه در انگلیسی، آمده است.  (589: 13، ج1414

 .(1524: 2ج، 1385 شور، آریان) هر چیز غررال است

خود را در معنای اصحالحی حفظ کرده اسمت. تمور یما     ۀمای معنای لغوی این واژه تا حدودی درون

شمود کمه    ای ممی  سبب ایجماد  ضماهای شمر و خمالی     ها آن ۀوعهایی است که مجم توری متشکل از گره

دهمد. ایمن سماختار و نموع کمارکرد،       را ره توری ممی  کردن گری و الک ویژگی مانعیت یا غررال یت،درنها

. شمود  دیمده ممی  شمود نیمز    که در اداممه طمرم ممی    یاصحالحاست که در مفهوم   معنایی ای همای درون

 دکردن نهفته است.یا همان صیاصحیاد  ۀمای سازی، درون همچنین در شبکه

اجتمماعی اراهمه شمده اسمت. ممروری رمر        ۀشمبک   اما در اصحالم، تعاریف گوناگون و متنوعی از واژ

رمودن شمبکه،    ترین شماخ  شمبکه   مه  عنوان ره ای در ریان مقوله ها آن ۀدهد که هم تعاریف نشان می

اسمت. رمه   « هما  موقعیمت »یا « کنشگران» یجا ره «روارط»یا « ارتباط» ۀاجماع و توا ق دارند و آن مقول

 هد منمد تنیده و  وجود ارتباطات قوی، منسج ، مستمر، دره  ،کند شبکه را شبکه می آنچهریان دیگر، 

 است.

 عبارت است از: ،اجتماعی وجود دارد یها شبکهاما ررخی از تعاریفی که ررای 

هما و   در میمان ممردم، موقعیمت    روارمط های اجتماعی، الگوهمای مسمتقی  و غیرمسمتقی      شبکه» .1 

 .(Broom & other, 1990: 118)« هستندها  سازمان

شموند.   کمدیگر ممرتبط ممی   ه یرم  یارتبماط  یرنمدها هایی هستند که از طریق  ها شامل گروه شبکه .2

هما نیمز    شموند، شمبکه   ها از طریمق تعاممل سماختاررندی ممی     طور که روارط و گروه درست همان

 شمود  هر شبکه را انتقال اطالعات  ردی از گروهی ره گروهی دیگمر ایجماد ممی    و اند شیوسته ه  ره
 .(تا ری همدانی، از نقل ره، 143: 1384 ،جان یتل)ل
لزوما  ا راد  کنشگران) کنشگراناجتماعی، ترکیبی از  ۀسرمای یدکنند تولشبکه اجتماعی یا منبع  .3

ره عبارت دیگمر،   .هاست رین آن روارطگیرند( و ها را نیز در رر می ها و گروه نیستند، رلکه سازمان

اجتمماعی را   ۀکند. شبک را ره ه  متصل می کنشگراناجتماعی، الگویی از روارط است که  ۀشبک

دیگمر دانسمت کمه از طریمق روارمط       یهما  مجموعمه ها یما   از ا راد یا سازمان یا مجموعهتوان  می

شوند. ردین ترتیمب،   را یکدیگر مرتبط می اجتماعی مانند دوستی، همکاررودن یا تبادل اطالعات

کند یا شیوندهایی اسمت کمه    اجتماعی، الگویی ارتباطی است که مردم را ره ه  متصل می ۀشبک

 .(170: 1386 شور،شارعنقل از  ره ؛1382 ی،)راستانسازد  هایی از مردم مرتبط می ا راد را را گروه
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اشاره دارد. این منمارع از   روارط شبکۀتی موجود در روارط اجتماعی ره منارع ارزاری و حمای ۀشبک. 4

 دهقمان  زاده، اعظم  )گیمرد   طریق شیوندها و روارط اجتماعی ضعیف و قوی در دسترس ا راد قرار ممی 

روارط اجتماعی شامل تعامالت اجتماعی )تنوع تمماس،  راوانمی تمماس،     ۀشبک .(17: 1387 دهنوی،

( شمده  اراهههای دریا تی و یا شرداختی ) ه( و حمایتشبک  صمیمیت شیوند(، ساختار شبکه )انداز

 .(23: 1387 دهنوی، دهقان زاده و اعظ ) است

شخصمی و نزدیکمان خمود     روارمط هما رمه    ا راد اغلب ررای دستیاری ره اطالعات، منارع و موقعیت. 5

عی خود سیست  اجتمما  ۀنور رهدهد و آن  اجتماعی  رد را تشکیل می ۀ. این روارط، شبکاند متکی

اجتمماعی رمرای اشماره رمه سیسمت        ۀآورد. دانشمندان اجتماعی از مفهموم شمبک   را ره وجود می

 شمور، شمارع از  نقمل رمه  ؛Crowell, 2004) انمد  کمرده روارط رین ا راد در سیست  اجتماعی استفاده   شیچید

1386 :170). 
ممثال  ممکمن    ؛عام دارندشیوسته از ا رادی است که معموزا  ویژگی  درون یا شبکهاجتماعی،  ۀشبک .6

یما حتمی    راشمند مشغول رمه کمار    مشاره یخا، را دوست داشته راشند یا در شغل یاست ورزش

 .(14: 1387 یا،استرال یور رهره یسیونکم یقی)گزار  تحقمذهبی مشتر  داشته راشند 

حفمظ و  اجتمماعی و   ۀرا ا راد موجمود درون شمبک   ارتباطیند ررقراری ا( شبکه را  ر1993وارنر ). 7

 .(44: 1391 دیگران، و شور قلی)کند  نگهداری این ارتباط تعریف می

ها در میان ا راد است که رر اساس ارتباط متقارل رین  ، شیوندها و گرهروارطاز  یا مجموعهشبکه،  .8

توانمد   ایمن ارتبماط ممی    .کنند شود که ررای نگهداری این ارتباط شا شاری می ا رادی تشکیل می

 .(Israel & rounds, 1987)دزات اطالعاتی یا شیوندهای دوستی راشد تبا صورت ره

رما کسمانی    ارتباطتوسعه، حفظ و نگهداری  منظور رههای ا راد  از  عالیت یا مجموعه یساز شبکه .9

 یا حر مه های کماری و   است که دارای قدرت و توان رالقوه ررای کمک ره اعضای شبکه در زمینه

هما و اقمدامات    از اطالعمات، منمارع، مهمارت    یا مالحظمه تسهی  قارل  ،ها هستند. در داخل شبکه

همیشه نیز ها و اهداف سازمانی و اجتماعی  سازمانی وجود دارد. در  و دریا ت هنجارها، ارز 

 .(45: 1391 دیگران، و شورقلینقل از  ؛ رهTimberlake, 2005)یکسان نیست 

ها معموزا  شمامل   شبکه .نیاز استی ساز شبکهی ره ا حر هطبق محالعات، ررای مو قیت در مسیر  .10

 و شمور قلمی نقمل از   ؛ رهIbarra, 1992) استرردن از ارتباطات کاری متقارل  را دیگران ررای منفعت ارتباط

 (.44: 1391 دیگران،
دهمد، اجتمماع    در خمود جمای ممی    یا گسمترده عالوه رر جامعمه در سمح  کمالن کمه تعمامالت       .11

غیررسمی  مرد اسمت کمه     روارط ۀشود که شبک ای محرم می ان اجتماع شبکهرا عنو یتر کوچک

 .(44: 1387 یگران،و د ی)راستانروارط و تولید اعتماد است  یسازوکارهاتر، دارای  همانند جامعه رزرگ

همای همکمار، رما     گیرنمد. رنگماه   جمعی شکل می ییکاراهای همکاری، را هدف کسب  انواع شبکه .12

آزات، سیست  توزیع، کنتمرل موجمودی و    ها، ماشین توانند در مهارت ای می کهسازمان شب ۀتوسع



208 1394 تابستان، 2 ۀشمار ،1 دورۀاسالمی،انقالبمعاصرهایپژوهش

 نقمل  ره ؛Mohr, 2001)های رازاریاری و ارتباط را مراجع دولتی از یکدیگر رهره ربرند  ، هزینهها سفار 

 .(8: 1382 کالنتر، و رحیمیان از
هما   ا  گذاشمتن توانمنمدی  همکاری و ره اشمتر  ۀقدرتی است که از روحیعبارت از  یساز شبکه .13

و ا مرادی کمه رما مما      ارتباطاتماناینکه ره خودمان، است از  یتمایل یساز شبکه شود. حاصل می

 ، راهی است تا آنچه را داری  یا از آن اطالعماتی داریم   یساز شبکه احترام رگذاری . ،ارتباط دارند

مداوم در شبکه جریان  طور ره ره سیست  عرضه کنی  و این امکان را  راه  کنی  تا این اطالعات

رمرای ایجماد ارتبماط رمین ا مرادی اسمت کمه مما          یا تمه  سمازمان  یراه یساز شبکه داشته راشد.

ارتباط را اهداف و منظور خا، شمکل   ینا .شناسند را می ها آنشناسی  را ا رادی که دیگران  می

 .(modiriran.ir/1393/02) گیرد می

 محسموب ... و تعهمدات  و هنجارهما  هما،  ارز  متفاوت خدمات، الکاش از یمنبع یاجتماع کۀشب .14

 ,Cook)شود  منجر روزمره یزندگ یط در یمتعدد یاجتماع عواطف رروز ره تواند یم هک شود یم

 .(28 و 27: 1392 شیردل، و یماننقل از ا ره ؛10 :2005
 یرمرا  هشوند کم  یم گر ته نظر در مراجع خودمختار و ها سازمان از یا مجموعه عنوان رهها  شبکه .15

 نیم ا ره ها سازمان. ستندین آن ره دنیرس ره قادر ییتنها ره هک آیند یم گرد ه  ییها هدف تحقق

 دهیم چیش و النکم  التکمشم  و مسماهل  رما  مقارله ره قادر ها را آن هک شیوندند یمها  هکشب ره لیدل

 .(165: 1388 دیگران، و کاملی از نقل ره ؛Vogenbeck, 2005: 2؛Chisholm, 1998: 21) کند یم

هما و   از سازمان یا مجموعهها میان  است ررای تبادل امکانات، اطالعات و  رصت ای ینهزمشبکه،  .16

، مشکالت را مرتفمع  شود میهای مشتر   همکاری و  عالیت سببها را اهداف مشتر  که  گروه

 .(22: 1391 ی،)تلورسازد  میا یکدیگر سهی  ها را در منا ع ر و آن

 :گفت توان در تعریف منتخب تعریف  وق می 16از اراهه و تبیین  رندی جمعدر یک 

ما ره شیشوند نیاز داری  که در تعاریف مذکور از تعاریری ماننمد زمینمه، ترکیمب، مجموعمه، الگمو،       .1

شمود، مفهموم    ریف منتخب گمزینش ممی  منبع، قدرت،  رایند و... استفاده شده است. آنچه در تع

رار علممی   و دارد رر رسد تمام مفاهی  دیگر را در است. الگو مفهومی است که ره نظر می« الگو»

 دارد. نیز مناسبی

 القمول  متفقتعاریف  ،که دیدی  طور همانجنس تعریف یا ماهیت اصلی شبکه راید مشخ  شود. . 2

ند شیوند، تعامل، روارط و... تیکید داشتند. ایمن شمژوهش   را تعاریر مختلفی مان« ارتباط»رر مفهوم 

 گزیند. می ماهیت اصلی شبکه رر عنوان رهرا « ارتباطات»  نیز واژ

کلمی   طمور  رمه . اند شرداختهدر شبکه، عنصری رودند که ریشتر تعاریف ره آن  کنشگرانرازیگران و . 3

یما   نهادهما . 3 ؛هما  گمروه . 2 ؛اشمخا، . 1توان سه نوع رمازیگر را در سمه سمح  محمرم کمرد:       می

 ها. سازمان

http://modiriran.ir/1393/02
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ای است که رسمیاری از تعماریف رمه آن اشماره داشمتند. ایمن        اشاره ره  رایند تحقق شبکه، مقوله .4
« هما  ها، عواطف و هویت گذاشتن و تسهی  اطالعات، منارع، توانمندی ره اشترا »شژوهش، رح  

 داند. را  رایند اصلی شبکه می
ی است که تعماریف رمر آن تیکیمد دارنمد. از منظمر ایمن شمژوهش، همدف از         رودن، مفهومهد مند. 5

 است.« آمدن رر مشکالن و نیل ره اهداف ا زایی، کسب کارایی جمعی،  اهق ه »سازی،  شبکه
اجتمماعی،   ۀتوان گفت که تعریف منتخب ایمن شمژوهش از شمبک     وق می ۀگان را توجه ره نکات شنج 

 عبارت است از:
 یکمه طم   یعمموم  یژگمی و یکها( را  از ارتباطات کنشگران )ا راد و گروه یتمرمنسج  و مس الگوی
 ا زایمی،  هم   سمبب  ،هما  هویت و عواطف ها، توانمندی منارع،ره اشترا  گذاشتن اطالعات،  یند را

 یرشمذ  امکان ییتنها که ره شوند یم یره اهدا  یلرر مشکالت و ن آمدن  اهقو  یجمع ییکسب کارا
 .یستن
 :فتعری این طبق

 طرحی منظ  و طراحی شده است و امری اتفاقی و تصاد ی؛   :است الگو نوعی شبکه .1
یمد  آن اسمت. ارتباطماتی    تن دره این الگو منسج  و مستمر است: انسجام این گروه ره ارتباطات  .2

 شود؛ که در یک استمرار زمانی منسج  می
وهی و حتی جمعی است، اما شایه و رنیان گر  ردی، میان این ارتباطات اگرچه اع  ارتباطات میان. 3 

رما واسمحه و     چهره ره چهره متکی است و ارتباط جمعی،  اصلی آن رر ارتباطات  یزیکی، واقعی،
مجازی جنبۀ مکمل و کمکی دارد. علت چنین امری، عمق و نفوذ دستۀ اول ارتباطات و طبیعتا  

 استحکام ریشتر شبکه است؛
رایمد دارای یمک    کنشمگران ها. ایمن   ها هستند و نه نهادها و سازمان روهرازیگران شبکه ا راد و گ .4 

 حوز  مشتر  عالیق و سالیق راشند؛
ا تمد. آنچمه در تسمهی ، رمه اشمترا        گذاری اتفماق ممی   این شبکه طی  رایند تسهی  و اشترا . 5 

 هاست؛ ها، عواطف و هویت شود، اطالعات، منارع و توانمندی گذاشته می
ی این شبکه را  رایند تسهی  آن، کارآمدی ریشتر و تقویت یکدیگر است کمه طبیعتما    هدف نهای .6 

 شود. می اهدافسبب ر ع مشکالت و نیل ره 

 سؤال سیاستی

 

 سازی مورد نظر این شژوهش: در شبکه

 چگونه است؟ کنشگران. ارتباطات و تعامالت 1

 چیست؟ ها آنو رازیگران چه کسانی هستند؟ ویژگی عمومی  کنشگران. 2

 شود؟ هایی ره اشترا  گذاشته می اطالعات، منارع و توانمندی. چه 3

 . هدف نهایی چیست؟4
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 ۀشمبک  همر  شمدن  سماخته سازی نماظر رمه  راینمد     شود که شبکه در شایان ره این نکته نیز اشاره می

 ۀحم در تبیمین رار  ،اجتماعی ره ساختار شبکه اشماره دارد. رمه ریمان دیگمر     ۀاجتماعی است و خود شبک

رما ایمن    ؛اجتماعی راید گفت که اولی ناظر ره  رایند است و دومی ناظر ره محصول ۀسازی و شبک شبکه

 شود. اجتماعی حاصل می ۀسازی، شبک توضی  که از طریق  رایند شبکه

 ۀ اجتماعیشبکانواع . 1.2

ان تغییمرات محیحمی )سمرعت، امکم     ۀدرجاول گیرد:  ره دو اعتبار صورت میشبکۀ اجتماعی انقسام 

ها و  ا راد، گروه گیری ی تصم  تیثیر مهمی رر نحوره این معنا که  ، قحعیت و نبود قحعیت(رینی یشش

شدت تغییرات محیحی، ریسک و نبود  ینکهاها درخصو، رقارت و همکاری دارد. را توجه ره  سازمان

رمه   کنمد، در تحمارق رما شمرایط محیحمی      را مشمکل ممی   رینمی  یششم و  دهمد  میاطمینان را ا زایش 

 یا شمبکه نیازمند است تا رتوان رسیدن ره هد ی را میسر کرد که ررای آن  یرشذ انعحافساختارهای 

نیمز رایمد    هما  ناسمازم هما یما    روارط خارجی را دیگمر ا مراد، گمروه    ،چنین شرایحی . درگیرد شکل می

دت تحموزات  راشد تا تغییر و هماهنگی در زمان نسبتا  کوتاهی ایجاد شود. را کاهش شم  یرشذ انعحاف

 یارد. نیز کاهش می یریشذ انعحافمحیحی، نیاز ره 

وجمود داشمته    یا معاملمه همکاری کاممل تما    صورت رهتواند  وع روارط رین اعضای شبکه که میندوم 

و حسمارگرانه   یا معاملمه این روارط ممکن است از تمایل ره همکاری و مشارکت زیاد تا روارمط  راشد. 

ها را قیمت ممورد رضمایت طمر ین محمرم اسمت.       ، تبادل توانایییا عاملهممتغیر راشد. در نوع روارط 

 کمه  یدرحمال  ؛کنند ها و منارع خود را در مقارل امتیازات یا قیمت، معامله می طر ین ررخی توانمندی

دهند. ماهیت روارط  های خود را در اختیار طرف مقارل قرار می در همکاری کامل، اعضا، تمام توانایی

محوری، کیفیت تغییرات محیحمی، منمارع تغییمرات،     یها توانمندعوامل گوناگونی نظیر  رین اعضا از

ریش از  ،شذیرد. همچنین ممکن است در داخل یک شبکه وری تیثیر میاساختار رازار و شیچیدگی  ن

 .(35: 1378 صنورر، و سرشت)رحمان  یک حالت روارط را مشاهده کرد

  شبکه تعریف کرد:توان چهار قس   ره این دو اعتبار می

است. اصحالم تهی ره ایمن   یرمتغگرانه و مناسب ررای محیط رسیار  یک شکل معامله :یته ۀشبک .1

ا مراد   ها، ارضای نیازهای جامعه، گروه منظور رهکه  رد، گروه یا سازمان اصلی  شود میدلیل استفاده 

نوع شبکه ررای مواردی مناسب است  ها متکی است. این ها و سازمان ره دیگر ا راد، گروه شدت رهو... 

هما، ارتمدا تممام ا مراد و      گوناگون نیازمند اسمت. معمموزا  ایمن شمرکت     های یورا نکه ارضای نیاز ره 

های توانمند در  عالیت مرروط را شناسایی و شس از دریا ت سمفار ، کلیمات آن را طراحمی     شرکت

ت یا  رد متناسب و صماحب صمالحیت را   ، گروه، شرککننده استخدامهای ماهر  کنند. سپس گروه می

اطالعماتی   یهما  دستگاه ،ها سپارند. در این شرکت یا ته و رخشی از کار را در قالب قرارداد ره وی می
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  یمه تعبدر ررارر تغییرات محیحی ره نحو کارآممدی   یرگ ضرره یسازوکارهاکنند.  نقشی حیاتی ایفا می

 .(36: 1378)رحمان سرشت و صنورر، و شرایط جدید و ق دهند ها  خود را را موقعیت سرعت رهو قادرند  شده

ولمی اعضمای    اسمت؛  یمر متغررای وضعیتی مناسب است که شرایط محیحمی   :یرشذ انعحاف ۀشبک .2

همایی    ردی، گروهی یا سازمانی هستند. ا مراد و گمروه   و اتحاد رین مدترلندشبکه مایل ره همکاری 

ینمد خمود، دارای کمبودهمایی    ادر محصمول و  ر  کیهرد که ها تمایل دارن ره تشکیل این نوع شبکه

)رحممان سرشمت و    استه راشند. ارتباط نزدیک و هماهنگی رین اعضا از عناصر اصلی مدیریت این شبکه

 .(36: 1378صنورر، 

ررای شرایحی مناسب است که شمدت تغییمرات محیحمی نسمبتا  کم ، ولمی        :ارز  ا زوده ۀشبک .3

گرانمه را   ها دشوار راشد و اعضای شمبکه نیمز روارمط معاملمه     ازار و رخشتشخی  ترجیحات جامعه، ر

)رحمان سرشت و  کمتر انجام دهند ۀاعضای شبکه قادرند ررخی وظایف را را هزین ،درواقعترجی  دهند. 

 .(36: 1378صنورر، 

روارمط   ها در صمدد ایجماد   تحوزات محیحی نسبتا  ک  و ا راد و گروه ،در این حالت :یمجاز ۀشبک .4

 شبکه دارای توانایی محوری در  ،تهی، در این حالت ۀشبک ررخالفهمکاری را دیگران هستند. 

های اجتماعی . نمودار انواع شبکه1 شکل  

 

رمممممر 
اساس 
ایمممن 

دو 
عامممل 

توا می
ن 

چهممار 
نممموع 
شبکه 
تصممور 
کممرد

. 

تهممی: محممیط  ۀشممبک
متغییمممر، همکممماری  

 یا معامله

شممذیر:  انعحمماف ۀشممبک
محممممیط متغییممممر،  

 همکاری کامل

ارز  ا ممزوده:  ۀشممبک
محیحی کم ،  تغییرات 
 یا معاملههمکاری 

مجمممممازی:  ۀشمممممبک
تغییرات محیحی کم ،  

 همکاری کامل
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همایی   هما و سمازمان   آن دسته از ا راد، گمروه   نوآوری و تولید است. این شکل از شبکه، مورد استفاد

ر از راه تشمکیل شمبکه سمعی د    ،و در عمین حمال   انمد  رلندمدتهای  است که در صدد کشف  رصت

 .(37: 1378 صنورر، و سرشت)رحمان  دشوشش ریسک دارن

 

ی گونماگون ررخموردار اسمت، رایمد محیحمی      ها تخص ی از ا شبکهرسد را توجه ره اینکه در هر  ره نظر می 

یر وجود داشته راشد تا رتواند این ا راد را جذب و حفظ کند. از طر ی، همکاری کاممل اسمت کمه    متغکامال  

 –ره مو قیت دست یارد. رنمارراین، رهتمرین نموع شمبکه رمرای نخبگمان متخصم         شود یک شبکه راع  می

 یر است.شذ انعحافۀ شبکمتعهد 

 پذیر اصل سیاستی: نوع شبکه: انعطاف
 ۀ اجتماعیشبکی کارکردها. 1.3

ها و  وایدی دارند که ایمن کارکردهما و  وایمد عماملی اساسمی       های اجتماعی کارکردها، ویژگی شبکه

ره واحدهای اجتمماعی دیگمر    نسبت ها آنآید و اساسا  مزیت  ها نیز ره حساب می آن یریگ شکلررای 

آید. ذیال  ره ررخمی کارکردهمای    مانند گروه، نهاد، جامعه، جماعت، توده، انبوه خلق و... ره حساب می

 شود: آن اشاره می

 وری بیشتر تمرکز منابع و نیروها و بهره. 1. 1.3

های اجتماعی است. در  ر قالبی واحد یکی از  واید و کارکردهای شبکهد یرمتمرکزغاستفاده از منارع 

ی هما  های مختلمف و شماخه   شدن مداوم حوزه های نو، ره دلیل وجود ریسک  راوان، تخصصی  ناوری

همای   تجهیمزات و توانمنمدی   ازنظمر شود مراکز  عال، نیازهای متعددی  می سببدرون یک  ناوری، 

در مواقعی کمه اجمرای طمرم رمه اسمتفاده از نیازهما،        ینهمچن .اشندعلمی و نیروی انسانی داشته ر

دسترسمی شمخ  یما سمازمانی      ۀها در حیحم  تجهیزات و منارع متعددی نیازمند راشد که همگی آن

، ایجاد شبکه میان عناصری است که همگی، واجمد امکانمات زازم رمرای    حل راهواحد نیست، رهترین 

مه  این است که عضویت در شبکه و مشمارکت در اجمرای    ۀاجرای طرم راشند. در این صورت، نکت

 ی،)تلمور راشمد   شمذیر  یهتوجشود،  سودی که از مشارکت عایدشان می رنا رراعضا،  ۀطرم، راید ررای هم

1391 :28-38). 

 

ها راید ره نحوی عمل شود کمه   توان گفت که در انتخاب ا راد و گروه رر اساس کارکرد مذکور می

کننمده راشمد؛    اوزا  دارای ریشترین تنوع راشد. ثانیا  را ه  متناسب و تکمیل نکنشگراترکیب کلی 

سرحلقه و  کنشگرانیژه در مورد و رهها رخ دهد. این امر  رستان توانمندی ردهره نحوی که شرایط 

 اصلی، اهمیت مضاعف دارد.

 کنشگرانهای  اصل سیاستی: تنوع و تناسب منابع و توانمندی
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 توزیع مطلوب اطالعات. 2. 1.3
محلموری در مجموعمه توزیمع     طور رهشود اطالعات  ها در چارچوب شبکه سبب می قرارگر تن  عالیت

همچنین شبکه راع   .(26: 1391 ی،)تلورآگاه شوند  یخور رههای یکدیگر  شود و عناصر شبکه از  عالیت
 ی،نقمو  یدو سم  ی)الوانشود  ی شبکه میدر اختیار گذاشتن اطالعات زیاد را هزینه و زمان اند  ررای اعضا

همای رمین    اند که ارتکارات و اطالعات از طریق شبکه شژوهشگران ارتباط جمعی نشان داده .(19: 1381
هما و اطالعمات    امما اندیشمه   ،شوند. وسایل ارتباط جمعی ارزاری هستند اشخا، در جامعه شخش می

 .(تا یر ی،از همدان نقل ره ؛143: 1384 ،جان یتل)ل ندشو های کالمی رین ا راد شخش می طریق شبکه عمال  از

 

های اجتماعی نیز آمد،  رایند اصملی در شمبکۀ اجتمماعی،     که تعریف منتخب از شبکه طور همان
. گمرد   1گذاری اطالعات است. در این راستا، سه راهبرد قارل توجه است:  تسهی  و ره اشترا 

. تموازن  3وسایل ارتباط جمعی ررای توزیع اطالعمات؛  . استفاده از 2سراسری اطالعات در شبکه؛ 
  ردی و جمعی در توزیع اطالعات. رین ارتباط میان

متموازن و سراسمری در    طمور  رمه در مورد راهبرد اول راید گفت که اطالعات در یک شبکه رایمد   
هما و طبقمات یما رمین      گرد  راشد. این ردان معناست که شکاف ارتباطی و اطالعاتی رین گمروه 

اعضای یک گروه نباید وجود داشته راشد. طبیعتا  این ره معنای یکسانی حج  اطالعمات در کمل   
یژه در طبقمات نزدیمک رمه رهس همرم،     و رهشبکه نیست و ممکن است در ررخی مراتب و طبقات 

تر راشد. دررار  راهبرد دوم نیز راید گفمت کمه رمرای توزیمع اطالعمات در       تبادل اطالعات متراک 
از وسایل ارتباط جمعی استفاده کمرد. در ایمن راسمتا، اسمتفاده از اینترنمت و  ضمای        شبکه راید

شمود.   مجازی ره دلیل دسترسی ریشتر و هزینۀ کمتر و ماهیمت تعماملی آن ریشمتر توصمیه ممی     
ای  اسمتفاده از ارتباطمات رما واسمحه     ۀشود که در شمبک  یت، در مورد راهبرد سوم تیکید میدرنها

 ردی و چهره ره چهره غا ل شوند که  باید اعضا از ررقراری ارتباطات میانوسایل ارتباط جمعی ن
 زممان  هم  طبیعتا  عمق و اثرگذاری ریشتری دارد. توازن میان این دو ارتباط راید رعایت شود تما  

 گستر  ارتباطی و عمق ارتباطی را ه  شیشر ت کنند.

 اصل سیاستی: توزیع مطلوب اطالعات

 کاریابی. 3. 1.3
« شمود  ممی  رمازار کمار  های کاری و  موقعیت  جتماعی راع  دسترسی ا راد ره اطالعات دررارا ۀشبک»

اجتمماعی   ۀوقتی  ردی ره عضویت در شمبک »ردین صورت که  ؛(173: 1386 شور، شارعاز  نقل ره ؛2004)کراول، 
همای   کنمد،  رصمت   تواند را استفاده از ارتباطی که را اعضای آن شمبکه ررقمرار ممی    خاصی درآید، می

امکان ارزیاری اطالعات  ،شیوندهای موجود در شبکه چراکهآورد؛  ره وجودشغلی رهتری را ررای خود 
« کنمد ها را در انتخاب شغل مورد نظر کمک می دهد و آن های شغلی را ره اعضا می مرروط ره  رصت

زمان، نهماد یما   خمود، در سما   ۀممکن است عضوی همکار عضو دیگر شمبک » .(19: 1381 یدنقوی،و س ی)الوان
 کنمد می شیداا راد گستر  یارد، وضعیت شغلی آنان نیز رهبود  ۀشبک هرچقدرو  شرکتی خا، شود

 .(1387 ی،دهنو دهقان ،آزاده )اعظ 
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یی تنها رهآمدن رر مشکالتی که  که در تعریف شبکۀ اجتماعی آمد، نیل ره اهداف و  اهق طور همان
شود. یکمی از   ا زایی حاصل می ی است که از طریق ه شذیر نیست، از اهداف شبکۀ اجتماع امکان

اسمت. یکمی از   « عمدم اشمتغال  »متعهد را آن مواجمه هسمتند،    -مشکالتی که نخبگان متخص 
دنبال کمرد و رمرای آن تمداریری اندیشمیده      موردشژوهشتوان در شبکۀ اجتماعی  اهدا ی که می

ی مختلف رمرای جمذب   نهادهاواند را ت چینی ررای اشتغال اعضاست و در آن راستا می شود، زمینه
 اعضا مذاکره کرد.

 یابی اعضا چینی برای شغل اصل سیاستی: زمینه

 امکان نظارت بیشتر. 4. 1.3

های اجتمماعی اسمت.    کارکرد دیگر شبکه ،ها های مراکز و رررسی این  عالیت امکان نظارت رر  عالیت

و ره میزان کما ی، رمر    یآسان رهدهد که  میساختار شبکه این امکان را در اختیار مدیریت شبکه قرار 

شبکه، تصممیمات   ۀهای جاری در ردن ها نظارت داشته راشد یا رررسی روند اجرای ررنامه عملکرد گره

 ی،)تلمور  های حمایتی و مدیریتی مجموعمه اتخماذ کنمد    مناسبی ررای رهبود عملکرد شبکه و سیاست

1391 :26). 

ت که امکان نظارت و ارزیاری از آن وجود داشته راشمد.  ای اس یک شبکۀ اجتماعی محلوب، شبکه

رسمد   در این راستا، طراحی نظام نظارت کارآمد و روزآمد، اهمیت چشمگیری دارد. رمه نظمر ممی   

 تر از سایر اعضا است. ها در این راستا ررجسته نقش اعضای اصلی و سرشاخه

 اصل سیاستی: طراحی نظام نظارت کارآمد و روزآمد

 ای ت شبکهحمای. 5. 1.3

وجود دارد. از طریمق عضمویت    واردها تازهررای  خصو، رهشبکه  هرشیامدهای مهمی در شیوستن ره 

هما   توانند احترام دیگران ره خود را ره دست آورنمد. شمبکه   های اجتماعی است که اعضا می در شبکه

 دیگمران،  و شمور  قلمی  از نقمل ه؛ رGreen, 1982)آورند  می ره وجودتعهد و اداری رین اعضا و حمایت سازمانی را 

1391 :45). 

های آموزشی، شژوهشمی و اجرایمی    ، حمایت از اعضا در  عالیتموردنظریکی از وظایف مه  شبکۀ اجتماعی 

یمت،  درنهاگری و جذب سرمایه در این جهمت و   ا زایی، شژوهش است. در این راستا، کمک ره اعضا در دانش

 روری است.مشاور   کری در امور اجرایی زازم و ض

 اصل سیاستی: لزوم حمایت از اعضا

 کسب مهارت.6. 1.3

 ؛مزایای مختلفی ررای سمازمان دارد  ،اجتماعی است ۀسازمانی که حاصل کار سرمای های میان شبکه»

همای   هما مزیتمی کمه در سمازمان     هما و دانمش جدیمد از سموی اعضمای شمبکه       کسب مهارت ازجمله

 .(19: 1381 ی،قون یدو س ی)الوان« داردکارررد  یچندرخش
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هایی است که ا راد رایسمتی در   یکی از وظایف مه  در طراحی شبکه، تعیین میزان و نوع مهارت

های ارزیماری مو قیمت شمبکه و دوام     طول عضویت در شبکه کسب کنند و طبیعتا  یکی از مال 

 شده است. های تعریف عضویت هر  رد در شبکه، میزان کسب مهارت

 افزایی اعضا اصل سیاستی: مهارت

 

 کسب منفعت مالی. 7. 1.3

« اسمت رردن از ارتباطات کاری متقارمل   ها معموزا  شامل ارتباط را دیگران متنوع ررای منفعت شبکه»

(Singh & other, 200645: 1391 دیگمران،  و شورقلیاز  نقل؛ ره)عضمویت در   رمرای همای غیرممادی    . تقویت انگیزه

رسانی ره اعضا رما توجمه رمه     نظام منفعت ۀاما تعبی ؛شبکه است مدیران ی مه دستورکارهاشبکه، از 

 عضویت و  عالیت در آن زازم و ضروری است. یرر زمانگذاری و  وقت

ا زایی در ایجاد شبکه در اولویت است؛  رخشی معنوی و اعحای منا ع غیرمادی مانند مهارت یزهانگ

ظمامی خودمختمار ممالی اسمت تما وقمت       یژه در رقا و دوام آن، طراحمی ن و رهاما شرط زازم شبکه 

های شبکه نمایند. در این راسمتا، اتخماذ تمداریری رمرای درآممدزایی در       ریشتری را صرف  عالیت

 های آموزشی و شژوهشی زازم و ضروری است. حوزه

 اصل سیاستی: طراحی نظام درآمدزایی شبکه

 ایجاد یکپارچگی. 8. 1.3

یکپمارچگی در میمان اعضاسمت. هنجارهما و راورهمای       ایجاد ،اجتماعی ۀمزیت و کارکرد دیگر شبک»

و قوانین خاصی است و  ورسوم آداب  یرنددرررگشود که  ایجاد شبکه اجتماعی قوی می سببمحک  

 .(20: 1381 یدنقوی،و س ی)الوان« شود های رسمی می این هنجارها جایگزینی کنترل

شمامل   مانیفسمت ی آن، یمک  انداز هرازازم است که حلقۀ اول و شورای راهبری شبکه، در ارتدای 

مختصات و چارچوب هویتی اعضا در هر رخش و طبقه را مشخ  کنمد. ایمن مانیفسمت، ضممن     

 کردن هدف هویتی شبکه، در گزینش ا راد ررای عضویت نیز کارایی دارد. روشن

 اصل سیاستی: تدوین چارچوب هویتی شبکه
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 آید: می زیرها در نمودار ، عنوان کارکردیرند جمع ررایدر شایان این رخش، 

 

 نخبگان علمی  .2
، عنصری از شبکه ره کنشگراناجتماعی گفته شد، رازیگران و  ۀکه در رخش چیستی شبک طور همان

منظور ما از نخبه،  ،آورند. در این شژوهش آیند که را تعامالت خویش شبکه را ره وجود می حساب می
 نیست که ناظر ره هو  سرشار و استعداد  نهادهایگر توسط رنیاد ملی نخبگان و د شده اراههتعاریف 

مند، شرتال  و را هو  عمادی   تر ره هر  رد راانگیزه، عالقه وسیع یرلکه در معنای ؛خا، در  رد است
 ررای جامعه مفید راشد. تواند یمایده یا طرم نویی دارد که  ینوع رهشود که  اطالق می

، حوز  انگیزشی  رد است و نه حوز  اسمتعداد. ایمن ا مراد    آنچه ررای ما در این تعریف اهمیت دارد 

یزه و شرتال  راید دارای دو ویژگی راشند: متخص  و متعهد. منظور مما از تخصم ، تمرکمز  مرد     راانگ

مثال،  ردی روی شیمی یا  یزیک یا رسانه و... متمرکز اسمت و   عنوان رهروی حوز  کاری خاصی است. 

ی نویی دارد. نخبۀ متخص  از منظر این شژوهش، رمه کسمی یما کسمانی     ها یدهاو  ها حرفدر آن حوزه 

شوند که یا در حوز  خاصی  عالیت متمرکز دارند یا در حال تحصیل در آن رشته هستند یما   اطالق می

همای ا مراد رمر     قصد  عالیت یا تحصیل در آن حوزه را دارند. اما منظور از تعهد ره حوز  راورهما و ارز  

اصمل   ازجملمه همای انقمالب اسمالمی     توانند عضو این گمروه شموند کمه رمه آرممان      ی میگردد. ا راد می

 قیه، اسالم سیاسی، تقید ره دین و شریعت در زندگی روزمره، تحقق علموم انسمانی اسمالمی و...     یتوزا

 معتقد راشند.
 

 

. نمودار کارکردهای شبکة اجتماعی2 شکل  
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 :راشند ذیل های ویژگی دارای که شوند شژوهشموردنظر  شبکه عضو توانند می کسانی

 راشند؛ مند عالقه و یزهنگراا. 1

 راشند؛ ررخوردار هو  و استعداد از حداقلی . از2

 خاصی راشد؛  ها حوز آن تحصیلی و کاری . حوز 3

 .راشند معتقد اسالمی انقالب های آرمان . ره4

 شبکه در عضویت برای افراد شرایط  :سیاستی اصل

 الگوی سیاستیب( 
اجتماعی اراهه شود و  ۀسازی و شبک از  ضای نظری شبکهاجمالی  هرچندجا تال  شد تبیینی اینتا 

شود ضممن ممرور رمر     در همین راستا، سؤازات و اصول سیاستی احصا گردد. در این رخش سعی می

داده و ضممن تکمیمل    شاسمخ تمری   تمر و عملیماتی   این سؤازات و اصول، ره سؤازات در سح  ملموس

نشان دهی . ایمن سمؤازات و   را ر الگوهای سیاستی د ها آنآ رینی  اصول، نسبتشان را یکدیگر و نقش

 :استاصول ره شرم ذیل 

 چیست؟ ها آنو رازیگران چه کسانی هستند؟ ویژگی عمومی  کنشگران .1

  و رازیگران این شبکه در سح   رد و گمروه )طبمق    کنشگراناز این گفته شد،  یش شکه  طور همان

دیگر، در ایمن الگمو، متصمدی     یان ر  ره شود. گروهی( تعریف می- ردی  اصل سیاستی نوع شبکه:

 ها؛ و سازمان نهادهاهای نخبگانی انقالب اسالمی است و نه  سازی ره دنبال ا راد و گروه شبکه
  نخبگان علمی متخص  و متعهد هستند. رنارراین، ویژگی عمومی ایمن ا مراد، عبمارت    کنشگران ،

های انقالب اسالمی  یل در جهت آرمانره  عالیت یا تحص مند و مستعدرودن نسبت است از: عالقه

 در موضوع یا مسئلۀ خا،؛
   آموختۀ دکتمری، دانشمجو یما     تحصیلی دارای این طبقات هستند: دانشجو یا دانش ازنظراین ا راد

ازنظر  آموز. همچنین آموختۀ کارشناسی و دانش آموختۀ کارشناسی ارشد، دانشجو یا دانش دانش

  عال. داوطلب کارمند و کارشناس، ،مدیر اند: شقوق ینا یدارا یشغل

 چگونه است؟ کنشگرانارتباطات و تعامالت  .2

  شود تقسی  میره چند اعتبار  ارتباطات:  

  شژوهشی و سیاستی: ارشادی، آموزشی،اعتبار کارکرد ارتباط:  ره 
او و  یدرونم  یرد و رشمد اسمتعدادها   م  یمت است که را همدف ترر  یناظر ره ارتباط ارشادی ارتباطات

رخمش   یاست. ارتباطات آموزشم  یات انقالب اسالمیمنو جویی یشره  رد در جهت  یرخش زهیانگ

کنمد. ارتباطمات    یجماد مم  یاست کمه علم  و تخصم  را در  مرد ا     یاز ارتباطات ارشاد یتر نازل

 یرد و در شم یم گ یشکل م یعلم ای هند که حول حل مسئلیگو یتعامالت ۀز ره مجموعین یشژوهش
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ان شمبکه در  یمتصد یها یریگ  یناظر ره تصم یاستیارتباطات س یت،هادرنحل آن مسئله است. 

 آن است. یو کم یفیک یجهت ارتقا

  :ره اعتبار قالب ارتباط: مباحثه، مناظره و نشست 
 تمرین  ای یمه شاد یاست. مباحثه شا یشا زا  قارلنگارندگان است که  یشنهادیش یها ها، قالب ن قالبیا

محالمب در   یدر مانمدگان  ییرسمزا گو نقش  اد  رهنگ مناسب گفتجیراشد. ا شبکه هرارتباط در 

هما رمه شمکل     یژگین ویشود. ا یم یکار جمع یۀروح تیو تقو ها آن یاذهان، رشد مهارت ارتباط

ک یم ت یم ز رما محور یم هما ن  دهمد. نشسمت   یدر مناظرات خود را نشان م یتر دهیچیتر و ش یا حر ه

امما   ؛ررخموردار اسمت   یکمتمر  یالمت تعمامل  از ارتباطات اسمت کمه از ح   یگریمتخص ، سنخ د

 محاسن خا، خود را دارد.

  گروهی و جمعی  ردی، میان ره اعتبار سح  ارتباط: میان 
ا یم مانند ارتباط سرگروه را اعضما   ؛نوع ارتباط است ترین یادیرندر داخل گروه،  ی رد انیارتباطات م

ن سمح  رخ  یم ن نموع ارتباطمات در ا  ین نوع ارتباطمات و ممؤثرتر  یتر قیعم اساسا گر. یکدیاعضا را 

ن نموع ارتباطمات، اسمتحکام    یم شود. ا یها محرم م گروه انیرازاتر، ارتباطات م یدهد. در طرح یم

دهمد. در کنمار ایمن دو نموع      رخشد و طبیعتا  ره کلیت شبکه هویت ممی  ها را ارتقا می شبکه یکل

 ورزیمد،  غفلت یدنبا یمجاز ی ضا یژهو را واسحه ره یاز ارتباطات جمع  یزیکی و مستقی  ارتباط

 .کند شیدا نباید گروه یانو م  ردی یانارتباطات مره غلبه نسبت  جنبۀ شود می تیکید اگرچه

 شود؟ هایی ره اشترا  گذاشته می چه اطالعات، منارع و توانمندی .3

 شود: رندی می اطالعات را معیارهای ذیل مقوله

   :وری(، شژوهشی )تحلیل( و ترریتیآ آموزشی )جمع1اطالعات ره اعتبار  رایند 
است که در  یزیچ آن  ،یاطالعات آموزش درواقعاست.  ی، ناظر ره ارتباطات آموزشیاطالعات آموزش

تواند  یرانک مقازات و... م  مثال رانک کتب، عنوان رهشود.  ین اعضا منتقل میر یارتباطات آموزش

ند که ره شکل هد منمد  یگو یاطالعات ، رهیراشد. اطالعات شژوهش یاز اطالعات آموزش یمصداق

هما و   ز ره مجموعه دادهین یتیشود. اطالعات ترر یم یآور جمع یدر جهت شاسخ ره سؤال شژوهش

نمه و  یدر اعضما نهاد  ،ممدت رلندده و یچیش یندهای را یند که طیان در شبکه گویمرر یها مهارت

 شود. یم یدرون

  اطالعات ره اعتبار شکل: شفاهی و مکتوب 
و گمو  در مقمام    ی  اسمتفاده از زرمان در مقمام  رسمتندگ    یم ام از حیم ات را ره اعتبار شکل شاطالع

 یرنمدگ یو چش  در مقمام گ  یا در مقارل، دست در مقام  رستندگی( ی)ارتباطات شفاه یرندگیگ

 یشمتر ی  کرد. ارتباطات مکتوب ره سواد، حوصمله و تمرکمز ر  یتوان تقس ی)ارتباطات مکتوب( م

ن دو یرسد توازن رم  یست. ره نظر مین گونه ینا یاست که ارتباطات شفاه یدر حالن یا. از داردین

 مه  است. یساز نوع اطالعت در شبکه
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  اطالعات ره اعتبار موضع: ایجاری و سلبی 
گمر از اطالعمات نماظر رمه     ید ۀک سلسمل یم هسمتند و   یمدها راا یها  اطالعات ناظر ره رودن سلسلهک ی

 .یدهانباا یها و  نبودن

 هایی چیست؟هدف ن .4

 اهداف شبکه قارل طرم در دو سح  است:

  :اهداف اصلی 
o هما و ایجماد    گذاری ظر یمت  رشد و ترریت نخبگان متخص  و متعهد از طریق اشترا   یروسازی:ن

 کارایی جمعی؛
o اسالمی؛ -تولید عل : نقد و رررسی محالعات علمی در ادریات غرری و تال  ررای تولید عل  ایرانی 
  :اهداف  رعی 
o آموزان و ا راد ررای تحصیل و  عالیت؛ جذب دانش 
o یاری ررای اعضا؛ شغل 
o  ؛اعضاا زایش دامنۀ اطالعات 
o ارتقای قو  تحلیل و نقد اعضا؛ 
o .رسط و ترویج  ضای ررادری و اعتماد در شبکه 

ر کمل، دوازده   . دیرسم  ین مم یشم یدر رخش ش شده محرم یاستیاصول س یعنی ،گریحال ره رح  د

رنمدی   توان در سمه مقولمه طبقمه    را می انهگ دوازدهرسد این اصول  ره نظر میم شد. اصل سیاستی محر

 ی  الگوهای نهایی ما خواهند رود:ترسکرد. این سه مقوله مبنای 

 3، 1های شمار   های ناظر رر ساختار شبکۀ اجتماعی: سیاست سیاست. 
 کنند. شبکه مشخ  می ها را در آید که موقعیت هایی سخن ره میان می در این رخش از سیاست

 9، 8، 7، 5، 4، 2های شمار   شبکۀ اجتماعی: سیاست و ارتباطات یندها راهای ناظر رر  سیاست. 
 کنند. رندی می ها،  رایندها و ارتباطات شویای شبکه را چارچوب این نوع سیاست

 12، 11، 10، 6 های شمار  اجتماعی: سیاست شبکۀ ررساختنهای ناظر  سیاست. 
 اند و نه خود شبکه و ارعاد آن. ناظر  رایند ساختن شبکه  ها، یاستاین نوع س
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 اجتماعیۀ شبکالگوی ساختار  .1
 ی،گمذار  استیس یت شبکه، شورایریشنج سح  است: مد یدارا الگوی کالن ساختار شبکۀ اجتماعی

 ین شمورا یت شمبکه از رم  یری. ممد یارشماد  یهما  و گمروه  یآموزشم  یهما  گمروه  ی،شژوهشم  یها گروه

ان یخود متشکل از دانشمجو  یگذار استیس یشود. شورا ین مییتع ها آنو ره انتخاب  یگذار استیس

کمالن شمبکه را انجمام     یهما  یریم گ  یکمه تصمم   اسمت  ییران اجرایا مدی یآموختگان دکتر ا دانشی

 یها در سح  کارشناسان ارشد است که حول مساهل و شروژه یشژوهش یها گروه یرند دهد. طبقه یم

 یشوند و امور آموزشم  یف میتعر ی، در سح  کارشناسیآموزش یها کنند. گروه یت می عال یقاتیتحق

 .هستند آموزان دانش یعنی یارشاد یها ز گروهین یتدرنها. کنند می یریگیرا ش

 اجتماعیۀ شبکالگوی فرایندها و ارتباطات  .2
، ی، شژوهشم یگمذار  اسمت یس یات و سمح  شمور  یموقع چهارمدل متناسب را  چهارن رخش شامل یا

و در داخمل   مشمخ  شمده   کنشمگران ها، نوع  رهیشده است. در داخل دا یطراح یو ارشاد یآموزش

 ین شده است. هر شمکل دارا ییتع ها آنان یم یارتباط یندهایره،  راین دو دایر یلیمستح یکاردها

 است. یلیره و دو کادر مستحیسه دا

 

 

 

 کالن ساختار شبکة اجتماعی . الگوی 3 شکل
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گذاری . الگوی ارتباطی در شورای سیاست4 شکل  

 

 

گروهی سطح پژوهشی ارتباطی درون . الگوی5شکل   
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گروهی سطح ارشادی . الگوی ارتباطی درون7 شکل  

 

 

گروهی سطح آموزشی . الگوی ارتباطی درون6 شکل  
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 یاجتماع شبکۀ ساختن الگوی .3
ممورد   یاجتمماع  ۀجاد شمبک یند ساختن و این مقاله، ناظر ره  رایشده در ا اراهه ین مدل و الگویآخر

ک شمده  یم دوسماله تفک  یدر دو مقحع زممان  ون شبکه، چهارساله یا یریگ شکل یزمان هنظر است. راز

ل یف شمده تشمک  یم ف تعریرا وظما  یشژوهش یها و گروه یگذار استیس یاول، شورااست. در دو سال 

 ۀاست کمه رعمد از چهمار سمال، شمبک      یعی. طبیو ارشاد یآموزش یها و دو سال دوم، گروه شوند یم

 ررسد. یالتید ره ثبات تشکیرا ینخبگان یاجتماع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. الگوی سیاستی ساختن شبکة اجتماعی8 شکل  
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گیری نتیجه  

 ،رشمد و تکاممل جامعمه    رمرای ها  کشور و حمایت از آن هرنخبگان  ررگذاری  ضرورت و لزوم سرمایه

سمازی و   نظام ۀچه در مرحل ،تیسیس ۀچه در مرحل ،ردیهی است. انقالب اسالمی نیز اساسی و اصلی

و نخبگمان علممی نقمش اساسمی را ایفما       نیسمت از این اصمل   امستثن ،تثبیت خویش ۀچه در مرحل

 .استه ره میزان توجه و تمرکز ما ره آن روشن انقالب نیز منوط  . آیندکنند می

متصدی اصملی اممر حمایمت و ششمتیبانی از نخبگمان        رنیاد ملی نخبگان در ایران، راستا،در همین 

ایمن مقالمه رمه     ۀکانونی مباحث ۀهای  راوانی صورت شذیر ته است. آنچه نقح تال  راستااست و در این 

رلکه توجه ره سح    ،نیستنخبگان انقالب اسالمی  ضرورت و کیفیت حمایت از ۀآید، محالع حساب می

سازی نخبگان علمی انقالب اسالمی. این مقاله رمر   شبکهاست؛ یعنی  از حمایت تری تر و راکیفیت عمیق

این راور است   این سح  از حمایت و رشد نخبگان، نه از طریمق حمایمت  مردی ممالی و معنموی از      

 شود. های انسانی نخبگان حاصل می شده از رهگذر ایجاد شبکه مهندسی  رلکه در تعامل سازند ،ها آن

رامون یش یتحلیلی از طریق کنکاش -ای و را تکنیک توصیفی ن مقاله تال  کرد را رو  کتارخانهیا 

 یاساسم  یاسمت یسؤال س 4استخراج  یکه مبنا یاردمختار دست  یفیره تعر ی،اجتماع ۀف شبکیتعر 16

شمنهاد  یرا ش یا یاسمت یس ۀگانم 12 یها ز، گزارهین یاجتماع ۀشبک یردهارامون انواع و کارکیشد. رح  ش

اجتمماعی،   ۀ، تمال  شمد کمه سمه الگموی سماختار شمبک       یاسمت یس یها داد. رر اساس سؤازات و گزاره

 اجتماعی ترسی  شود. ۀند ساختن شبکیاجتماعی و  را ۀ رایندهای شبک

انداز تحقیقماتی ررآممده از ایمن مقالمه      چش  این مقاله موضوعات شژوهشی ذیل را ره عنوان  در شایان،

 کند: شیشنهاد می

 سازی نخبگان علمی در اسناد سیاستی جمهوری اسالمی ایران؛ شبکه .1
 سازی اعضا؛ نقد و رررسی عملکرد رنیاد ملی نخبگان در جهت شبکه .2
 سازی نخبگان علمی جهان اسالم؛ الگوی سیاستی شبکه .3
 جهان در مقارل نظام سلحه. سازی نخبگان آزاد  الگوی سیاستی شبکه .4

 منابع

 فارسیالف( 
 A) =انگلیسی هانس ور  -فارسی براساس فرهنگ عربی  -فرهنگ معاصر عربی (، 1379، آذرتا  )آذرنو  .1

Dictionary of Modern written Arabic) ،تهران: نشر نی. 

 .رایانه جهان: تهران ،شش  اپچ ،فرهنگ انگلیسی به فارسی(، 1385) شور، منوچهر آریان .2

 وضعیت و اجتماعی روارط شبکه رین رارحه: دانشجویاناشتغال »(، 1387) آزاده دهنوی،ان دهق، منصوره، آزاده اعظ  .3
 .32-5ص  ، 63 ماره، دوره شانزده ، شزبان و ادبیات فارسی ،«شغلی

 ، تهران: سخن. رهنگ رزرگ سخن(، 1381انوری، حسن ) .4

فصللنامه مطالعلات    ،«هما  یمه نظرسمرمایۀ اجتمماعی: مفماهی  و    »(، 1381الوانی، سید مهدی، سید نقوی، میرعلی ) .5
 .26-3ص  ، 34و  33،   مدیریت بهبود و تحول
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رررسی تیثیر کیفیت شبکه اجتماعی رمر عاطفمه اجتمماعی جوانمان شمهر      »(، 1392) ،شیردل الهام ایمان، محمد تقی؛ .6
 .52-25ص  ، 20 مارهه هفت ، ش، دورواحد شوشتر -علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی، «کرمان

سمرمایۀ اجتمماعی شمبکه و اعتمماد متقارمل رمین       »(، 1387صالحی هیکویی، مری  ) راستانی، سوسن؛ کمالی، ا سانه؛ .7
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