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بخش کنند که تداومآفرینی میجامعه نقشبه منظور حفظ و استمرار آثار اصالحی رهبران دینی، نیکان و صالحانی در 

دهند و صرفاً به ترویج و دفاع از های اصالحی آنان در طول تاریخند. اینان اگرچه مکتب جدیدی ارائه نمیحرکت

در واقع، حضور و  د.کننکننده در تحوالت اجتماعی ایفا میاما نقشی تعیین، پردازنددستاوردهای اجتماعی رهبران بزرگ می

های اجتماعی تاریخی را دارد و با ساز است. بنابراین، عملکرد آنان ویژگی کنشو فعالیت آنان برای جامعه سرنوشت تالش

توان این افراد را فعاالن فرهنگی از این لحاظ می . آینداین مالک، آنان در زمره کارگزاران تغییرات فرهنگی به حساب می

  آیند.های فرهنگی گردهم میا و سازمانهنامید که در اغلب موارد در قالب تشکل

یی فعاالن سوهمتر شده است، ضرورت هماهنگی و در جهان امروز که نقش فرهنگ نسبت به گذشته به مراتب افزون

شود. جامعه باید بتواند نیازهای فرهنگی خویش را در رهگذر حیات فرهنگی با نیازهای فرهنگی جامعه نیز بیشتر احساس می

، از تظاهرات و تمایالت کاذب یا گذرا تفکیک کند و قدرت پاسخگویی به این نیازها و باز شناختهتماعی و حرکت اج

ها در جهت رشد و کمال معنوی و مادی را دارا باشد. شرط الزم برای تحقق چنین مطلوبی آن است که در گیری از آنبهره

گیری عظیم و عمیق و اصیل فرهنگ در جامعه و همچنین بهره هر کشور نخبگان فرهنگی بتوانند به منظور همراهی با جریان

ریزی کرده، اهم ی و برنامهگذاراستیسحداکثر از دریای الیزال اراده و ایمان معنوی و الهی مردم، به طور هماهنگ و همسو 

 محورهای الزم برای این حرکت را تشخیص داده و تعیین نمایند.

که موفق به گردهم آوردن و  کنندیمیی ایجاد هامجموعهریانات فرهنگی در جهان را و اثرگذارترین ج نیترامروزه فعال

. در شکل منفی آن و به عنوان شوندیمایجاد هم افزایی فکری و اجرایی بین نخبگان و فعالین برجسته حوزه های خاصی 

یی کیفی و کارآمد هاشبکهطریق ایجاد  ی فراماسونری و صهیونیسم نام برد که ازهاانیجراز  توانیمیی برجسته هانمونه

ی حیاتی فکری جامعه جهانی )به ویژه در زمینه صنایع فرهنگی( را در اختیار بگیرند. در جهان اسالم نیز هاانیشر اندتوانسته

و  به جمعیت اخوان المسلمین توانیمتغییرات فرهنگی عظیم بوده است. برای نمونه  منشأیی همواره هاشبکهوجود چنین 

آثار فرهنگی  منشأ گذارانشانانیبنشبکه فتح اهلل گولن اشاره نمود که هر کدام در جوامع خود و بر اساس مبانی فکری خاص 

حاصل فعالیت بلند مدت شبکه ای از شاگردان حضرت  توانیم. انقالب اسالمی را نیز اندبوده)اعم از مثبت و منفی( بزرگی 

ی نقاط کشور توانستند اقدام به ایجاد جریان انقالب اسالمی کنند و اقصهای انقالبی در امام خمینی دانست که با ایجاد هسته

 جاری شدن این جریان در روح و فکر عامه مردم بود که طومار حکومت شاهنشاهی را در هم پیچید.

و در برخی  باشدیمفرهنگی یکی از مشکالت جدی در جمهوری اسالمی و در بین مسوولین  هنوز مسئله مسئله نیاعلی رغم 

ی رگذاریتأثی همسو موفق به هاتیفعالاز حوزه های فرهنگی جریانات معاند جمهوری اسالمی از طریق هماهنگی و انجام 

ی و گذاراستیسیی در سوهمکه در داخل کشور هماهنگی و و این در حالی است  اندشدهمنفی در فرهنگ جامعه اسالمی 

ی برنامگیبدر بسیاری از حوزه های فرهنگی به علت  رسدیمبرنامه ریزی و عمل وجود نداشته است. به عبارت بهتر به نظر 

ت خنثی سازی در جه شانیهاتیفعال بعضاًبلکه  کنندینمموجود فعاالن فرهنگی انقالبی نه تنها همسو و هم افزا حرکت 

 .باشدیمیکدیگر 
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نباید فراموش کرد که انقالب اسالمی حقیقتاً یک انقالب فرهنگی است و اگر نگوییم همه اختیارات و امکانات، قدر مسلم 

ها باید برای تکامل و توسعه و تحرک ها و توانمندیترین تالشترین و عمدهتوانیم بگوییم بیشترین و مهماین است که می

بینی و فردی و اجتماعی به بهترین نحو صرف شود. فرهنگ جمهوری اسالمی متخذ از جهان شئوندر همه فرهنگی 

 اصیلهای فرهنگی باید همسو با آموزه فعالین لذا شناسی اسالمی بوده و مبتنی بر مبانی و مفاهیمی از این قبیل است.انسان

گیرد، های زیادی را در بر میبسیار گسترده بوده و فعالیت نیز موضوع و مقوله فرهنگاز سوی دیگر د. نانقالب اسالمی باش

گیرند. این تنوع، شناسایی، پرورش و های هنری، دینی، علوم انسانی و... را در بر میدر حوزه فعاالن ،فرهنگی فعاللذا 

علمیه، هنرمندان برجسته، حوزه  اساتید و طالبنماید. تر میفرهنگی را نسبت به سایر مقوالت مشکل فعاالناستفاده از 

نخبگان فرهنگی  فعالین و توانند جزوحوزه رسانه، فعاالن برجسته فرهنگ عمومی و... همگی می نظرانصاحبریزان و برنامه

 کشور محسوب شوند.

عدم توجه به کارکرد ایشان در کشور، باعث ایجاد نگاهی مقطعی و سطحی های فرهنگی فعالین و تشکلدر بررسی مسئله 

منجر به ارائه برخی تسهیالت مادی و سطحی به این قشر فرهیخته در جامعه  صرفاًاین زاویه دید خواهد شد.  هاآننگر درباره 

گواه بر این مدعاست. بر طبق تجربیات ی نهادهای فرهنگی در این حوزه هادستورالعملو  هانامه. چنانچه بررسی آیین شودیم

موجود و به اذعان بسیاری از اساتید غایت توجه جامع مادی و معنوی به پدیده فرهنگ تسریع روند رشد و پیشرفت جامعه 

نیاز این قشر از جامعه، با  . عنایت به این موضوع باعث خواهد شد، ضمن فراهم آوردن امکانات و تسهیالت موردباشدیم

و استفاده از پتانسیل آنان  ها در ارتقا سطح فرهنگی کشوراین افراد و مجموعه یریکارگبهتر، طراحی مکانیزم کالننگاهی 

 قرار گیرد. ریزان مورد توجه برنامه  فرهنگیدر امر توسعه 

و غیر  کالنصرف بودجه های بر  تمرکز غالباًدر ارتقا سطح فرهنگ جامعه د ی گذشته و موجوهااستیسو  کردهایاگر رو

ی خود از هاتیفعالبیشتری نسبت به ارتقا سطح کیفی ، احساس مسئولیت فعالین حوزه فرهنگ، اینک است داشته هدفمند

 .طریق بهبود ارتباطات شبکه ای بین نخبگان و فعالین حوزه های تخصصی مختلف با یکدیگر دارند

های های فرهنگی در کشور است و تالشدبیات غالب در فعالیتهای اخیر اگر چه ادبیات شبکه ای در حال تبدیل به ادر سال

ها به های برخی از حوزه های فرهنگی صورت گرفته است، اما اغلب این فعالیتزیادی نیز جهت شبکه سازی فعالین و تشکل

گردد. بسیاری از فعالین  افزایی پایدار بین فعالین جبهه فرهنگی انقالب اسالمیشدت ناپایدار بوده و نتوانسته موجب ایجاد هم

های فرهنگی تجربه های متعددی برای شکل دهی به جمع ها و شبکه ها و نشست های هفتگی و ماهانه و ... را داشته و تشکل

افزایی و پویایی نشده است ها با شکست مواجه شده است و در برخی موارد نه تنها موجب ایجاد هماند که قریب به اتفاق آن

ها را به دنبال داشته است. به همین دلیل نیز اثرات سوء همان سوابق شکست خورده قبلی بر و کدورت بین آنکه ایستایی 

ترین دلیل ناپایدار رسد مهمهای فرهنگی است. به نظر میذهن این افراد نشان دهنده لزوم دقت بیشتر در ایجاد و توسعه شبکه

   ری منسجم است.ها فقدان یک روش و چارچوب نظبودن این فعالیت
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 های انجام شده در این حوزه در کشور و دنیا و پژوهش در پی آن است که با استفاده از تجربیات بر این اساس این کتاب

های جبهه فرهنگی در حوزه فرهنگ در راستای هم افزایی فعالین و تشکل هایی پایدارایجاد شبکهبتواند چارچوبی جهت 

 .ارائه کندانقالب اسالمی 
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 سازی اجتماعی در این حوزهو شبکه فرهنگ
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 ریزی فرهنگیفرهنگ و برنامه .1

ها و سنن که میان جمعی از افراد مشترک است و به ای از رفتارهای یادگرفتنی، اعتقادات، عادتتوان مجموعهفرهنگ را می

در تعریفی دیگر . شود، تعریف نمودو به کار گرفته میای متوالی توسط دیگران که وارد آن جامعه شده، آموخته گونه

ها ایجاد، کشف یا فرهنگ به عنوان الگویی از مفروضات بنیادی و اساسی تعریف شده است که از سوی گروهی از انسان

در نهایت، شورای مهندسی فرهنگی شورای عالی انقالب فرهنگی تعریف ذیل را به عنوان مرجع  .پرورده شده است

ها، آداب و ای است از باورها و مفروضات اساسی، ارزشوارههای خود به تصویب رسانده است: فرهنگ، نظامفعالیت

دهد و هویت آن را دار و دیرپا و نمادها و مصنوعات که ادراکات، رفتار و مناسبات جامعه را جهت و شکل میالگوهای ریشه

 1سازد.می

گرفته و از فرهنگ سایر جوامع ها، تنه، شاخ و برگ و میوه خاص خود شکلبا ریشهفرهنگ هر جامعه به مثابه یک درخت 

های بیرونی ها، ساختارها و مفاهیم در تنه یا ساقه درخت و جلوهمتفاوت است. مفاهیم اساسی و ارزشی هر فرهنگ در ریشه

 (. 1831دهند)فرهنگی، ها خود را نشان میفرهنگ در شاخ و برگ

و  یریگدر شکلآن  ریتأثو به ویژه  (ریاخ نودر قر )حداقل ایدن یاجتماع بزرگ حوادث یریگر شکلد فرهنگ ریتأث

کند. از این گذشته، تأکیدات مستمر را نمایان می یفرهنگ یدهو سامان فرهنگ به توجه ضرورتی، اسالم استمرار انقالب

را  فرهنگ تیمحور بلکه و تیاهم زین یاجتماع یدر مهندس اننظرصاحب نیتربرجستهرهبر انقالب، به عنوان )ره( و امام

 .کنندبیش از پیش مشخص می

 یشاهستم در طول خواهد آمد که سر کشور آن هدهد ب کشور رخ در فرهنگ یاگر انحراف اعتقاد داشتند که)ره( ینیخم امام

 باشند و آن بندیپا یانسان یاله میمستق صراط به مسئولینو  هر چند مردم ؛است سر کشور آمده بر اهیس سال پنجاه و خصوصاً

از  یکی ای گریدر ابعاد د استقالل ،یفرهنگ یشود با وابستگ گمان که است یشیاندساده: »فرمودندیم ای و ؛2کنند بیرا تعق

کشور  نیا اول مسئله دیرا با یفرهنگ مسئله»کنند که می دیتأک نکته نیبر ا کرات به زین انقالب رهبر 8«.است ریپذامکان هاآن

و  نیتأم یبرا ینیرزمیز و ثروت، منابع و اقتصاد، پول است. علم ندهیآ کننده نیتضم ،یفرهنگ عامل» و« 4آورد حساب به

 5«است ها بودهتمدن و زوال سقوط سبب همواره یفرهنگ عامل و ضعف ستین کنندهنییتع تیبشر ندهیآ تضمین

وابسته به  و ساختار به دلیل ماهیترا فرهنگ ؛ از دیدگاهی که ریزی فرهنگ وجود داردبرنامهدر باب ی عونهای متدیدگاه

برنامه  خواهد تمام ارکان فرهنگ را تحتکه می یدیدگاهداند؛ تا نمیپذیر برنامهآن، درونی و تاریخی  سازوکارهای

                                                   
 شورای مهندسی فرهنگی. 25/9/38. مصوب جلسه 1

 .218 ، صفحه1۱نور، جلد  فهیصح. 2

 .۱ ، صفحه3نور، جلد  فهیصح. 8

 .21/9/18۱5 . بیانات در تاریخ4

 21/11/18۱5 مورخ هان،یک. 5
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ریزی برای جلب مشارکت مردم برنامهفرهنگ، بلکه ریزی برنامهنه ریزی فرهنگی را در واقع برنامهنیز برخی  .مدیریت کند

در قبال فرهنگ، دو تفکر : »ندیفرماخصوص می نیدر ا یمعظم رهبر مقام. داننداجتماع مییک در اداره امور فرهنگی 

را به حال  یفرهنگ عموم دیمعتقدند با و دانندمی تیریقابل مد ریای رها و غا مقولهای فرهنگ رعده وجود دارد؛ یافراط

را در  یخاص هایقالبو کنترل همه مسائل،  دیشد یریبا سخت گ دیمعتقدند با یگریای دخود رها کرد و در مقابل عده

مضر است و به  و یبرخوردها افراط نیا یدو کرد؛ اما هر لیبه جامعه تحم ،یمسائل و اخالق شخص یتو ح یعموم یفرهنگ

های اخیر صورت تجارب بشر در زمینه تغییر فرهنگی که طی دهه .«1ستینگر یبا نگاه معقول اسالم دیمقوله فرهنگ با

های های معینی به دگرگونیریزیتوان با تکیه بر برنامهنظران را متقاعد کرده است که میپذیرفت، تا حدود زیادی صاحب

 یدولت یریزبا برنامه سکوالرهای دولتظاهری مخالفت  رغمیعلگفتنی است  .ر حوزه امور فرهنگی دست یافتمطلوبی د

 .کنندمی یریزحوزه برنامه نیدر احتی این کشورها نیز  فرهنگ، در حوزه

که فرهنگ در حقیقت توصیفی از جامعه است، ابعاد فرهنگ ارتباط مستقیمی با ابعاد جامعه خواهد یافت.  با توجه به این

در پژوهشی  رضا پیروزمندعلی ند.ابرشمرده« سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی» را عبارت از ابعادجامعه ابعاد  ،برخی

 هسه مقولاین نظامی و قضائی را در یکی از  و مسائل اجتماعی، حدودم سیاسی، فرهنگی و اقتصادیسه مقوله ابعاد جامعه را به 

شان در ذیل مقوله سیاست و قضائی را با توجه به ماهیت امنیتی و سیاسیامور نظامی بدین صورت که  .کرده است تعریف

سه بعد ناگسستنی از  مسائل سیاسی، فرهنگی و اقتصادیتعریف و امور اجتماعی را نیز به مقوله فرهنگ ملحق کرد. البته 

 (.1838جدا از دیگری تصور کرد )پیروزمند،  توانیک را نمیهستند و هیچ جامعهمسائل 

 

 

 رابطه دین و فرهنگ .2

باشند که در این پژوهش نیز این تعریف از فرهنگ مد برخی از اندیشمندان معتقد به رابطه این همانی بین دین و فرهنگ می

به باور این گروه، نه تنها قرآن به عنوان یکی از منابع اصلی شکل گیری دین، بلکه روایات، سنت، متون است. نظر قرار گرفته

ابوحامد غزالی، فخر رازی،  (.18۱3)مصباح یزدی، دهدظر به تمام ابعاد زندگی انسان نشان میفقهی و باور فقها نیز دین را نا

                                                   
 24/11/1832 ،یاسالم یجمهوردیدار اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی، روزنامه  . 1

 

 

 با تأکید بر ابعاد فرهنگ ابعاد اصلی جامعه ارتباطالگوی  جدول -1 جدول
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از جمله مستندات قرآنی این گروه آیاتی   .(183۱)بهرامی، شوندزرکشی و سیوطی در شمار طرفداران این نظریه شناخته می

و ما این کتاب را بر تو نازل کردیم که  »یا .« 1هیچ خشک و تری وجود ندارد مگر این که در کتاب مبین آمده است»مانند

یین افزون بر این، آیات و روایات دیگری نیز با مضمون آیات یاد شده، مؤید جامعیت و تبباشد. می« 2بیانگر همه چیز است 

 بر این اساس این اندیشمندان معتقدند دین برای تمام اجزای فرهنگ دارای برنامه است. .کنندۀ قلمرو دین هستند

البته گاهى ارزشها در کشورى که داراى جامعه دینى است، فربه تر از صِرف ارزشهاى دینى تعریف مى شوند، در این 

ثابت و غیر قابل تغییر که از باورهاى دینی سرچشمه مى گیرند،  صورت دو گونه ارزش خواهیم داشت: گونه اول ارزشهاى

گونه دوم ارزشهاى ناشى از آداب و رسوم و قراردادهاى اجتماعى که قابل تغییر و عوض شدن هستند. امّا پرواضح است که 

تگاه متفاوت نشأت تغییر در دسته دوم گزندى به ارزشهاى ثابت و غیرقابل تغییر نمى رساند: چرا که اساسا از دو خاس

  .(18۱3)مصباح یزدی، اندگرفته

تری از فعال و تشکل فرهنگی ارائه شود. بر تعریف شده در این پژوهش الزم است تعریف کاربردی مسئلهبا توجه به صورت 

توان به عنوان تعریف اساس تعریف ارائه شده از فرهنگ و پذیرش رابطه این همانی بین دین و فرهنگ تعریف زیر را می

 کاربردی و عملیاتی از تشکل فرهنگی ارائه نمود:

 دهی شده از افراد است که به صورت بالفعل دارای توانمندی برای ای سازمان: فرد یا مجموعهیتشکل یا فعال فرهنگ

 ، رفتار و هنجارهای اجتماعی با الگوی اسالمی است.هاارزشتأثیرگذاری در جهت همسوسازی باورها، 

ی امام خمینی، قانون اساسی هاآرماندر این تعریف ، منظور از الگوی اسالمی، حرکت به سوی اهداف بلند انقالب اسالمی، 

و مردم بوده و جایگذاری هر  نیمسئولانداز بیست ساله کشور است. این اسناد مورد وفاق جمهوری اسالمی ایران و سند چشم

 شود.ها و اختالف نظرها مواجه میهدف دیگری با تعدد دیدگاه

 ها در جامعهو مدل تاثیرگذاری آن های اجتماعیشبکه .3

است، هنوز تعریف روشن و های مختلفی که این واژه در آن به کار رفتهسازی و حوزهای واژه شبکهل ریشه استعارهبه دلی

( انجام 19۱3(؛ اما پرکاربردترین تعریف از شبکه توسط لومن)2119بورگاتی، مورد اجماعی در مورد این واژه موجود نیست)

ها( که توسط انواعی خاص از روابط با ها )به عنوان مثال افراد و سازمانرهای از گشده است. وی شبکه را به عنوان مجموعه

ای اجتماعی شوند، تعریف نموده است. بر این اساس در اغلب مطالعات شبکه اجتماعی به عنوان پدیدهیکدیگر مرتبط می

دانش، عضویت یا ...( با  تعریف شده است که متشکل از اعضایی است که توسط ارتباطات خاصی )مانند دوستی،  تبادل

 (.2112فلپز و همکاران، یکدیگر دارای تعامل و وابستگی متقابل هستند )

                                                   
 .59،آیه انعام. سوره وَال رَطْبٍ وَال یَابِسٍ إِال فِی کِتَابٍ مُبِینٍ 1

 .39، آیه نحل. سوره وَنَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ تِبْیَانًا لِکُلِِّ شَیْءٍ 2
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ها به کار گرفته ها گرفته تا ملتهای اجتماعی در بسیاری از سطوح از خانوادهاست که شبکهنشان داده های مختلفیپژوهش

شکیالت و میزان موفقیت افراد در رسیدن به اهدافشان ایفا شوند و نقش مهمی در تعیین راه حل مسائل، اداره کردن تمی

 کند.می

و روابط هاهستهنمایی از یک شبکه اجتماعی شامل   -1 ریتصو

 

 : 1وجود داشته باشد به شرح زیر است تواندیمها و خصوصیاتی که در یک تعریف یک شبکه برخی مؤلفه

o  : همکاری اهدافی مشخص تحقق برای هم با دارند و مشترک های دغدغه که ییهامجموعهدغدغه مشترک 

  .نمایند

o ی جدا از هاتیفعالدارد و دارای  اثر و هویت موجودیت، تنهایی و هسته در شبکه به گروه هرپذیری:  انعطاف

  ی جمعی در شبکه است.هاتیفعال

o  : تواند به ها است که میبرای شبکه ویژگی مهمیجمعی  نوآوری و متقابل یادگیریاز طریق افزایی  همیادگیری

تواند از طریق مدیریت دانش و انتقال این امر می .ها و موسسات بزرگ بدهدها مزیت رقابتی در برابر سازمانآن

 تجربه بین اعضای شبکه اتفاق بیفتد.

o از جمله  ی مشترکهافرصته از استفادو ک مشتر مشکالت بر غلبهها و تهدیدهای مشترک : توجه به فرصت

ای بهره از مزایای مدل شبکههایی که فاقد فرصت یا تهدید مشترک باشند، سازی است. لذا مجموعهمزایای شبکه

 چندانی نخواهند برد.

 

ی فعالین و رگذاریتأثسلسله مراتب  توانیمی آن رگذاریتأثی فرهنگی و بستر هاتیفعالدر یک تعریف سلسله مراتبی از 

  را بر اساس نمودار زیر ترسیم نمود. اسالمی -ایرانی  ایجاد تمدن سازی براز طریق شبکههای فرهنگی تشکل

                                                   
 روح اهلل ایزدخواه، دکترای مدیریت تکنولوژی دانشگاه عالمه طباطبایی 1
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اسالمی -جهت تحقق تمدن ایرانی  فرهنگی فعالینمدل سازماندهی فعالیت  -2 ریتصو

 

 شرحایجاد تمدن اسالمی به  جهت فرهنگی هایتشکلی اجتماعی فعالین و رگذاریتأثدر این مدل هر مرتبه از سلسله مراتب 

 .شودیمزیر تعریف 

 ی یکدیگر کنندههای تکمیلشود که دارای مهارتاز افراد گفته می محدودیک تیم به تعداد ی»:  تیم یا هسته

خورند و به یکدیگر تکیه ها به هم پیوند میبوده و دارای مقاصد، اهداف و رویکردی مشترکند که بر مبنای آن

گر چه و اشتراک اهداف نیز ممکن ا شودیمدر تعریف هسته یا گروه الزام رابطه تکمیل کنندگی تعدیل  کنند.می

 «وجود دارد اما الزام به وحدت کامل به مانند یک تیم وجود ندارد. 

 سازمان یافته  داوطلبانه و به شکل با حفظ هویت مستقل خود هک مستقل یهاسازمان یا افراد از گروهی هر:  شبکه

 بپردازند. اطالعات با یکدیگر یا تبادل مشترک انجام فعالیت به

 از هر )یک جریان فرهنگی  گذار بر جامعه است. ریتأثجریان یک جمعیت مدیریت شده » : 1تعریف جریان

فلسفی و ارزشی است که -نیازمند یک پشتوانه مبنایی فکری برای شکل گیری و ظهور خودش، (جنسی که باشد

مدن و فرهنگ این مبنا در الیه بعدی به علم و معرفت تبدیل شده و این علوم و معارف در مرحله عینی شدنش در ت

جمعیت ( 1 دارد: مؤلفههر جریان سه بر اساس این تعریف  «و صورت آن جامعه ظهور و بروز پیدا خواهد کرد.

این جمعیت مدیریت شده است )توسط یک یا چند  (2 .ها تشکیل شده استیعنی از تعدادی از افراد یا گروهدارد. 

 .باشدیمگذار بر جامعه  ریتأث (8نفر( و 

                                                   
 رسول جعفریان، استاد حوزهحجه االسالم  1

تیم 

 سازی

 
 1هسته 

 

 2هسته 

 
 3هسته 

 

.... 

 

  تمدن
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جریان 

 سازی

 

شبکه  

سازی  
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 1شبکه 

 

 2شبکه 

 

........ 

 

  .... 

 

خود 
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 1فرد 
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........ 
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 ترین سطح هویت فرهنگی است بندی فرهنگی و گسترده، باالترین گروه1تمدنِ یک موجودیت فرهنگی:  تمدن

. تمدن هم با توجه به عناصر عینی مشترک ـ زبان، تاریخ، مذهب، سنتها تواند خود را متعلق به آن بداندمیکه انسان 

هنی و درونی انسانها. تمدنها پویا هستند، ظهور و ها و قرابتهای ذشود و هم با توجه به وابستگیو نهادها ـ تعریف می

شوند. موجودیت درک شدنی هستند و تشخیص مرز بین آنها یابند و در هم ادغام میکنند، انشعاب میافول می

 .دهدسخت اما واقعی است. بخش اعظم تاریخ بشر را تاریخ تمدنها تشکیل می

به این معنی  مسئله نیازمانی.  تقدم نه و دارد رتبی ه جامعه سازی تقدمخود سازی نسبت بباید توجه داشت که در این مدل 

هر  خودسازی اًیثانو  سازی جامعه حال در هم و دباشن خودسازی حال درهم  باید هم همیشهفعال فرهنگی  اوالًاست که 

باشد در وی ظرفیت جامعه سازی هر فرد خودسازی کرده  که ای اندازه به یعنی .باشد سازی جامعه از بیشتر ستیبایمفرد 

 .ایجاد شده است

 های بین سازمانیشبکه .4

سازی بین سازمانی در قالب اشکال و عناوین گوناگونی در مطالعات مورد اشاره قرار گرفته است که در این میان شبکه

ها و امتیاز، کنسرسیوم،تولید تحت 4های استراتژیک، شبکه8گذاری مشترک،سرمایه2های کسب و کارتوان به خوشهمی

 اشاره نمود.  5اتحادهای استراتژیک

های سازی در مطالعات گوناگون و از جنبهاهمیت و فایده شبکه .گیردها روز به روز مورد توجه بیشتری قرار میاین شبکه

زهیر، افزایش اعتماد) ،تواند موجب دسترسی بهتر به منابعها میسازی سازماناست.  شبکهمختلف مورد تاکید قرار گرفته

های بین سازمانی به عنوان منبعی مهم در ( باشد. همچنین از شبکه211۱کیم و هیگینز، ( و اعتبار )1992برت، (، قدرت)1993

های های بین سازمانی به تدریج سازمانشود. شبکههای بزرگ و کوچک نام برده میایجاد مزیت رقابتی متمایز برای سازمان

 .شوندمی ساختارهای سازمانیل عمودی یکپارچه نموده و جایگزین شکل سنتی هرمی را به شک

نیز در تحقیقات مورد توجه زیادی قرار  هاها و تشکلسازمانبر عملکرد نوآورانه  سازمانیهای بین تاثیر ایجاد شبکه

های توانند از مزایای همکارینند، میکفعالیت می )مانند فرهنگ( های خالقانههایی که در حوزهبه ویژه سازمان  .استگرفته

ای از طریق یادگیری توان گفت فعالیت شبکهمی خود منتفع شوند. در حوزه فعالیتیمبتنی بر نوآوری با سایر بازیگران 

کوچک و  هایسازمانای به ویژه در بافت تواند همزمان موجب ارتقا اثربخشی و کارآیی سازمان گردد. فعالیت شبکهمی

 .(2118لیائو و ولش، )کندبه دلیل عدم برخورداری از صرفه مقیاس و محدودیت منابع اهمیت بیشتری پیدا می 8متوسط

                                                   
1 cultural Entity 

2   Business cluster 

3 Joint ventures 

4 Strategic networks 

5 Strategic alliances 

6 SME context 
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است، اما تا کنون توجه کمی به سازی توسط پژوهشگران صورت گرفتهمطالعات متعددی در مورد الزامات و پیامدهای شبکه

سازی به ویژه در بافت سازمانی کمک کند، ی موجود در شبکههاسازی پیچیدگیارائه چارچوبی جامع که به فهم و ساده

سازی در بافت در طول سه دهه گذشته پژوهشگران مطالعات فراوانی را در حوزه الزامات و کاربردهای شبکه. استشده

ی مانند قدرت، سازی بر عواملتحقیقات این حوزه تا کنون سؤاالت متعددی را در مورد تاثیر شبکه .اندسازمانی انجام داده

پذیری، جهانی شدن، کارآفرینی، مدیریت دانش و نوآوری مورد توجه قرار درآمد، عملکرد فردی، نگرش شغلی، رقابت

های بین سازمانی بدون ارائه تصویری جامع تنها بر . در واقع عمده تحقیقات بر روی شبکه(2111)کیلداف و براس، اندداده

ها تواند در توسعه شبکههایی میی تمرکز دارند؛ اما این مسئله که چه الگوها و روشاروی بخش کوچکی از مسائل شبکه

 (. 2112کاپنتر و جیانگ، است)کارآمد باشد کمتر مورد توجه محققان بوده

باشد میتر از اقدام مشابه درون سازمانی تر و پیچیدهها در مجموع بسیار مشکلای از سازمانسازی شبکهطراحی مدل و مفهوم

سازی به ها در امان نیستند. شبکهدارند از این چالش 1های بزرگ که به لحاظ جغرافیایی پراکندگیو حتی بسیاری از سازمان

تر شده و تحلیل دقیق آن مستلزم توجه های خالق باشد پیچیدهای بین سازمانی از مجموعهویژه وقتی معطوف به ایجاد شبکه

 باشد.ی میهای مختلفبه سطوح و حوزه

های های ساختاری و ارتباطی مانند  خصوصیات ارتباطی، محتوای ارتباطات، نقش گرهدر دیدگاه تحلیلی به شبکه مؤلفه

سازمانی به لحاظ شود. ارتباطات بینبرخوردار می های هدف از اهمیت زیادی در تحلیل شبکهشبکه در ساختار و شاخص

افتد و به همین لحاظ نیز تحلیل شبکه نیازمند توجه به سطوح مختلف و نی اتفاق میساختاری و محتوایی در اشکال گوناگو

 .عواملی مانند رقابت، انتقال دانش و پول، همکاری، ارتباطات شخصی یا عاطفی افراد است

 سازی بین سازمانیهای شبکهمسائل و چالش .5

های مختلف است و بر همین اساس ازی در بافتسهای مهم در الگوی شبکهتحقیقات مختلفی نشان دهنده وجود تفاوت

باشد. این مسئله حتی در مورد ها نمییا بافت خاص قابل تعمیم به سایر حوزه 2سازی در یک بخشتجربیات موفق شبکه

سازی متناسب با کند و مطالعات مهمی الهام بخش لزوم اتخاذ الگوی مدیریتی و شبکههای ملی مختلف نیز صدق میفرهنگ

 .باشدنگ ملی کشورها میفره

های ارتباطات بین سازمانی سازی در زمینه مدیریت و اداره شبکهها در کاوش و نظریههمچنین توجه به تناقضات و دوگان

ها و ... بین اعضا سازی منابع، تجربیات، مهارتای از طریق یکپارچه(. مزایای فعالیت شبکه2112وانگن، اهمیت فراوانی دارد)

ها متفاوتی ها و ارزش(، اما در عین حال اعضای هر شبکه ممکن است دارای اولویت2118هوکسام و وانگن، شود)حاصل می

های ها و تنشهای ساختاری و فرهنگی  موجب اهمیت یافتن توجه به تضادها، تناقضبا یکدیگر باشند که در کنار تفاوت

                                                   
1 although large, multi-sited organizations face some of the same challenges 

 

2 Sector 
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های بین سازمانی بستر ایجاد تضادهای دهد شبکهیقات نشان میشود. تحقاحتمالی در شبکه جهت تاثیرگذاری مثبت آن می

ها به دلیل مدیریت (. در بسیاری از موارد این شبکه2118برایسون، ها بسیار چالش برانگیز است)شدید بوده و  مدیریت آن

 اند.ها بودهنادرست بیشتر از ایجاد مزیت تولیدکننده مشکل و اینرسی برای سازمان

است نشان دهنده اهمیت به رسمیت شناختن ها در روابط بین سازمانی انجام شدهها و تنشدر مورد تناقض تحقیقاتی که

همکاری در برابر . باشدهای حاصل از این روابط میاین روابط و در کنار آن مدیریت صحیح تنش 1ماهیت پارادوکسیکال

اسبینا و سازکارینا، (،وحدت در برابر تنوع)2113ینز، پرووان و ک(، انعطاف در برابر ثبات)2111داس و تنگ، رقابت)

ها است ها و تناقض( برخی از این تنش2112وانگن، (،کنترل در برابر خودمختاری وگوناگونی در برابر تجانس اهداف)211۱

 است. که در ادبیات ارتباطات بین سازمانی مورد توجه قرار گرفته

                 

 یسازمان نیب یهاشبکه در هادوگان و هاتنش انواع -8 ریتصو

 

 هاپارادوکسبرای حفظ مزایای ارتباطات بین بنگاهی به جای مبارزه و حذف این دهد های مختلفی نشان میپژوهش

ها را به رسمیت شناخت، مدیریت نمود و حتی از آن برای کاراتر نمودن شبکه استفاده نمود. به عنوان مثال داس بایست آنمی

کنند و در نهایت نتیجه شود اشاره میها میثبات شدن شبکهیی که موجب بیها( به سه مورد از پارادوکس0222و تنگ)

بایست بین نیروهای رقیب ها میشود و شبکهع تضادها موجب پویاتر شدن شبکه میای از این نوگیرند وجود سطح بهینهمی

 تعادل به وجود بیاورند.

                                                   
1 Paradoxical nature 

همکاری در 
برابر رقابت
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ها ( نیز با اشاره به پارادوکس موجود در دوگان همکاری در برابر رقابت به اعضای شبکه0222هیل و همکاران)کالرک

های حاصل از این پارادوکس داشته باشند. ریت تنشکنند، به جای انتخاب یک سر این دوگان سعی در مدیتوصیه می

ها را به رسمیت شناخته و با استفاده از آن به ارتقا سطح های موفق هر دو سمت دوگاندهد مدیران شبکهمطالعات نشان می

 .پردازندارتباطات بین اعضای شبکه می

 

 های فرهنگیشبکه .6

های فرهنگی که در راستای هدف سازمانفعالین و سیاسی از -اجتماعیهای فرهنگی به عنوان تشکیالتی غیرمتمرکز و شبکه

(. البته فرهنگ نقش مؤثری در تمامی انواع ارتباطات بین 2112یودیس، شود)مشترکی با یکدیگر همکاری دارند، تعریف می

ها  دارد. عضو این شبکه هایاشاره به بافت فعالیت سازمان« شبکه فرهنگی»سازمانی دارد اما وجود کلمه فرهنگ در عنوان 

های فرهنگی همچنین بستر (. شبکه2112مانیتو، باشد)های فرهنگی در انتقال فرهنگی میدهنده تاثیر زیاد شبکهمطالعات نشان

 (. 2112دلفین، کنند)فراهم می مهمی برای کارکرد سرمایه اجتماعی، مهندسی روابط اجتماعی جدید و ساختن آینده

ها های فرهنگی اطالعات نظام مند اندکی از تجربیات این شبکهماع در مورد اهمیت اجتماعی شبکهرغم وجود اجعلی

سازی در حوزه فرهنگ رسد انجام تحقیقات بیشتر جهت کسب دانش از تجربیات شبکهموجود است. بر این اساس به نظر می

دهد در حالی که در اروپا ات موجود در جهان نشان میباشد. تجربیتواند داشتههای مشابه مینقش زیادی در موفقیت فعالیت

رغم رشد قابل توجه همچنان از قدرت باالیی ها علیاند، در آمریکای التین این شبکههای فرهنگی شدیدا نهادی شدهشبکه

م شده در مورد ( . اغلب مطالعات انجا2112دلفین، تر قابل مشاهده است)هایی کمبرخوردار نیستند و در آفریقا چنین شبکه

است. حتی برخی ها در این مطالعات شدهاست و کمتر توجهی به سایر فرهنگهای فرهنگی نیز در اروپا انجام شدهشبکه

اند، اشاره به ناهماهنگی و عدم تجانس مورد مطالعه قرار داده 1های فرهنگی را از دیدگاهی جهان شمولکه شبکه محققان

 کشورهای غربی و غیر غربی دارند.  سازی فرهنگی درتجربیات شبکه

های فرهنگی جهت ترکیب تجربیات سازی در حوزه فرهنگ مستلزم بازتعریفی جدید از الگوی کنار هم بودن سازمانشبکه

های دانشی گوناگون و سطوح مختلفی از تحلیل موجب پیچیده ها از الگوی اداره مردمی است. مطرح شدن حوزهاین سازمان

ای بین ها به عنوان واقعیتی اجتماعی مستلزم مطالعهتحلیل این شبکه. استسازی در این بافت شدهگوی شبکهشدن تدوین ال

(. در 2112دلفین، باشد که مبین نحوه ایجاد ارتباطات اجتماعی بین بازیگران  حوزه فرهنگ باشد)ای میای و چند حوزهرشته

به مسائل ساختاری و هم به مسائل فرهنگی مرتبط معطوف نمود. در واقع ها باید توجه را هم مطالعه ماهیت پیچیده شبکه

ها در این زمینه است که از چیستی سازی در حوزه فرهنگ مستلزم توجه به طیف گوناگونی از سؤالشناخت مناسب از شبکه

 یابد.ها امتداد میماهیت شبکه فرهنگی آغاز شده و تا چگونگی فعالیت این شبکه

                                                   
1 Global perspective 
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 سازی در حوزه فرهنگچرایی شبکه .1

ی نسبی با هدف پویا هاتیمزی فرهنگی جبهه انقالب اسالمی و تقویت هاتیفعالی رگذاریتأثو ارتقا سطح  برای بهبود

بیاموزند که انجام  ستیبایمو مسوولین(  گذاراناستیسساختن آن ذینفعان )فعالین فرهنگی حوزه تولید و توزیع و تبلیغ، 

ی مشترک هدفمند را بر عهده گیرند که این امر مستلزم شکل گیری شبکه های قدرتمند در جبهه فرهنگی انقالب هاتیفعال

ی جبهه فرهنگی انقالب اسالمی در مناطق مختلف کشور هاتیفعالی موجود در حوزه هابیآسیکی از  .باشدیماسالمی 

یی که چنین وضعیتی وجود دارد فعالین و مجموعه های فرهنگی به ندرت هاحوزهاست. در  هاتیفعالودن نسبی این منزوی ب

و اران ذسیاست گ یمکرر کاری از سو یهامعموالً به فراخوانو اند نمودهاز خدمات دولتی نیز به نحو صحیحی استفاده 

 .نیستند و خوش بین مندعالقه نیز محلیمسوولین فرهنگی 

 :به شرح زیر دانست توانیمیک شبکه در حوزه فرهنگ را  و توسعه اهداف ایجاد نیترمهم

 خواهانهآرمانبا حفظ روحیه انقالبی و  انداز جمعی )مشارکتی( براي آيندهو توسعه يک چشمايجاد  (0
 مذکورانداز تقويت ظرفیت براي عمل بر مبناي چشم (2

  چالش خود با غرب در حوزه فرهنگی با مسائل زير روبرو بوده است :در اين راستا انقالب اسالمی در 
 .هاي مناسبی به مسائل بدهدها هنوز نتوانسته است مسائل را درست بشناسد و يا پاسخدر برخی عرصه  (0
اند، هنوز حد فاصل بین هاي مناسبی نیز ارائه شدهها که مسائل به درستی شناسايی شده و پاسخدر برخی عرصه (2

 .انديشه و مخاطب، با بیانی لطیف و متناسب با فهم مخاطب پر نشده است
 . وجود دارداند، مشكل توزيع و دسترسی و در برخی موارد هم که محصوالت مناسب تولید و عرضه شده (3

رهنگی، در نهایت به ایجاد شبکه ملی فرهنگ بینجامد( را شامل شبکه فعالین ف تواندیمحال اگر شبکه سازی فرهنگی )که 

ها و خدمات فرهنگی بدانیم که شبکه فعالین فرهنگی نیز خود شامل نخبگان، فعالین شبکه محصوالت فرهنگی و فعالیت

هایی بین این باشد، باید پیوندتشکلی، فعالین عرصه تولید و توزیع محصوالت فرهنگی و فعالین عرصه خدمات فرهنگی می

نمایند و مخاطبی که مصرف کننده آن ای که نخبگان تولید مید. پیوند بین اندیشهفعالین و نیز محصوالت فرهنگی برقرار شو

 نیازمند عرضه اندیشه در قالب محصول است. غالباًاندیشه است 

نیازمند  دسته از این محصوالت نیزهر دسته زیر قابل تقسیم هستند که  8محصوالت مذکور به لحاظ وضعیت عرضه به 

 است.راهبردهای متفاوتی 

 «عبارتند از محصوالتی که پاسخگوي نیازها و مسائل موجود هستند و در ضمن عرضه مناسب و  :«محصوالت موجود

 باشند.ريزي براي ترويج و توزيع میمستلزم برنامه هانياخوبی هم دارند. 

 «اند ولی هنوز تبديل اي مناسبی که به مسائل و نیازهاي مختلف داده شدههاي انديشهعبارتند از پاسخ :«محصوالت بالقوه

کنندگان در ابتدا نیازمند پیوند با عرضه هانيااند. کافی باقی مانده اند و به عنوان يک فرصت بدون بهرهبه محصول نشده

 عرضه به مخاطب بیابند. محصوالت فرهنگی هستند تا قالب مناسب خود را براي 
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 «هانياداده نشده است.  هاآناي به هاي مناسب انديشهعبارتند از مسائل و نیازهايی که هنوز پاسخ :«محصوالت مورد نیاز 

 اي هستند.نیازمند ارتباط با نخبگان و مراکز انديشه

 

فرهنگی است و گاه نیازمند تعامل بین سطوح  نیازمند اقدام سطح مختلفی از فعالین الذکرفوقو البته هر یک از محصوالت 

 مختلف است : 

 جدول انواع محصوالت موجود و راهبردهای مرتبط با هر کدام -2جدول 

 سطح فعالین فرهنگی مرتبط راهبرد كلی انواع محصوالت

 فرهنگي مذهبي یهاتشکلفعالين  توزيع محصوالت موجود

 فعالين عرضه و توزيع محصوالت فرهنگي عرضه محصوالت بالقوه

 تعامل فعالين مختلف با نخبگان توليد محصوالت مورد نياز

 

 نقش قشرهای مختلف را در این چارچوب در قالب نمودار زیر تعریف نمود : توانیم

 نمودار مبانی شبکه سازی در قشرهای مختلف -4 ریتصو

 

 ها(مخاطبین شبکه ملی فرهنگ )در ارتباط با فعالین تشکل نقش اصلی نمودار -8جدول 
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 مصرف توزیع تولید محصول تولید )اندیشه( 

     عامه مردم

     فعالین فرهنگی

     استعدادهای فرهنگی

     نخبگان فرهنگی

 

 سازی و نهادگراییشبکه .2

نَهاد یا نهاد اجتماعی یکی از ساختارهای اجتماعی است. نهادها، ساختارها و سازوکارهای نظم و همکاری هستند که رفتار 

ها و مقاصد اهداف و پایداری اجتماعی و زندگی قیاز طر. نهادها، کنندیمانسانی را در اجتماعات معین راهبری  یهاگروه

 «نهاد». واژه کنندیمو با ساختن و تقویت قواعد، رفتار افراد را در مناسبات اجتماعی هدایت  شوندیمافراد انسانی بازشناسی 

های رسمی خاص دولتی و خدمات معموالً برای اشاره به آداب و رسوم و الگوهای رفتاری که برای جامعه و همچنین سازمان

افراد جامعه، یکی از  انیدر مسازوکارهای نظم اجتماعی،  . نهادها، به عنوان ساختارها ورودیمعمومی اهمیت دارد، به کار 

 توان نهاد را به شکل زری تعریف نمود :. به طور خالصه میندیآیمبه شمار  فرهنگترین موضوعات مطالعه در اصلی

 

 معموالًایج اگر چه در ادبیات ر یکی از فاکتورهای موفقیت شبکه سازی نیز توجه به الگوهای نهادی در توسعه شبکه است.

که به شرح زیر  باشندیمی اساسی هاتفاوتاما این دو مفهوم دارای  روندیمعناوین نهاد و سازمان به جای یکدیگر به کار 

 است :

o  نهاد پویا است و حرکت دارد و سیستم باز است. در سازمان کنترل داریم، اما در نهاد خودسازماندهی را شاهد

 هستیم.

o  ردیگیمنهاد بر مبنای ارزش و به شکل خود تعاملی شکل. 

نهاد
ی که اعضای بسیار قوبعد ارزشی با انطباق پذیر و منعطف ساختاری 

ز میان آن زندگی خود را متکی به آن دانسته و هرگونه تغییر در آن و یا ا
.رفتن آن، اثراتی بر روی اعضای نهاد و کل جامعه دارد
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o برای پایدار ماندن باید انسان محور باشد و بر اساس اهداف و عقیده شکل بگیرد که با الگوی نهادی  یک شبکه

شبکه واکسینه شود و در صورتی که شبکه ساختار محور و آیین نامه محور باشد تبدیل به سازمانی بوروکراتیک 

 .شودیم

o  کندیمدر سازمان کنترل، محدودیت و بستن موضوعیت دارد اما در نهاد خودسازماندهی موضوعیت پیدا. 

. ساختارها هم در نهاد ردیگیمارزش و به صورت تکاملی و طبیعی شکل و نهاد بر مبنای یک فکر توان گفت در مجموع می

تبدیل  واین که پایدار باشد باید به شکل نهاد شکل بگیرد  برایه شبک؛ لذا بالعکس نه و شودیمتوسط فکر و عقیده مدیریت 

 در صورتی که یک شبکه از ابتدا به صورت سازمان شکل بگیرد .شودیمشدن شبکه به سازمان منجر به کم ارزش شدن آن 

 محکوم به افول است.  شود کیبوروکراتیا بعد از تشکیل سازمانی 

بدیلی در توسعه و های یک نهاد در ابتدای انقالب توانست نقش بیبرخورداری از ویژگیبه عنوان مثال جهاد سازندگی با 

آبادانی روستاها داشته باشد . سازمان مهندسی جنگ جهادسازندگی نیز در دفاع مقدس نقش بزرگی را ایفا کرد و به شهادت  

شان این نهاد انقالبی بود که با ساخت پل، های کشورمان عملکرد درخهای عملیاتفرماندهان جنگ یکی از دالیل پیروزی

توان به شد. در این زمینه میسنگر، خاکریز و جاده با امکانات بسیار کم در مناطق مختلف باعث پیشرفت رزمندگان می

سنگر توسط امام خمینی به احداث پل بعثت بر رودخانه اروند اشاره کرد. بر همین اساس بود که لقب سنگرسازان بی

 ان جهاد سازندگی بدلیل نقش بزرگشان در جنگ داده شد.جهادگر

یی در نقاط مختلف کشور به شکل خودجوش از مردم مناطق مختلف با هدف آبادانی و هاهسته ،در ابتدای تشکیل جهاد 

 هدف اماتوسعه روستاها و مناطق محروم شکل گرفته بود که از این که یک هسته مرکزی هم وجود دارد خبری نداشتند، 

دور هم جمع شدند و تشکیل جهاد سازندگی را دادند.  هاهستهمشترک بود و سپس با فرمان امام این  هاهستهاصلی همه این 

ها ها هدف و آرمان در جهاد سازندگی اصالت داشت و ساختارها نیز منطبق با این ارزشها و ارزشبه عبارت دیگر آرمان

 کردند. ایجاد و تغییر می

شدند جهاد سازندگی  ابتدا به ها تشکیل میها و بوروکراتئوالن سیاسی کشور که عمدتا از تکنوکراتبا تصمیم مس 

را بخود گرفت و  وزارت جهاد کشاورزی، نام وزارت کشاورزیتبدیل شد و سرانجام با ادغام در  دولتدر  ایوزارتخانه

هرگونه کارکرد تهی شد در حالی که تا قبل  از عمالًمنحل شد. جهاد سازندگی، وقتی با قانون مجلس تبدیل به سازمان شد، 

عمیقی بر توسعه و پیشرفت کشور  ریتأثاز تبدیل شدن به وزارتخانه و سپس ادغام در وزارت کشاورزی به عنوان یک نهاد 

. میکردیمما داشتیم گریه  شدیمروزی که قانون مجلس از رادیو اعالم  ندیگویم رخی از نیروهای جهاد سازندگیب داشت.

و قوانین  ساختارهاموقعیت خود را از دست داده و جای خود را به  هاارزشو  هاانسانتوان گفت وقتی در مجموع می

 . شودیمتبدیل  کیبوروکراتکارکرد نهاد از بین رفته و به سازمان  دهندیم

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
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 : 1اندمطرح کردهآل یک نهاد انقالبی های زیر به عنوان خصوصیات ایدهمقام معظم رهبری نیز در گزاره

o گیرد می شکل زمان نیاز اقتضای به و شودمی خلق و جوشیده جامعه متن از. 

o پردازدمی کشور و انقالب نیازهای پاسخگویی به باشد الزم که ای عرصه هر و جا هر در. 

o و بین حق هاینگاه و صادق هایزبان ، مشتاق دلهای اصلی عنصر سه با معنویت اساس بر آن اصلی شاکله و هویت  

 .است گرفته شکل شناس، حق

o کند عمل وظایفش به بتواند تا کند می تنظیم زمان، نیاز اساس بر را خود سازمانی شکل الزم انعطاف با. 

o شودمی متکامل و متحول روز به روز ، شودمی آشکار او ابعاد ، گیردمی شکل تدریج به طبیعی موجود یک مثل. 

o دارد قوی ارزشی بعد با حریف فن همه یکاره همه ، منعطف ، پذیر انطباق ساختاری. 

o دور به سازمانی خشکی و شکنندگی جمله از متعارف های سازمان مشکالت از پذیری، قانون و نظم داشتن ضمن 

 .است

o دهد می بروز خاص ای ثمره( آدم و عالم پرورگار اذن به) ای دوره هر در. 

o برنامه زمینه آگاهی، و شناخت این بر مبتنی و داشته را آینده تحوالت بینی پیش و امروز واقعیت تشخیص توانایی 

 .آورد می فراهم را اقدامات و ریزی

o یکدیگرند با سازنده درتعامل گوناگون های بخش. 

o بکنند خواهند می چکار که فهمند می بصیرت با و ، کنند می مسئولیت احساس ، اند پرنشاط و زنده آن اعضای ، 

 .رفت باید چگونه و چیست هدف ، بروند خواهندمی کجا

 شیکارکردهابه عنوان مثال مسجد خود یک شبکه فرهنگی و یک نهاد است که در بسیاری از نمونه های موجود در جامعه 

های دور به عنوان مثال در بسیاری از مساجد ما افرادی از سال ت.افول پیدا کرده است. چون پیر شده است و متحول نشده اس

شایستگی برجسته نسبت به سایرین عضو هیئت امنا مسجد هستند و اجازه ورود افراد و خوشفکرتر را به ترکیب خود بدون 

، همچنان از طریق مدیریت تحول کندینمچون این نهاد فاسد نشده است و ضد کارکرد های خودش عمل  امادهند. نمی

اد مسجد است که علیرغم پیر و فرسوده شدن همچنان کارکرد این خود نشانه استخوان داری نه. آن را زنده کرد توانیم

 بازیگر )خدا( پایش در وسط است.  نیتریعال. چون در اینجا را داردخود 

 

یک نکته مهم در شبکه فرهنگی این است که شبکه نباید به خودش بسنده کند، دشمن نهاد، بروکراسی است که بسیار 

و مردم و ... است با آن در  هارسانهد شبکه در حال توانمند شدن و فتح منابع و هوشمند است و به محض اینکه احساس کن

                                                   
 ۹2۳۱/2۰/02در تاریخ دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی  1
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شبکه ای موفق است که بتواند به شکل همزمان هم  دقت به طراحی در نبرد بین نهاد شبکه و بروکراسی مهم است. .افتدیم

بروکراسی دولتی نفوذ کند. مثل جهاد سازندگی در ابتدای انقالب که هم با توده های مردم ر مردم را حفظ کند و هم د

باشد. بعد بروکراسی این نهاد پویا را شناسایی کرد و  هاآنارتباط داشت و هم با دستگاه های دولتی بدون اینکه زیر مجموعه 

 .به زیر مجموعه ای از خودش تبدیل کرد

 

 سازیرات شبکهرویکردها، فواید و مخاط .3

 عبارتند از: نهادی رویکرد با  سازی در حوزه فرهنگشبکهکلیدی  یهایژگیو

 یک برنامه از پیش  لهیبه وس تواندینمبا رویکرد نهادی  یک شبکه توسعه : ر(حورویکرد مبتنی بر نیاز )نیاز م

و ها بر اساس نیازهای دیکته شده از سوی هستهبایست می شبکهتعیین شده آغاز شود. برنامه توسعه ای برای هر 

که از  ییهاتیحداقل در مرحله میانی، تنها فعالدر توسعه شبکه  .شودیدر هر مقطع زمانی تعیین ماعضای شبکه 

نادر، زمانی  یهاتایید شده است، به صورت پایدار و پیوسته اجرا شود. در موارد و مثال اعضای شبکهسوی 

زمانی که  که جلب و ایجاد عالقه در ذینفعان ضروری باشد. شوندیشده مبتنی بر عرضه آغاز م هدایت یهاتیفعال

روبرو است، برخی نواحی دارای اولویت کاری  هاها و فرصتبا طیف گسترده ای از چالش حوزه فرهنگی هر

، هم بلیت تشکیل داردیی که یک شبکه فرهنگی قاهادر همه حوزه .شوندی)نقاط فشار( به آسانی تشخیص داده م

در  بستگی دارد. حوزه و شبکهها به خصوصیات ویژه آن فرآیند انتخاب نقطه فشار و هم استراتژی مواجهه با آن

 م. شبکه باشی مشکالت نیتریو اساس نیتریدنبال فورباید به ها، آنو تسهیل توسعه  هاکمک به شبکه

 ه شبکه ای در محدوده گسترده ای از حوزه های تخصصی و با توجه به این که رویکرد توسع :انعطاف پذیری

که یک  است، الزم ی اجتماعی مختلف مورد توجه استهافرهنگجغرافیایی با موضوعات و مسائل متفاوت و با 

( بسط و نیاز و خواست ذینفعانانعطاف پذیر برای تهیه برنامه مناسب و سفارشی )مطابق با  توسعهساز و کار 

ن است که ایبهترین رویکرد  ما به توسعه شبکه های نخبگانیرویکرد باید توجه داشت در  شود.گسترش داده 

 شوند.  و فعالین تشکیل هاه بین هستهمرروز و طبیعی از ارتباط متقابل شبکه به شکلاجازه دهیم اجزاء 

 اجرای که  ستیبایمفرهنگی  و فعالین شبکه های نخبگاندر توسعه  :پشتیبانی هدایت شده از طریق واسطه

و ستاد شبکه نقش هدایت و جهت دهی کلی و  های شبکه واگذار نمودخود هسته را تا حد امکان به هاتیمسئول

هست،  اغلب یا وجود ندارد و یا اگر ستادتوسعه نیافته،  شبکه هایدر بسیاری از رهبری را به عهده داشته باشد. 

 ی بسیار ضعیفی دارد. عمل یهاتیظرف

 مطرح نمود به شرح زیر است : توانیمسازی  قالب فوایدی که برای شبکه در این

o و عقیدتی، بازاریابی آموزشی، خدمات ارایه برای حداقلی جثه ایجاد...  
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o گراآرمان فضای و نیرو نگهداری و حفظ  

o هاهستهبین  در نیرو جابجایی  

o  هاهستهمدیریت دانش و انتقال تجربیات بین 

 : باشندیمبه شرح زیر  کندیمشبکه و پایداری آن را نیز تهدید  که ادامه فعالهمچنین مخاطراتی 

o گرایی و غلبه روحیه اقتصادی و سیاسیآرمان روحیه دادن دست از 

o (مدائ اجتهاد جدید)لزوم رویکردهای ارایه عدم و فعلی هایچارچوب در ماندن محدود  

o ای شبکه گرایی قبیله و باندبازی 

o مدت بلند در هاگروه شدن رها و ستاد ناتوانی 

ایشبکهنمودار مخاطرات و مزایای اصلی فعالیت  -5 تصویر

 

 

 انواع و خصوصیات شبکه  .4

 در نحوه شكل گیري شبكه هاي موجود دو الگوي کلی قابل تشخیص است:

و  ردیگیمشكل  مؤسسشبكه سازي از باال به پايین : در اين نوع از شبكه سازي ابتدا ايده اولیه در جمعی محدود به عنوان  (0

و ممكن است برخی از ساختارها و اجزا شبكه نیز در همان جمع  شودیماين ايده در همین جمع نیز تا حد زيادي پخته 

فواید فعالیت شبکه ای

، ایجاد جثه حداقلی برای ارایه خدمات آموزشی
 ...عقیدتی، بازاریابی و

حفظ و نگهداری نیرو و فضای آرمانگرا 

جابجایی نیرو در بین هسته ها 

ته هامدیریت دانش و انتقال تجربیات بین هس

مخاطرات فعالیت شبکه ای

یه از دست دادن روحیه آرمانگرایی و غلبه روح
اقتصادی و سیاسی

محدود ماندن در چارچوبهای فعلی و عدم ارایه 
)لزوم اجتهاد دائم(رویکردهای جدید

باندبازی و قبیله گرایی شبکه ای

تناتوانی ستاد و رها شدن گروه ها در بلند مد
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. به ديآیمهاي جديد دعوت به عضويت به عمل رچوبی مشخص از هستهاولیه تدوين و مشخص شود و سپس بر اساس چا

ماه قبل از دعوت سايرين آغاز  6ا مديره کار ر ئتیه به عنواننفر  5هاي فعال در کشور  عنوان مثال در يكی از شبكه

شكل  ترآسان نیمؤسسن با توجه به محدود بود هاچارچوبرسیدن به توافق اولیه براي  هاشبكه. در اين نوع از اندنموده

و کمتر مشكلی در جلب نظر آرا به وجود میايد؛ اما در اين نوع از شبكه سازي تعلق خاطر اعضا به شبكه کمتر  ردیگیم

بیايد. در شبكه هاي باال به پايین در  به وجوديی نیز ناشی از عدم مشارکت هاکدورتاست و ممكن است در مرحله توسعه 

 هاتياولوبیشتر منتظرند تا جمع مرکزي اقدام به برنامه ريزي و تعیین  هاهسته ،مرحله ورود به اجراي برنامه هاي عمل 

  کنند که اين امر نیاز به برنامه ريزي صحیح جهت رفع اين ديدگاه و افزايش مشارکت و تعلق خاطر اعضا دارد.

 

بگیرد، اما  نشأتزي از پايین به باال : در اين مدل اگر چه ممكن است ايده اولیه مانند مدل اول از جمع محدودي شبكه سا (2

ي شبكه را شكل هاچارچوبو  کنندیمي از افراد صاحب نظر در يک حوزه خاص کار را شروع تربزرگ نسبتاًاز ابتدا جمع 

نفره طراحی ايده اولیه آغاز شده و سپس  2در ابتدا با يک جمع  ل کشورهاي فعايكی از شبكه. به عنوان مثال در دهندیم

کار را خودشان انجام  011همه اعضاء از صفر تا  عمالًو  اندشدهتشكل جهت شروع فعالیت شبكه دعوت  21نمايندگان 

انداز و . در اين مدل شبكه سازي رسیدن به اجماع در ابتداي کار به ويژه بر روي مسائلی مثل اهداف و چشماندداده

ماه اولیه فقط جلسات هم انديشی برگزار شده است تا اعضا  8شبكه در اين بسیار مشكل است )به عنوان مثال در  نامهمرام

و  دهدیماحساس تعلق و وفاداري به شبكه را افزايش ه ري شبكاما اين نوع شكل گی .به چارچوب منسجم اولیه برسند(

 اعضا حاضر به سرمايه گذاري مالی و انسانی و اجتماعی بیشتري براي شبكه خواهند بود.

 

های فعال کشور : این شبکه با ایده اولیه یکی از فعالین سرشناس و مورد وثوق حوزه مربوطه آغاز به کار تجربه یکی از شبکه

نفر از فعالین فرهنگی تشکیل شد که از بین آن جمع،  9است. در ابتدا با برقراری ارتباطات اولیه جلساتی با حضور نموده 

تری را آغاز نمودند و برخی از افراد که فعالیت کاریشان نفر  همراه با مؤسس در گروه باقی مانده و فعالیت جدی 4تعداد 

یه جدا شدند. این جمع چندین ماه جلساتی را تشکیل داده و به ساختار اولیه ای کمتر مرتبط با حوزه توزیع بود از جمع اول

 رسیدند. سپس دبیرخانه شبکه در همان جمع اولیه تشکیل شد و یک نفر خارج از جمع اولیه به عنوان دبیر اجرایی تعیین شد. 

یک سری مراکز توزیع و همچنین یک مرکز طرح و ایده اولیه این شبکه مبتنی بر شکل گیری یک ستاد شبکه و در کنار آن  

پخش اصلی بوده است. بعد از مدتی پیش نویس اساس نامه ای در جمع اولیه نوشته شده و مقرر گردید تعدادی مراکز 

 ساله برای مجموعه انتخاب گردید.  2حقوقی به اعضاء اضافه شوند، سپس مجمع عمومی اولیه تشکیل شد و یک هیئت مدیره 

شکل گیری شبکه در این مورد به این صورت بوده که در ابتدا تعداد کمی از افراد دارای حوزه فعالیت  توان گفتمی

های اولیه و ساختار اولیه به تدریج اقدام به مشترک، با دغدغه های مشابه دور هم جمع شده و پس از رسیدن به جمع بندی
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حد ممکن در ترکیب اولیه افرادی که دارای روحیه مخالف  اند. در شکل دهی شبکه سعی شده است تاتوسعه مجموعه کرده

باشند، استفاده نشود. یکی از مشکالت این نوع شکل گیری در این بوده است که اعضای جدید در خوانی و ایجاد تضاد می

کنند. س میهنگام پیوستن به مجموعه با ساختار اولیه ای روبرو هستند و لذا تا حدی تعلق خاطر کمتری به مجموعه احسا

شود اعضا منتظر برنامه ریزی از باال هستند و ضمن این که در برخی از موارد به لحاظ همین نوع شکل گیری مشاهده می

 سطح مشارکت پایین است.

 

 

 ند:هست دو نوع هاتیفعالبه لحاظ ارتباط  هاشبکه

. هم افزايی کم است و شبكه عمق پیدا نكرده است. در اين نوع شبكه دهندیمکارهاي مشابهی انجام  هاهستهشبكه افقی:  (0

)به عنوان مثال شبكه تولید و توزيع محصوالت فرهنگی جبهه انقالب اسالمی( به شكل بالقوه امكان ايجاد تعارض باال 

هنگام توزيع  شودیمدر منافع مشابه و بازار مخاطب يكسان جستجو کرد که باعث  توانیمکه علت آن را  باشدیم

  و منابع حالت مجموع صفر ايجاد شده و در صورت عدم رهبري صحیح شبكه تعارضات شديد در شبكه رخ دهد. هافرصت

هاي عضو شبكه در طول هم بوده و محصوالت را در يک زنجیره تولید شبكه عمودي: در اين مدل از شبكه سازي هسته (2

ي کمتري نیز براي هافرصتي اول هاگام، هر چند در ديآیمپايین  داًيشد. در اين نوع شبكه امكان تعارض ندينمایم

ي هاتیفعالي تربیت محور مشهد از آن جا که اعضا هاتشكلتعريف فعالیت مشترک وجود دارد. به عنوان مثال در شبكه 

بعد از تشكیل  عمالًي اجتماعی و ...( هاتیفعالبرخی جلسات قرآنی، برخی جلسات مذهبی، برخی ت )به شكل عمودي اس

در انتظار  داًيشدو اين در حالی است که اعضا  اندخوردهي مشترک جديد به مشكل هاتیفعالجلسات متعدد شبكه در تعريف 

 انجام برنامه هاي عمل بزرگ هستند.

 

 دو نوع نگاه محوری نیز در شبکه سازی مد نظر است :

كه بايد در عضويت و انتخاب افراد حداقلی باشد. يعنی افراد مستعد را که نگاه ستاد شب هاشبكهنیرو محور : در اين نوع از  (0

از  توانیممحک زده و پرورش يابند. سپس  ستيبایمحوض پرورش ماهی( مانند حداقل شرايط را دارند در طی فرآيندي )

 .دي در شبكه ايفا کننتريجدانتظار داشت که نقش  هاآن

نگاهمان در انتخاب اعضا و مجموعه هاي عضو بايد حداکثري باشد. يعنی از  سازيمحصول محور: در اين شكل از شبكه  (2

به  توانیمهمان ابتدا کسانی که داراي مهارت و تجربه بالفعل هستند را براي تولید محصول به کار گرفت و در کنار آن 

  نیز اقدام کرد. هاآنشناسايی استعدادهاي فرهنگی و تربیت 
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نکته: اینکه ما بخواهیم شبکه به محصوالتش شناخته شود یا به نیروهایش، نوع برخورد ما را در محوریت محصول یا نیرو 

 انداز شبکه و هدف آن چیست.یعنی باید دید چشم کندیممشخص 

 

 دو نوعند:  هاشبکهو به تبع آن  هاسازماناز لحاظ استراتژی کالن فعالیت نیز 

به لحاظ همین تهاجمی بودن بايد به لحاظ ساختار و نیروي انسانی سبک و منعطف  هاشبكهاين نوع از  شبكه تهاجمی: (0

خط شكنند و بايد  هاهسته. کنندیمنگاهشان به قله است و در نتیجه نگاه حداکثري را انتخاب  هاشبكهطراحی شوند. اين 

 در قله باشند.

و از اين جهت بیش  شودیممطرح  هاآنالن شبكه حداقلی است. نیروسازي در نگاه ک هاشبكهشبكه تدافعی: در اين نوع از  (2

 از ساختار منعطف نیازمند جذب نیروهاي مستعد و طراحی فرآيندي براي تربیت اين نیروها هستند.

 

 

 

نمودار  گونه شناسی و انواع شبکه های اجتماعی -8 تصویر

 
 

 

انواع شبکه

شکل گیری
باال به پایین

پایین به باال

رابطه فعالیت
افقی

عمودی

نگاه محوری
نیرو محور

محصول محور

استراتژی کالن
تهاجمی

تدافعی
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 سازی فرهنگی فرآیند و مراحل شبکه .1

 بایست با برنامه و مرحله به مرحله تجربه شود.سازی امری است که میشبکه

 :های فرهنگی به شرح زیر استایجاد و توسعه شبکهمراحل اصلی  

o  قابلیت موضوعی و منطقه اییک انتخاب عاقالنه و درست بر اساس اهمیت  :های تشکیل دهنده آنشبکه و هستهانتخاب ،

 شودیتا اطمینان الزم از اثربخشی و حصول به نتیجه به وجود آید. این باعث م کندیی، کمک مایارتقاء، امکان پذیری و پای

باالی موفقیت روبرو است به واسطه  ها با احتمالکه این رویکرد در آن ییهاکه اطمینان از تمرکز منابع موجود روی شبکه

 آید به وجودی و رویکرد کار جمعی مندعالقهو مشارکت 

o البته با روش کامالً مشارکتی آغاز آن شبکهبا جمع آوری اطالعات در مورد  توسعه یک شبکهپیاده سازی  :برنامه ریزی ،

و بنیان گذاران شبکه ممکن است که از طیف خاصی در حوزه تخصصی شکل گیری شبکه باشند و لذا  مؤسسان .شودیم

در یک شبکه از  مثالًبنگرند.  مسائلنیز به  ترکوچکهای الزم است با نگاهی جامع و از دید فعاالن مختلف و هسته

؛ متفاوت با مسئله یک مستندساز تازه کار باشدکه از بزرگان این حوزه باشند  مؤسسانمستندسازان ممکن است مسئله اصلی 

 الزم است دید جامع توسط بنیان گذاران در مطالعه شبکه به کار گرفته شود.لذا 

o :درگیر  آنکه در  ی، برای بدست آوردن حمایت افرادشبکهبنیان نهادن یک فضای اعتماد بخش در یک  اعتماد آفرینی

باید ابتدا اعتمادی دوطرفه را بین تک تک ذینفعان به وجود  ستاد شبکه ورهستند، پیش نیازی ضروری است. به این منظ

از آن برای ایجاد یا افزایش اعتماد در کل مجموعه استفاده کند. این کار (، اعتماد دو طرفه)آورد و پس از شکل گیری این 

 .شودیمایجاد ، هاتیبا روابط متقابل رسمی یا غیر رسمی و سپس از طریق مشارکت در فعال

o :حوزه فرهنگی  هایفعالین و هستهاز یک جمع بندی کلی از تقاضاهای  که فراتر هاتیاز فعال یفهرستتهیه  برنامه عمل

نقشه ای راهنما  ،. این فهرستشودی، آغاز مشبکه هبا داده های اولیه مطالع . این برنامهباشدیممربوط که عضو شبکه هستند، 

ها برای حصول نتایج ملموس )قابل مشاهده( کمک خواهد کرد. این برنامه عمل تهاست که به پرورش روابط بین هس

های هستهکه با مشارکت  ییهاتیاز طریق انجام یک رشته فعال شبکهانداز همچنین تالشی است برای عملی ساختن چشم

 .شودی. برنامه عمل به طور عادی هر سال یک بار تهیه مردیگیانجام م عضو شبکه

o  پیاده سازی توسعه یک شبکه تخصصی از نخبگان فرهنگی مستلزم تغییر اساسی در تعامل ذینفعان با یکدیگر  سازی:پیاده

 هاهستهبا خود  هاتیفعالاست که ستاد شبکه در این زمینه نقش مهمی را به عهده دارد، اما مسوولیت راهبری و انجام این 

 شودیمنخبگان مواجهیم این مشارکت در اجرا فقط در صورتی محقق  . باید توجه داشت وقتی در مجموعه ای باباشدیم

 هاهستهاز نوع برخورد آمرانه و دستوری با  داًیشدکه تدوین برنامه نیز توسط خود افراد انجام شده باشد و لذا ستاد شبکه باید 

 خودداری کند.
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o :و اعتماد بین  کندیها کمک مشدن بهترین نمونه ریگفرا و کارها به انتشار جیبر نتا یفینظارت کمی و ک نظارت و ارزیابی

. ارائه بازخورهای سازدیرا ممکن م های شبکههسته. این نظارت، شناسایی تغییرات در روابط بین دینمایها را تقویت مهسته

 های عضو شبکه منجر شود.به افزایش انگیزش هسته تواندیممرتب مبتنی بر فرآیند و خروجی نیز 

 

 شبکهتوسعه  مناسب دررویکرد یک نمودار شماتیک  شکل -۱ ریتصو

 
 

 های زیر دانست : مؤلفهدارای  توانیمرویکردهای مشترک اصلی در توسعه شبکه را 

o رویکرد فرآیندی: یک 

 دارای رابطه مستقیم با سرمایه اجتماعی هاتیچرا که حجم فعال یک فرآیند غیرخطی است شبکه های فرهنگیفرآیند توسعه 

و سیر حرکت جمعی نیز  روندیخیلی آهسته پیش م هاتیکم باشد، فعال در شبکه که سرمایه اجتماعی تا وقتی شبکه است.

منظم  هاتیافزایش یابد، فعال های عضو شبکهی بین هستهآهسته است. وقتی که اعتماد به نفس به وجود آید و پیوندها

از  باعث کند شدن فرآیند شود. تواندی. عدم اعتماد مگرددیو این خود باعث افزایش اعتماد به نفس بین افراد م شوندیم

. بدین باشدیم هاهستهیی برای افزایش کمی و کیفی سطح تعامالت بین هاراهعوامل شکل گیری اعتماد پیدا کردن  نیترمهم

های عضو شبکه با یکدیگر افزایش پیدا کرده و این ارتباطات در فواصل زمانی هم تعداد ارتباطات هسته ستیبایممنظور 

ی ترکینزدحداقل در شروع کار به شکل  هاهستهیی در دستور کار قرار گیرد که هابرنامهکوتاه تری برقرار شود و هم نوع 

 بتوانند با هم ارتباط قرار کنند.

o :رویکرد حلقه ای 

به طور ویژه، مرحله اعتماد آفرینی  مجزا از یکدیگر نیستند و اغلب دارای همپوشانی هستند.شبکه مراحل مختلف در توسعه 

، اندیشیجلسات همو  هابحث یک مرحله پیوسته است. همچنان که رویکردهایی رسمی برای ایجاد اعتماد وجود دارد )مانند
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در برنامه های اجرایی  هاهستهاز طریق مشارکت  در طول فعالیت شبکه نیز باید اعتماد (تورهای دسته جمعی ها وکارگاه

، یک روش غیرخطی است. این روش به صورت مناسب در توسعه یک شبکه نخبگانی در حوزه فرهنگ روش افزایش یابد. 

 حلقه یا یک رویکرد پویا است. 

 

 

 

 سازی فرهنگیمالحظات و مقدمات شبکه .2

همانند گیاهی در گلدان است که فقط از  یک شبکه فرهنگینیست.  شبکه سازی، ایجاد شبکهمنظور از باید توجه داشت 

 نیسازی تأم شبکهبنابراین منظور از  رشد و نمو یابد. تواندیها مآرمانو ارتقا  نیازها نیزواید و تأم طریق حذف موانع و

ست که با بستر سازی، یگر افرهنگی با یکد و فعالین همکاری نخبگان و رفع موانع ساختاری و کارکردیو بسترهای نیازهای 

 برسند. کارکردبه سطح مطلوبی از  توانندیهدایت و تعامل متناسب م

ها با سایر ، نیروی انسانی و... هستند. بنابراین سطح ارتباط آنهاییدارای محدودیت در دارا های منفرد فرهنگیهستهاغلب     

دالیل  نیترییکی از عموم است نیز دچار محدودیت است. گیری شبکهشکل که قدم اول در فعالین فرهنگیو  هاهسته

. بنابراین که چه بسا دارای دغدغه های مشترک باشند ستیی اها، فقدان اعتماد متقابل بین هستهشبکه هاتوسعه نیافته بودن 

 .رسدیضروری به نظر م شبکهبسط و اعتماد و روحیه همکاری در بین واحدهای 

فرهنگی در حوزه  و فعالین های فرهنگی )بسیاری از نخبگانبرخی از هسته پایین بودن سطح دانش عمومی و مدیریت      

در کنار نبود و  تخصصی خود دارای اطالعات باالیی بوده، اما از در سایر حوزه های عمومی و مدیریتی کمبود دانش دارند(

و تسهیالت مالی، اعتباری و آموزشی و  ها/دولتی، نبود یا کمبود فرصتعمومی با بخشیا ناکافی بودن میزان ارتباطات 

اعضای تخصصی برای  یهاکه امکان مشورت دینمایجمعی ایجاب م یهایو تعیین خط مش هایضعف در هدف گذار

ایندی است که در سازی فر شبکه نی. بنابراردیگیصورت م شبکههمه این موارد به منظور پویایی و پایایی  فراهم گردد. شبکه

مورد مطالعه قرار گرفته، ضمن ایجاد فضای مشارکتی و اعتماد و همکاری متقابل و حصول  شبکه آن ساختار و کارکرد

با ایجاد و گسترش نهادهای مورد نیاز، برنامه های مورد تفاهم اعضای  شودیمشترک، کوشش م یهایانداز و استراتژچشم

نه به عنوان یک آمر یا مداخله گر بلکه به عنوان یک مشاور ستاد شبکه ی است در این راستا به اجرا گذارده شود. بدیه شبکه

 هاتیفعالی انقالبی و اسالمی در هاآرمانو  مسیر صحیحی را طی نماید همکاری اعضافرایند  دینمایهدایتگر، کوشش مو 

 همواره مد نظر قرار گیرد.

 مقدماتی چند را مورد توجه قرار داد :در آغاز یک فعالیت شبکه سازی باید 

 : نو بودن تجربه شبکه سازی در فضای انقالب اسالمی 
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باید دقت داشت که با یک امر جدید در فضای انقالب اسالمی مواجه هستیم و نباید تصور داشت که این یک اقدام از جنس 

کنیم و هر گونه تعجیل، آسیب خواهد داشت. باید گام به گام و اصولی این امر را تجربه ؛ لذا تجربه های قبلی است

ی دوره انقالب و دوران حوادثی مثل جنگ و ... نیز تفاوت ماهوی با تجربه های تعامل و همکاری در دوران هایهمکار

 خواهد شد. ترروشنثبات دارند. نو بودن تجربه ابعاد دیگری هم دارد که در بندهای بعدی 

 هنگ ایران :فردگرایی عمیق و ریشه دار در فر 

و  هاشبکهو  هاجمعتجربه های متعددی برای شکل دهی به  حتماًفعالین تشکلی  بسیاری از .جامعه ما یک جامعه فردگراست

با شکست مواجه شده است. این یعنی ما بیش از  هاآنکه قریب به اتفاق  اندداشتهی هفتگی و ماهانه تشکلی و ... را هانشست

 یکافشیم مستعد متفرق شدن هستیم. اثرات سوء همان سوابق شکست خورده قبلی بر ذهن فعالین آنکه مستعد جمع شدن با

نباید  33فتنه سال  وقایع خاصی مانند عمل کنیم. انرژی آزاد شده از وحدت مردم در عرصه سیاسی پس از ترقیدقکه ما  است

مدیریت شوند و اال با اندک اختالفی به هم خواهند  باید با دقت تشکیل و هاجمعما را از این نکات ریشه ای غافل کند. 

( قضیه را ساده کرد. و ...کار برای خدا ) مالحظات اخالقی به صرفریشه دار فرهنگی است و نباید  مسئلهخورد. این یک 

 همین خودآگاهی دادن جمع نسبت به این نقیصه فرهنگی خودش کمک کننده است.

 : مدیریت بر مدیریت ناپذیرها 

مدیریت بر  عمالًی مدعی. این کار هاانسانسازی نخبگان فرهنگی و اجتماعی در عرصه های مختلف یعنی کار با  شبکه

و برای خودشان صاحب تجربه و فکر هستند و لذا بسیار سخت است. بی  دانندیمکسانی است که هر کدام خودشان را یَلی 

آغازکننده چنین  خواهندیمتوجهی به این نکته و تصور تجربه تشکل داری و مدیریت موسسه برای کسانی است که 

صی صاحب موجب ابتر شدن تجربه خواهد شد. کسانی که در حوزه تخصصی خا حتماًیی باشند بسیار غلط است و هاتیفعال

نظر هستند، چه بسا در عرصه های مدیریتی و اجرایی نیز ناخودآگاه خود را متخصص تلقی کنند و این امر مدیریت و هدایت 

 .دینمایمچنین جمعی را مشکل 

 .رویکرد باال به پایین یا هم ارز 

ی هم ارز هاآدمبا کمک  انتخاب رویکرد در شبکه سازی یعنی فهم عمیق و دقیق شبکه سازی. شبکه سازی ساخت بنایی

گرایش به شکل دهی سازمان و سلسله مراتب و اتخاذ رویکرد باال به پایین  مانیهاتجربهنوع  به خاطراست؛ ما به طور طبیعی 

مخاطب هم به همین گرایش دارد یعنی توقعش بعد از تشکیل هم این است که کسی تعیین کند و بگوید که چه  اتفاقاًداریم. 

این هم نشان دهنده سختی کار است. هر چند از ظرفیت ؛ لذا منجر به تشکیل شبکه نخواهد شد قطعاًود. اما این کار باید بش

باید به تدریج احساس نماید که تصمیم  حتماًیی نمود که در ادامه اشاره خواهد شد. جمع هااستفاده توانیمکاریزمایی، 

نکند و ایده ای نداشته باشد، کسی نیست که بجای او فکر کند. هر گونه گیرنده است و نظر او تعیین کننده است و اگر فکر 

در جمع به  حتماًزمان جلسات و دوره تکرار جلسات و محتوای جلسات و ... باید  تعریفی برای اهداف، کارکردها و حتی

 الاقل در بدو تشکیل(.د )تصمیم برس
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موجب پایدار شدن و  استشبکه توجه به آن بسیار کلیدی همچنین چند نکته کلیدی وجود دارد که در ابتدای تشکیل 

 شود که این نکات به شرح زیر است:های شبکه میفعالیت

  ترین فعالین آن حوزه در منطقه مورد نظر برای شکل گیری آن شبکه ترین، و قدیمیشامل اصلی حتماًجمع اولیه شبکه باید

ها را جمع اشت که چند مرکز جدیدالتأسیس در یک حوزه خاص بتوانند قدیمیتوان انتظار د)شهری، استانی یا ملی( باشد. نمی

شبکه سازی باید از فعالین قدیمی و باسابقه و موفق آن حوزه شروع شود و راه دیگری ندارد. اضافه شدن  عمالًکنند؛ یعنی 

ها در ادامه کار، امری است که بسیار دشوار است چون نحوه برخورد با آن مرکز را در سطح یک مرکز جدید، تقلیل داده قدیمی

 به طراحی و تدبیر دارد. ترین قدم در شکل دهی شبکه است و نیازایم. این سخت

 ها سال سابقه مبنا قرار بگیرند و همان 11ی با بیش از هاتشکلالمقدور همگن و هم سطح باشند؛ یعنی مثالً جمع اولیه باید حتی

بشوند جمع اولیه نه اینکه هر کسی امروز در آن حوزه فعال است بدون در نظر گرفتن سابقه و تجاربشان، دعوت شوند چون مسائل 

راحل بعدی صورت با هم فرق دارد. دعوت از مراکز جدیدتر، در م مؤسساتو  هاتشکلو دغدغه های مربوط به مرحله رشد 

. دقت نمایید که چه بسا از حیث انگیزه حضور، مراکز جدید بسیار پرانگیزه تر باشند ولی اتفاقاً سختی شکل گیری شبکه ردیگیم

 ها است که چه بسا احساس نیاز خاصی هم نکنند.در کشاندن همان قدیمی

  .س هیچ توقعی در افراد ایجاد نشده باشد. چون شبکه است و بهتر است اسا عمالًتوقع ایجاد شده در جمع نباید غیرواقعی باشد

کسی بجای بقیه فکر نکرده؛ خود جمع اند که باید بگویند این دور هم جمع شدن و شبکه شدن چه کارکردی داشته باشد. هیچ 

آرمان شکل دهی جمع  افراد با فهم ضرورت شبکه شدن دور هم جمع شوند )البته افق و صرفاًای نباید القا شود. پیش طرح ذهنی

باید به طور طبیعی و از درون خود جمع بجوشد. البته بهتر است مراقبت  و ...اهمیت دارد(. کارکردهای شبکه شدن و همکاری 

شود که این جمع کارکردهایی داشته باشد که به مسائل ذاتی همه جمع مربوط باشد و به دنبال اقدامات زمان دار نباشند!؛ این کار، 

بهترین دستور کار اصلی برای شبکه شدن است نه  مؤسساتو  هاتشکل. پرداختن به مسائل ریشه ای کندیمبکه را تضمین دوام ش

کارکردهای خوب و مفیدی برای انسجام اعضا داشته باشند به  توانندیممانورهای مشترک. البته اقدامات هماهنگ و مشترک 

نباید بر اساس  بخشی در دستور کار قرار بگیرند. اقدامات هماهنگ شبکه ای ابداًشرط اینکه با نظر جمع و در همان حد انسجام 

ترین تشکل انتخاب شوند و باید متوسط توان و شرایط اعضا همواره مالک باشند؛ تصمیمات نباید تحمیلی باشند و نباید توان قوی

 تر است.رند، کار سختی یک مرکز را بر هم بزنند. در جاهایی که مراکز امکان رقابت داهاتیمز

  و با سخت گیری مدیریت شود؛ القاء محور بودن یک یا چند تشکل یا هسته خاص به  کامالًباید فضای اخالقی بدو تشکیل شبکه

ها یا خاطر برخی تفاوت سلیقه و فعالین به هاتشکلصورت خودآگاه یا حتی ناخودآگاه!، عدم دعوت برخی مراکز یا 

ی مالی که احتماالً به واسطه تشکیل هافرصتها، تالش برای جذب های خاص، خودنماییتنگ نظری های شخصی قبلی،دلخوری

بسیاری از مراکز در  عمالًفضای اخالقی کار را به نحوی پیش ببرد که یا جمعی شکل نگیرد یا  تواندیمو ...  شودیمشبکه ایجاد 

 نامهمرام. بهتر است در بدو کار، با نظر خود جمع، یک صفحه حضور پیدا نکنند که این شکست است ردیگیمجمعی که شکل 

 باشد. نامهمرامی اخالقی هابخشمبنای تنظیم  تواندیمالسالم برای آن شبکه تهیه شود؛ دعای مکارم االخالق امام سجاد علیه
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  مخالف خوان تا جای ممکن در جمع  کامالًافراد . باشدیمجمع اولیه  صدرسعهاصل دیگر جهت هم افزایی بیشتر در شبکه، داشتن

مانع پایداری و قوام اولیه باشد. در جمع اولیه همچنین  تواندیمجود این افراد در هسته اصلی تشکیل دهنده جمع د. واولیه نباشن

 تحمل کنند باید تا حد ممکن وجود نداشته باشند. توانندینمافراد تنگ نظر و افرادی که دیدگاه های متفاوت را 

 ر شبکه هرچه قدر منافع مشترک اقتصادی بیشتر و . دباشدیمدیگر از اصول مهم در شبکه سازی عدم تزاحم و تضاد منافع  یکی

 . کندیمفضای اخالقی حاکم نامطلوب باشد، موجبات منفعت طلبی اعضاء و نیز شروع اختالفات را فراهم 

 

توجه در شکل گیری شبکه نمودار نکات اصلی مورد -3 ریتصو

 
 

های تربیت محور فعال در شهر مشهد از گذشته به عنوان یک دغدغه مشترک فعاالن با تجربه و قدیمی همکاری بین تشکل

ها به صورت پراکنده به دلیل اشتراکی که به دلیل وجود اساتید آمده است. بعضی از تشکلتربیتی مشهد به حساب می

اند که بر این اساس یکسری اند جلسات هم اندیشی را به صورت غیر رسمی تشکیل دادهاشتهها دمشترک در این تشکل

سال پیش یک دوره آموزشی بین تشکلی با موضوعات  8هایی نیز به طور مشترک انجام شده بود. از جمله حدود برنامه

. همچنین شرکت در نمایشگاه سراج مکان مختلف برگزار شد 8هفته در  8های مختلف در طی مشترک، برای فعاالن تشکل

شرکت اعضا در ها بود. های مشترک این مجموعهها از دیگر فعالیتدر قالب غرفه مشترک توسط تعدادی از این تشکل

نکات مهم 
کهتشکیل شب

همگن بودن جمع
اولیه

سابقه موسسین

مدیریت توقعات

عدم دید تنگ 
نظرانه 

عدم محوریت 
افراد مخالف 

خوان

عدم تزاحم و 
تضاد منافع
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نمایشگاه سراج و داشتن دغدغه مشترک ذکر شده باعث شد که جرقه اولیه ایجاد شبکه تربیت محور در ذهن اعضا شکل 

تشکیل شد و مشغول شروع طراحی  یکی از اساتیدنفره با محوریت  4الی  8تجمیع این تجربیات یک تیم  بعد از آن با بگیرد. 

با این افراد دیده شد و از نقاط مثبت و  ههای مهم برای مواجهماه طراحی کار طول کشید و کلیه ظرافت 8تا  2کار شدند. 

  منفی قبلی و تجربیات گذشته درس گرفته شد.

تشکل مرتبط واجد شرایط در مشهد شناسایی شدند که برای این فیلتر هم چند شاخص نسبی در نظر  25در ابتدای کار حدود 

 های اولیه جهت عضوگیری موارد ذیل بوده است:از جمله شاخصگرفته شده است. 

  سال سابقه فعالیت مستمر داشته باشند. 5باالی 

 باشند. تشکل چند کاره نباشند و صرفاً تربیتی 

 .مستقل و تشکیالتی بودن مجموعه نیز مهم بوده است 

ها در جلسه برای دعوت از تشکلتشکل به جلسه اولیه تشکیل شبکه دعوت شدند.  21تشکل، تعداد  25پس از بررسی اولیه 

فرد با توجه به اول نیز سعی شده است از سرمایه اجتماعی و ارتباطات هسته اولیه مؤسس استفاده شود. به این شکل که هر 

ها و تشریح جنبه های مختلف موضوع از های مختلف ضمن تماس با آنارتباطات شخصی و آشنایی خود با مسوولین تشکل

سپس ابتدا یک شورای موقت انتخاب شده که مسئولیت تدوین اساسنامه را به  ها دعوت به حضور در جلسه نموده است.آن

 عهده گرفته است.
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 5فصل 

 سازی، اعتمادمسائل اجتماعی شبکه

 و سرمایه اجتماعی 
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 های فرهنگیرقابت و همکاری در شبکه .1

ها در حوزه فرهنگ مباحث مرتبط با سرمایه اجتماعی و اعتماد در شبکه است. اعتماد یکی از عوامل مؤثر بر توسعه شبکه

فعالیت مشترک را باشد. اعتماد ارتباط میان اعضا و های فرهنگی میمهمترین عامل تسهیل کننده رفتارهای جمعی در شبکه

 . دوتقسیم ش هاآنمشترک، میان  هایدانش مربوط به فعالیتمنافع و  که دهدیاطمینان م اعضابه کرده و تسهیل 

 مندبهره یکدیگر نزدیکی و همسایگیقرار گرفتن در  ایای تعامل،از مز توانندیم های مختلف و اعضای یک شبکههسته

. اما صرف تمرکز جغرافیایی و برگزاری جلسات هم نامید« بیرونی غیرفعال یهاتیمز» توانیم را این آثار مثبت شوند.

 .شودینمی مشترک هاتیفعالاندیشی تولیدکننده مزیت نیست و منجر به ایجاد 

و  های، استراتژهاتیمشترکاً در مورد اولو دند، باینبه طور صحیح فعالیت ک اعضای یک شبکه بخواهند به طور خالصه، اگر

یک رقابت به عنوان از سوی دیگر ها بپردازند. ها و فرصتچالش مواجهه با داشته باشند و بهها توافق و اجرای آن هاتیفعال

ای از . سطح بهینهباشدیممطرح  نگرندیمیی که اعضای آن به صورت اقتصادی به فرهنگ هاشبکهدر به ویژه  عنصر مهم

به پویایی اعضا در آن حوزه خاص فرهنگی  منجر تواندیمرقابت نیز برای رشد و توسعه اعضای یک شبکه موثر است و 

شود، اما اگر شدت این رقابت از سطحی فراتر رفته و به تعارض بینجامد، آن گاه از کارکردهای شبکه کاسته خواهد شد و 

 نیز کمتر خواهد بود. آنی اعضای هایخروججمع خروجی یک شبکه حتی از مجموع 

فیزیکی، اجرایی،  یهارساختیمنابع طبیعی، انسانی و سرمایه ای و دستیابی به ز بهتر ، غالباً باعث کنترلمناسبرقابت 

 شودیتر از آن تخصص آفرینی م. این امر باعث تضمین کارایی عوامل و مهمگرددیم برتر کیاطالعاتی، علمی و تکنولوژ

  .باشندیکه خود برای رسیدن به رشد ضروری م

 ، نیروهای رقابتی را مهار کرد؟شبکهبرای ایجاد رشد در کل  توانیچگونه مکه  پردازیمدر این بخش به این سؤال می

که جنبه های اقتصادی دارند. اما تکیه بر رقابت و  باشدیمیی از فرهنگ هاحوزهمحصول  غالباًفردگرایی و فعالیت منفرد، 

 یصورتشه تعدادی بازندۀ رقابت هستند. در ی کوچک همیهاطیمحشکننده باشد. چرا که در  تواندیمتوان رقابتی به تنهایی 

بتوان رقابت را با همکاری و ارتباط مثبت هموار نمود، معموالً شکنندگی و ریسک فعالیت فرهنگی جای خود را به رونق  که

ومی مطلق در اینجا مفه ،«اعتماد»بستگی دارد. « سرمایة اجتماعی»و « اعتماد» بسط این موضوع به وجود یاو ارتقاء خواهد داد. 

 که دهدیها اطمینان مبه آنکرده و است که فعالیت مشترک را تسهیل  اعضای شبکه نیست، بلکه سطحی از آگاهی میان

در صورت  اهداف آن فعالیت، د و تالش برای دستیابی بهوتقسیم ش اعضاءمربوط به آن فعالیت مشترک، میان موجود دانش 

 نامید.« عملیاعتماد » توانی. این اعتماد را مردیگیصورت م شکلبه بهترین  مشارکت مثبت،
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نمودار نکات اصلی مورد توجه در شکل گیری شبکه -9 ریتصو

 
 

 های فرهنگیدر شبکه اعتمادنقش  .2

 شودیم در آن بیشتر اعضاپیچیده تر باشد، سطح درگیری و دخالت  ی مشترک یک شبکه در حوزه فرهنگهاتیهر چه فعال

مشترک و فرهنگ تعلق  یهامبتنی بر ارزش این روابط . همةابدیینیز افزایش م اعضای شبکهالزم میان  عملی و سطح اعتماد

سرمایة »همان  ،و این ردیگیمو رفتار های کاری شکل  اثر ارتباطات در ی مشترک( است وهاآرماناشی از پذیری )ن

 باید توجه داشت که. مرتبطندکامالً با هم  عتماد و سرمایه اجتماعی(است. واضح است که این دو )ا شبکهیک « اجتماعی

یکی از کارکردهای مهم یک از کسی انتظار داشت به دیگری اعتماد کند؛ لذا  توانیمشترک، نم یهاارزش وجود بدون

  .ی مشترک و مشخص بین اعضای یک شبکه استهاارزششبکه تبیین و ترویج 

در شبکه ای که  .ندینشیم به ثمر آنمحسوس در  یهاشرفتیو با پ شودیبا تعامالت رسمی یا غیررسمی آغاز م عملی اعتماد

اعضای شبکه  وجود اهداف متعالی مشترک بینی مشترک شکل گرفته است، هاآرمانبا  های فرهنگیفعالین و تشکلاز 

و  ممکن نیست بحثاگر چه  ی مشترک تسهیل گردد.هاتیفعالبرخی از  هاهستهبه صرف گفتگو بین اعضا و  شودیمباعث 

ستاد شبکه به عنوان عامل تسریع . خواهد کردولی مسلماً به ایجاد این جریان کمک  ،به تنهایی به نتیجة ملموسی برسد گفتگو

به ایجاد اعتماد میان ابتدای فعالیت شبکه  باید وظیفه اصلی خود را به ویژه دراست،  همه اعضای شبکهکه مورد اعتماد  ،کننده

جوی مثبت  تواندیها مآنو برگزاری جلسه با سایر شبکه های موفق و موثر و رهبران بازدید  در کنار آن .اعضا معطوف کند

زمینه  التتعامممکن است طی این بعالوه میان بردارد.  ازمورد مفید بودن شبکه سازی بین اعضا و تردیدها را در  کردهایجاد 
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،  و ایجاد توقعات باال ، رفتارهای غیر اخالقیممکن است در نتیجة انتظارات نادرست گردد. مطرح زیجدید همکاری نهای 

 اصالح شود.  ه و تعامللت باید بالفاصله از طریق مذاکراین حا در صورت وقوع این شرایطلذا  از بین برود. در شبکه اعتماد

 

 تواند نشان دهنده باال بودن سطح اعتماد در یک شبکه فرهنگی باشد به شرح زیر استمیهایی که برخی از نشانه

o  : گیری در امر تصمیم افزایش سطح همکاری میان اعضای شبکهقابلیت اخذ تصمیم مشترک. 

o  مچنین . هکنندیمبرای شبکه پیشنهاد عملیاتی  یهاطرحخود  اعضای شبکه :اعضا به شبکهافزایش سطح تعهد

 .نیز تمایل دارند شبکه مشترک یهاتیها و فعاله تخصیص منابع مالی و یافتن منابع اضافی برای طرحب اعضا

o و  هاشگاهیدر نمامشترک ، شرکت و دانش اطالعات تسهیم و اشتراک که به :شبکه اعضایمیان  همکاری بیشتر

نشانة  های. این نوع همکارگرددیم ، آموزش نیروی انسانی، بازاریابی مشترک و غیره منجری فرهنگیهاجشنواره

 روند رشد اعتماد را زیر نظر داشته باشد.  دبای . ستاد شبکهایجاد روابط طوالنی مدت است

 

 سرمایة اجتماعی .3

 کارکنان و تخصص نیروی انسانی)سرمایة مادی( و  لوازم و تجهیزاتسرمایة اجتماعی نیز مشابه انواع دیگر سرمایه مانند 

. این سرمایه مانند دهدیرا افزایش مکارآیی و اثربخشی ن معنا که وجودش به طرز قابل توجهی ی)سرمایة انسانی( است، بد

به تناسب مدت و کیفیت فعالیت شبکه اندوخته ها سرمایة اجتماعی در شبکه .ابدییسرمایه های دیگر به مرور زمان افزایش م

مشکالت است. همچنین رفع به منظور توافق  های عضو شبکه وهستهاز سوی  ی مشترکهاتیفعال طبیعی برای شده و مبنایی

 تیآ یهاتیو این سرمایه برای استفاده در فعال انجامدیبه افزایش سرمایة اجتماعی م ت مشترک شبکهمشکال یک از رفع هر

 .ماندیباقی م

ذهنیت خود را از رقابتی  توانندیسرمایة اجتماعی م مسک بهتبا تولیدکنندگان کاالهای فرهنگی مثال: یک گروه از به عنوان  

 تبدیل کند کاالهای پرارزش در یک بازار جدید مشارکت در عرضهکیفیت پایین در بازارهای شناخته شده، به رقابت برای  اب

ی بزرگ و هاطرح توانندیمبا تعامل با یکدیگر  افراد. این و جهان اسالم را مدنظر قرار دهند المللنیبیا حضور در عرصه 

با یکدیگر  یالمللنیبدر سطوح مختلف ملی و  تولید کنند.با کیفیت در سطح جهانی را  محصوالترا اجرا نموده و ک مشتر

 جلببرای  خود شبکه از مناسبییا بروشور  ( شرکت کنندهاشگاهینمامثل ) در بازارهای مشترک عرضه محصوالت فرهنگی

  .ندتهیه کن مخاطباناعتماد 

  

 های فرهنگی به شرح زیر است:سازی سرمایه اجتماعی در  شبکههای فعالبرخی از روش

 های شبکه.هستهبرای گفتگو میان  ، هم اندیشی و سمینارهای مشترکهاییگردهما برگزاری -الف
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 ی مشترکهاتیفعالایجاد بسترهای واقعی و مجازی تسهیم نظرات و بحث و بررسی در مورد  -ب

ی مشابه و هاتیفعالشبکه در بین اعضا )بازدید از فعالیت مشترک از طریق  یهاتیآگاهی در مورد مز توسعه و بسط -ج

 (هاتیفعالموفق و مستندسازی این 

 و نشان دادن منافع ملموس به اعضا مشترک یهابرای اجرای طرح و ستاد شبکه رهبراننمودن  توانمند -د 

 و انتقال این تجربیات به سایر اعضا )در قالب خبرنامه یا کتابچه و ...(مستندسازی تجربیات اعضا   -ه

 

 

چرا که آثار آن مانند  .شودینم نگریسته اولویت به عنوانسرمایه اجتماعی به ایجاد فرهنگی و اجتماعی  یهاتیفعالدر  غالباً

قوی بیش از مسائل مادی و فردی )مثل  ارتباطات سالم وفعال،  شبکهدیگر سرمایه گذاری مشهود نیست. دریک  یهاشکل

مان، )ز منابع تخصیص. از این رو، این امر مستلزم ردیگیممورد توجه قرار  خدمات پشتیبانی و ...( ،امکانات، بودجه، دفتر کار

 .سنجیده خواهد بود یهاروشبرخی  یریکارگبهو  (یپول، نیروی انسان

  

مستندسازی تجربیات اعضا و انتقال این تجربیات  

ایجاد بسترهای واقعی و مجازی تسهیم نظرات 

توسعه و بسط آگاهی در مورد مزیت های فعالیت مشترک 

ه به لحاظ مهارت های ارتباطیو ستاد شبکرهبران توانمند نمودن 

بین اعضابرگزاری گردهمایی ها، هم اندیشی و سمینارها
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 6فصل 

 شناسیمسائل رفتاری و روان

 در توسعه شبکه 
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 مقدمه .1

بایست مدنظر قرار گیرد، ابعاد روان شناختی و نیز روابط انسانی در شبکه در فرآیند توسعه شبکه می حتماًیکی از مواردی که 

سازی مسائل خرد رفتاری بعضا اهمیت بیشتری از مسائل کالن و ساختاری دارد و توجه به نوع رفتار افراد . در شبکهباشدیم

ای تواند در تحلیل برداشت افراد از کار شبکهها و حتی غیبت افراد میکردنلسات، کم صحبت کردن و زیاد صحبتدر ج

سطحی از مسائل مدیریت رفتاری در سه سطح فردی، گروهی و سطح شبکه  8بندی مؤثر باشد. در این بخش مبتنی بر تقسیم

 پردازیم.و فعالین فرهنگی میها سازی تشکلبه بررسی مسائل رفتاری مربوط به شبکه

 

 مسائل سطح فرد .2

 

o تکریم ظاهری و صوری، پاداش مالی و گان و فعالین فرهنگی: در نحوه مواجه با نخب توجه به جایگاه و منزلت ،

گذار نیست. چرا که خود این افراد نخبه موارد ذکر شده را بدست خواهند آورد. مسئله  تأثیر از این قبیل چندان

از منظر اجتماعی و اخالقی( همچنین د. )رعایت شو و فعال فرهنگی که باید جایگاه و منزلت نخبه مهم این است

فراهم گردد تا ایشان بتوانند بیش از قبل استعدادهای خود را در  این افرادی رشد و شکوفایی برای هافرصتباید 

در  ای فرهنگی )به ویژه نخبگان فرهنگی(هفعالین و تشکلیاز نترین اصلید. رشد و ارتقا فرهنگ جامعه بروز دهن

 .باشدیم شانیهاتیفعالها و جهت نشان دادن توانایی هاآنمیدان دادن به 

o  : بحث خودشکوفایی نیز از مسائل مهم در شبکه سازی است. مثالً اگر یک شبکه توجه به خود شکوفایی

. نیرویی که توانمند کنندیمنخبه ریزش پیدا  نتواند مسیر خودشکوفایی را برای اعضای خود فراهم کند، نیروهای

شبکه نخواهد  ند عالقه داشته باشد، خودش را اسیر و بنداست و احساس کند شبکه برایش کوچک است هر چ

های سال افراد خاصی که برجستگی مشخصی ندارند در هیئت امنا عضو کرد. مثالً در برخی از مساجد برای سال

بهترین و توانمندترین شبکه  تواندیمدهند. در حالی که مسجد جازه ورود نمیهستند و به کس دیگری هم ا

فرهنگی باشد و از سرمایه اجتماعی باالیی برخوردار است. البته خود سازماندهی وقتی مفید است که دارای جهت 

 ری شومپیتر(دل نوآود. )مدهی صحیحی باشد و همان رهبر یا سردار در شبکه بتواند مسیر خالقیت را شکل بده

o  : آن د )باش هاآنفرهنگی در صورتی که به معنی متوقع کردن  هایتشکلفعالین و حمایت از عدم ایجاد توقع

( غلط است و باید ارائه خدمات و مزایا با شودیمعمل  نسبت به استعدادهای کشور طور که در بنیاد ملی نخبگان

سازی به صورت زمینه صرفاًتوقع از ایشان برای حصول یک نتیجه قابل قبول همراه بشود. یعنی حمایت باید 
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ها و تشکلها به سمت باید عرصه حمایت. 1)مساوی برای همه افراد( برای کار در عرصه نیازهای واقعی جامعه باشد

ترند هدایت ه رقابت مساوی با دیگران در زمینه دستاوردهای بهتر و مفیدتر برای جامعه موفقکه در عرصفعالینی 

ساختار محرومیت نیز برای کسانی که عملکرد  حتماًگردد و نکته مهم این است که در کنار ساختار تشویق باید 

گر این امتیاز عمومی بشود به ضد امتیاز ااما  ای حتماً اثر دارد.امتیاز در هر جامعهخوبی ندارند وجود داشته باشد. 

بهتر است هیچ توقعی در اعضای  عمالًتوقع ایجاد شده در اعضای شبکه نباید غیرواقعی باشد.  2د.شوتبدیل می

شبکه ایجاد نشود. چون شبکه است و کسی بجای بقیه فکر نکرده؛ خود جمع اند که باید بگویند این دور هم جمع 

رکردی داشته باشد. ستاد شبکه باید توجه داشته باشد که مخصوصا در ابتدای کار سطح شدن و شبکه شدن چه کا

توقعات اعضای شبکه را پایین نگه دارد، چرا که رضایت از تفاوت سطح انتظارات اعضا از شبکه با واقعیت شکل 

کارکردهای شبکه در ادامه  و باالرفتن توقع از شبکه به ویژه در اوایل فعالیت شبکه منجر به نارضایتی از ردیگیم

 خواهد بود.

 

o  :هایشان مبتنی بر نیازهای فعالیتنیاز است که هایی فعالین فرهنگی و تشکلکشور به  پیشرفتبرای واقع گرایی

توان مفید فعال فرهنگی هنگامی می. ملموس نباشد یریعنی در یک دنیای نظری و غ واقعی و عینی جامعه باشد؛

این شاخص همراه با سخت کوشی  ها و فعالین فرهنگیتشکل ارزیابی عملکرد که در جهان واقع باشد لذا در باشد

 8.از اهمیت باالیی برخوردار است

o  : به طور متأسفانهنیز  بین فعالین فرهنگیی فرهنگی بسیار مهم در جامعه ما که در هاضعفاز تعدیل فردگرایی 

فردگرایی است یعنی افراد تمایل زیادی دارند تا تنها کار کنند و صبر و مدارای کافی  ،شودیمچشمگیر مشاهده 

تواند جز با یک عزم جمعی ی بزرگ و جریان سازی فرهنگی نمیهاجهشبرای کار جمعی را ندارند. از طرفی 

ر عوامل ارتقاء شکل بگیرد، لذا در همه شئون شبکه بایستی چه در شعارها چه در نحوه طراحی ساختار و چه د

یک اصل مهم نهادینه شود. البته با مالحظاتی که منجر به  عنوانافراد، مالک کار گروهی مدنظر قرار گیرد و به 

 نفی آزادی افراد نشده و جنبه تحمیلی پیدا نکند.

o این نکته را به طور تجربی به اثبات رسانده که هرگاه ها بررسی:  همگن بودن و رابطه تکمیل كنندگی

اند، خالقیت به ها، شبیه به هم ولی از نظر نگرش نسبت به مسائل مشخص، متفاوت بودهعضای گروه از نظر تواناییا

حد اعالی خود رسیده است. شباهت در توانایی از آن جهت مهم است که اشخاص دوست ندارند همکارانشان از 

باشد، « تر نابغه»یا « ترکودن»همکاری که  ها داشته باشند. شخص، در کنارنظر فکری تفاوت زیادی با خود آن

های آید. در عین حال، در مورد بسیاری از ویژگیراحت نیست و به این ترتیب به همکاری لطمه وارد می

                                                   
 دکتر کوشکی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق)ع( 1

 دکتر حسن سبحانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و نماینده دور هفتم مجلس شورای اسالمی 2
 زاده، استاد دانشگاه تهران دکتر نقی 8
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شخصیتی، مکمّل بودن، مطلوب و مفید است. به عنوان مثال، شخصی که دوست دارد بر گروه تسلط داشته باشد، 

ها هم مایلند در رأس امور باشند. مایلند تحت تسلط باشند، کنار بیاید تا با کسانی که آنبا کسانی که  تواندیبهتر م

های متنوع در مورد کسی که پرحرف است، با کسانی که دوست دارند گوش بدهند، بهتر سازگار است. دیدگاه

شود. ام بهتر آن میهای متفاوت جهت انجام آن، منجر به انجو مهارت فعالیت تحقیقیچگونگی رویکرد به یک 

ها بسیار بیند و اگر طرز فکر آنچنانچه میان اعضای گروه، تفاوت زیادی وجود داشته باشد، همکاری لطمه می

اثربخشی یک گروه، تابع کیفیت افراد و هماهنگی  خواهد بود.« گروه اندیشی»شبیه به هم باشد، حاصل، 

 1های گروه است.فعالیت

o ی حضور در شبکه را ایجاد نچه در فعال یا مجموعه نخبه فرهنگی انگیزهآصت : توجه به ایجاد منزلت و فر

و به رسمیت شناخته  شودیممنزلت: منزلت فرد با حضور در این محمل در جامعه احراز  )1 :کند عبارت است ازمی

های این افراد که این خود بخشی از ها و برنامهبا ایده آشنا شدنفرصت ارتباط با افرادی مشابه خود و  (2 .شودیم

طور که در تعریف فعال ( فرصت تاثیرگذاری بیشتر : همان8 نماید.موضوع احترام و منزلت را نیز تحکیم می

فرهنگی اشاره شد، مهمترین عامل متمایز کننده فعال فرهنگی تالش در جهت تاثیرگذاری بر جامعه است. بر این 

ر صورتی که این فعالین احساس کنند، حضور در شبکه بستری برای ارتقا سطح این تاثیرگذاری است، اساس د

 فعالینمندی را در اموری که احساس بهره از به عنوان مثالانگیزه بیشتری جهت فعالیت در شبکه پیدا خواهند نمود.

کشور مانند  نیمسئولص حقوقی و برگزاری جلسات منظم بحث و تبادل نظر با اشخا دهدیمفرهنگی افزایش 

است. یک الگوی اداره در این جلسات سخن گفتن و بحث نمودن افراد در  های فرهنگی و اجرائیمدیران دستگاه

این است که  کندیمهمان جلسه است و الگوی دیگری که احساس موثر بودن در بحث را در افراد بیشتری ایجاد 

بندی مطالب یک سری عناوین ها گرفته شود و با جمعرقرار شود و نظرات آنای بین خود افراد بپیش از آن جلسه

 2ی مشترک با مسوول اجرائی مربوطه به عنوان نظرات جمع مطرح گردد.مشخص در جلسه

o مندی معنوی و مادی از ثمرات آن باید در فرآیند تصمیم سازی یا هر عضو شبکه ضمن بهره: » مشاركت جمعی

و یا نظارت دارای نقشی هر چند کوچک باشد به عبارت دیگر او احساس کند در پدید  تصمیم گیری یا اجرا

 .«8خودش هم شریک است –ها ها و ضعفقوت –آمدن شرایط موجود 

o  : و  فایده هر چقدر نیز که نخبه باشند مادیفعال با عقل منفعت طلب و  هایانسانتوجه به نخبگی اخالقی

شود. )یزکیهم و یعلهم الکتاب  جوتخصص جست ،چندانی به حال جامعه ندارند؛ لذا باید در میدان تعهد تاثیرگذاری

این های مفید در یکی از فعالیت باشد. اصلی مورد توجه باید های فرهنگیدر شبکه و الحکمه(؛ لذا نخبگی اخالقی

                                                   
 ؛ آر.کی.جین و اچ.سی.ترایاندیس؛ موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیهای تحقیقاتی( )مدیریت سازمان کتاب مدیریت بر مدیریت ناپذیر 
 دکتر اورعی، استاد جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد 2

 سالمیدکتر حسن سبحانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و نماینده دور هفتم مجلس شورای ا  
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 باشدقابل دسترس اگر یک مدل زیرا   .کردایجاد محسوس  هایمدل و بزرگان دینی ائمه از این است کهجهت 

 .1شودیمالگو سریع 

o  : سالیق متفاوت برای  کردن باز، جا و  سیاسی توجه به خطوط خاصپرهیز از »پرهیز از خط گرایی سیاسی

تواند باعث ارتقا سطح و می 2بسیار ضروری است های فرهنگیدر شبکه سیاسی درون جبهه انقالب اسالمی

 .«ها شودتاثیرگذاری این شبکه

o یکی از اصول شبکه سازی ایجاد فرصت های جدید برای اعضاء و  تقسیم عادالنه و بـا برنامـه    عدالت ادراكی :

ها کـه  ای می باشد.  تصویب ساز و کاری جهت توزیع عادالنه کمکهای شبکهریزی دقیق منافع حاصل از فعالیت

تر در مواردی که نیاز بـه توزیـع   مسئله به شکل کلی به نارضایتی هیچ یک از اعضا نشود بسیار مهم است. اینمنجر 

منافع )مادی یا غیر مادی( است بسیار چالش برانگیز است. توجه بیش از انـدازه بـه نیازهـای بخشـی از اعضـا و بـی       

ریـزی و انتخـاب   ر پی داشته باشـد. در برنامـه  توجهی به سایرین ممکن است بروز تعارض های شدید را در شبکه د

شـود.  ها نادیده گرفته میاقدامات اجرایی نیز نباید به شکلی عمل شود که برخی از اعضا احساس کنند نیازهای آن

مؤسسـین و مـدیران شـبکه بایـد آخـرین افـرادی باشـند کـه از         »های مورد مطالعـه  به اعتقاد یکی از مؤسسین شبکه

 «.ای در وجود تبعیض در اعضا به وجود نیایدکنند تا شبههشبکه استفاده میها و منافع کمک

های فعال در کشور : در یک مورد شبکه موفق به جذب بودجه ای از یکی از مراکز دولتی شد که تجربه یکی از شبکه

شده است به نحوی ها سعی های عضو استفاده شود. در توزیع کمکتصمیم گرفته شد از بودجه در جهت کمک به تشکل

ها را احساس ترها احساس تبعیض در توزیع کمکعمل شود که اعضای تازه وارد نسبت به اعضای هیئت مدیره و قوی

ها نکنند. به گفته دبیر شبکه یکی از مشکالت جدی پیدا کردن مکانیزم و ساز و کار استانداردی است که در توزیع کمک

در بحث جذب کمک مالی در ابتدا به شکلی عمل شد که ممکن بود در  این مورد اعضا احساس وجود تبعیض ننمایند. در

های جذب شده، اعضا احساس تبعیض را ایجاد کند، که در نهایت با مدیریت صحیح این مشکل حل شد. در توزیع کمک

مشکل بوده است. این  ها که منجر به نارضایتی هیچ یک از اعضا نشود بسیارتصویب ساز و کاری جهت توزیع عادالنه کمک

 تر در مواردی که نیاز به توزیع منافع است در هر شبکه ای ممکن است رخ دهد.مسئله به شکل کلی

 

 

                                                   
 (ره)خمینی امام پژوهشی و آموزشی مؤسسه علمی هیئت عضواالسالم والمسلمین دکتر سید مسعود معصومی، استاد و محقق و پژوهشگر حوزه و دانشگاه، حجت 

 مهندس جلیل معماریانی؛ استاد دانشگاه امام رضا )ع(  و مدیر موسسه کتاب پردازان 
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 مسائل سطح تیم و گروه  .1.2

 

o  : شایان تأکید خاص نظر اختالفروا دانستن در شبکه  هاهستهدر نحوه برخورد با اعضا و تحمل اختالف نظر ،

جستجوی  درهای مهم هنگام اخذ تصمیم و مجموعه های فرهنگی و غیرفرهنگی هاشبکهدر بسیاری از است. 

های اندیشی و اشتباهها، گروهجویند. نتیجة این گرایشآیند که موافق باشند و از مخالفان دوری میمی کسانی بر

ها. حتی وی دماغگروه وارد کرد و این، یعنی تحمل مخالفان و م های نوینی را بهبزرگ دیگر است باید اندیشه

نویس ها را ساقط و پیشرا به کار گرفت تا طرحخوان یک آدم مخالف  پس از تثبیت اولیه شبکه بهتر است

 را رد نماید و دربارۀ فجایعی که ممکن است یک شیوۀ عمل خاص به بار آورد، هشدار دهد. تصمیمات

o  : بیماری باشندیمسرمایه اجتماعی باالیی یی که دارای هاشبکهیکی از آفات جلوگیری از بیماری عقل كل ،

پایدار به این باور که و شبکه اند: گرایش یک گروه را چنین تعریف کرده« عقل کل»بیماری  .باشدعقل کل می

گونه کند. همانصاحب دانشی انحصاری در حوزه کاری خویش است و در نتیجه هر ایدۀ خارج از گروه را رد می

 خارج از شبکه، نخبگان، دیگر نخبگان و صاحب نظران فرهنگیتباط با جامعة گسترده تر گفته شد، ارکه پیش

الگوهای ارتباط و نیاز به  .، اهمیتی حیاتی داردتصمیم گیری و برنامه ریزیبرای یک فرآیند موفق و اثربخش 

به بیماری  شبکه های عضو یکهسته، متفاوت است. هنگامی که شبکه های بیرونی، بسته به نوعارتباط با گروه

های ، باید استراتژیشبکهوری و اثربخشی ای تضمین بهرهبربیند. مبتال شوند، عملکرد کلی صدمه می« عقل کل»

جهت حذف و غلبه بر این بیماری تدوین کرد. محور اصلی این استراتژی، به مفهوم کلی، باید جلوگیری  مناسبی

ها از سکون و هایی برای رهایی گروهگروه باشد، یعنی یافتن راهاز بسنده کردن به وضع موجود در بین اعضای 

 .شبکهها در درون نیرو بخشیدن به آن

o  : گذرد، به طور طبیعی یک زمانی می شبکهوقتی از همکاری اعضای یک عدم دریافت اطالعات بیرونی

ای سامان بخشند که ه گونهکوشند تا محیط کار خود را بگیرد. افراد گروه میگروه پایدار و منسجم شکل می

توانند با یکدیگر به راحتی کار کنند و از طریق می گروه میزان تنش و ناپایداری کاهش یابد. پس از آن اعضای

کاهش میزان ارتباط با جامعة بیرون، خود را از منابع اطالعات تخصصی و تأثیرات خارجی جدا سازند. شایان توجه 

کند، بلکه آنچه مشکل ساز است، گرایش ط نیست که عملکرد را تضعیف میاست که تنها کاهش میزان ارتبا

 باشد.های خارج از گروه میگروه به نادیده گرفتن و جدایی روزافزون از منابع اطالعات و ایده

 مسائل سطح شبکه .1.1

 :باشدیمی شبکه بسیار مهم است به شرح زیر رگذاریتأثبرخی تمهیدات رفتاری و ساختاری که جهت پایداری و 

o  : ستاد و رهبر شبکه . داده نشود هاهستهتالش شود تا اصالت به  ستیبایمدر شبکه جلوگیری از گروه گرایی

 هاگروه. برجسته شدن فتدینگروه من، گروه تو( در شبکه راه ) تالش نمایند تا گروه سازی و گروه بازی ستیبایم
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، تفکیک کارها باید تضعیف شدن هاگروهمرز بندی  ت.در مقابل شبکه و آرمان متعالی آن یک آفت بزرگ اس

با هم  ترعیوسبرای کسب امتیاز بیشتر و حوزه کاری  هاگروهتا  شودیم. این امر همچنین باعث گرددیمشبکه 

سیال بودن نیروهاست. یعنی بنا به نیاز در شبکه جابجا شوند. ستاد باید شبکه  مسئله نیارقابت کنند. یک راه برای 

را به هم لینک دهد. حد ایده آل این است که هیچ  هاهستهرصد کند تا کسی بیکار نماند و از طرفی افراد و  را

ساختار ماتریسی در مدیریت(. یعنی یک سری مخزن نیروی متخصص داریم د )نیرویی در هیچ گروهی رسوب نکن

 د.بنا به نیاز در پروژه های تعریف شده استفاده شو تخصصشانکه باید از 

o  : رقابتی بین  رودیمباشد. به تدریج که کار پیش  هاهستهو پیش رو تر از  ترفعالستاد باید پیشرو بودن ستاد

. این امر به ضعیف کنندیمو گروه های قوی تمایل به استقالل پیدا  دیآیمو ستاد شبکه پیش  تریقوگروه های 

با افزایش نیروها، انجام پروژه های مستقل، د )عمق بده ستاد بایستی به کار خودش؛ لذا گرددیمبودن ستاد بر 

انجام کارهای محتوایی به جای کار اجرایی و جهت گیری به سمت تولید کردن(. از این رو به تدریج ستاد باید 

های جدیدی که برای این امر ایجاد نموده بسپرد و های قبلی و یا هستهرا به هسته اندشدهکارهایی را که روتین 

  های شبکه جلوتر باشد.ودش به دنبال ایجاد جبهه های جدیدی در شبکه باشد و در نتیجه یک قدم از هستهخ

o  اجازه بدهند تا  هاهستههم ستاد و هم رهبر باید خودشان رشد کنند و هم به :  هاهستهرشد هم زمان ستاد و

اجازه دهد تا سعی و خطا کنند. ستاد و رهبر نباید وارد جزییات شوند چون  هاهستهرشد کنند. رهبر و ستاد باید به 

. نمونه این جزییاتی که ستاد نباید زیاد در آن دخالت کند ارتباطات شودیم هاهستهباعث اختالف بین ستاد و 

 . است هاگروهبیرونی 

o  ایجاد شود و هر هسته خودش را یی در شبکه هاارزشباید به سمتی رفت که ی : خواهآرمانارزش گرایی و

ملزم به اجرای آن بداند و در نتیجه نیازی به اعمال بیرونی برای حفظ چهارچوب ارزشی شبکه نخواهد بود و این به 

ی مدیریتی را از سوی رهبر و ستاد هاضعف هاهسته. نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که رسدیمحداقل 

 .تابندینمی بی جا را بر هایکاری ارزشی و مالحظه هاعفضولی  کنندیمشبکه تحمل 

o  : تمایل به ادامه همکاری با شبکه داشته باشند باید رضایت و سلسله  هاهستهبرای اینکه توجه به عوامل انگیزش

حقوق(، ) نام برد: امور مالی توانیملحاظ نمود. سلسله مراتب انگیزشی را چنین  هاآنمراتب انگیزش را در 

باید نیروهایمان ؛ لذا (هاهستهدادن اعتماد به نفس به  )مثالً ریاست طلبی، جایگاه و ارزش اجتماعی، خود شکوفایی

از جنسی باشند که با جایگاه و ارزش اجتماعی و خود شکوفایی ارضا شوند و نه امور مالی. یکی از تمهیداتی که 

ی شبکه به نام نیرو و هایخروجشبکه بگذاریم محصول و در این زمینه وجود دارد، این است که در ابتدای کار 

 هسته تمام شود و نه فقط شبکه.

 



49 

 

   نمودار مسائل رفتاری و روانشناسی در توسعه شبکه نخبگان فرهنگی -11 ریتصو
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 های فرهنگیبرنامه ریزی راهبردی در شبکه
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 طرح و برنامه راهبردی شبکه تهیه .1

مند و ستاد اولیه شبکه نیازمند تهیه یک برنامه نظام نیمؤسسدر حوزه فرهنگ  سازیهای شبکهطرح جهت اجرای موفق آمیز

 آن را برنامه راهبردی شبکه نامید. توانیمکه  باشندیمو بسترهای آن شبکه  هانهیزماولیه از طریق پژوهش در 

 برنامه راهبردی شبکه به شرح زیر است:مهمترین اهداف یک 

 شبکه فرهنگی و اقتصادی یدرک محیط اجتماع 

  انداز فعلی اعضاو چشم هاآرمانتبیین 

  مداخلهتعیین مؤثرترین نقاط برای 

 آتی یهایابیارائه خط مبنایی برای نظارت و ارز 

  اعضای شبکهایجاد اعتماد اولیه در میان 

و استراتژی  شبکهانداز چشم توانیم اعضا شبکه و همکاری نزدیک با هر شبکه ه راهبردیبرنامبا استفاده از یافته های 

طالعات نگارنده بر روی را تهیه و تنظیم نمود. م ی را برای شبکهبرنامه عمل توانیهمین طور م .ارائه داد را دستیابی به آن

آسیبی که در شبکه های موجود در حوزه فرهنگ کشور وجود دارد،  نیترمهمکه  دهدیمشبکه های فرهنگی موجود نشان 

ی هاآرمانبر مبنای دغدغه های مشترک و  هاشبکهانداز و اهداف مشترک بین اعضا شبکه است. عمده این عدم وجود چشم

  .کندیمانداز و هدف مشترک رشد و توسعه شبکه را با چالش مواجه ، اما عدم وجود چشمرندیگیممشترک شکل 

محیطی بسیار پیچیده  شبکه )به ویژه شبکه ای که هنوز در مراحل ابتدایی شکل گیری است(باید یادآوری کرد که یک 

کم از این گذشته، تعارضات   از لحاظ ساختاری بسیار متفاوتند. های مختلفی باشد کهکه ممکن است متشکل از هسته، است

ناظران بیرونی نتوانند سریعاً تصویری منسجم از  شودیباعث م ،موجود باشدرنگ و تضاد منافعی که ممکن است بین اعضا 

از این رو الزم است رهبری ستاد به عهده افرادی مسلط به حوزه  .و با اطالعات متناقضی روبرو باشند دریافت دارند شبکه

 باشد. هاهستهمربوطه و آشنا به روابط درونی بین 

 مشغولاست که  اعضایینیازمند تعامالت فراوان و مکرر با رنامه ریزی دقیق توسط ستاد شبکه مطالعه و ب عتاًیطباز این رو و 

دیگران ندارند.  هخود ب و ارائه اطالعات به در میان گذاشتن نظرات زیادی تمایلممکن است و  باشندیم خود یهاتیفعال

بردارد که شاید قبالً  ییهایازمندیو ن هایپرده از وابستگ تواندیم برنامه راهبردی شبکهاگر این امر به خوبی محقق گردد، 

از این لحاظ داشتن دید سیستمی و شبکه ای و نگاه کلی به حوزه قرار نگرفته باشند.  خود اعضای شبکههرگز مورد توجه 

 مربوطه )به جای داشتن نگاه بنگاهی و بخشی( نقش مهمی در انجام یک مطالعه موثر و منسجم دارد.
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هنگام مصاحبه با ریزی یکی از ابزارهای اصلی ستاد شبکه گفتگو و مصاحبه با ذینفعان شبکه است. در رحله برنامهدر م

 :نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد و اعضای شبکه هاهستهنمایندگان 

 ر را از ، تالش برای جمع آوری اطالعات دقیق کمی، مصاحبه گدر مصاحبه باید به اطالعات کیفی توجه داشت

 .کندیمخسته هدف دور و مصاحبه شونده را از مصاحبه 

  ی شبکه مربوطه بوده و به نوعی در فرآیند ارتباط به هاتیفعالباید حول مسائل و مشکالت اصلی و اطالعات

 .توجه شود هاهستهدغدغه های افراد و 

 دنبال شوند. ترقییستی به طور دقکه با شوندی)شاخص( یا خطوط تحقیقی محسوب م« معیار»به عنوان  هاپرسش 

 مجری  مربوطه دارای مکان مشخصی است، گروه تشکلی هر مصاحبه مناسب است در صورتی که در ابتدا

صورت گیرد. فرآیند مصاحبه در مطالعه  همان جااز مکان مورد نظر هم بازدید کند و مصاحبه نیز در  ریزیبرنامه

 باشد و نباید فرآیندی رسمی و خشک باشد. ستیبایمشبکه یک فرآیند غیررسمی و دوستانه 

توسعه  شبکهشکل یافته به خوبی قابل تشخیص و تحلیل است. در ساختار تشکیالتی یک  شبکه هایدر  یالتیساختار تشک

 و کنندیرا نمایندگی م های شبکههستهنهادینه شده ای وجود دارند که نیازها و علقه ها و تقاضاهای  یهایافته چارچوب

 .کنندیو نشانه گذاری م بندی را شناسایی، اولویت آنکلی  یهاچالش

داشته ارائه کنندگان خدمات تخصصی مختلفی را نیز در داخل خود  اصلی، هایتشکلهر شبکه ممکن است عالوه بر اعضا و 

رسمی نیست. ممکن است  . این روابط نهادی همیشه به طور کامالًاعضای شبکه باشندکه دارای ارتباطات نزدیکی با  باشد

تا حد زیادی بستگی  شبکهتوسعه و کارکرد  نیوجود داشته باشد. بنابرا اعضابین گروهی از  مستحکمیارتباطات غیر رسمی 

ؤثری با هم ارتباط ها به طور ماند برای مواجهه با مشکالت و فرصتدارد که یاد گرفته شبکه به قوت ارتباطات بین ذینفعان

توسعه نیافته این ساختارها ضعیف است یا اصالً وجود ندارد. در خالل مصاحبه های میدانی و  شبکه هایدر ما ا؛ داشته باشند

، گروه باید توجه خاصی به تشخیص این امر معطوف و فعالین مرتبط با شبکه هاتشکلپس از ارزیابی و تبادل نظرات میان 

برای واکنشی مشترک در  شبکهاز قبیل نهادهای درون  )بل تعریف را دارد که آیا ساختاری وجود دارد که بتوان تشکیالت قا

باید مشخص کند که چه نوع نظام تشکیالتی  شبکهدر صورت نبود چنین امکاناتی، مطالعة  بر آن بنا نهاد؟ (ها برابر چالش

 برخوردار خواهد بود، و به چه منابعی نیاز دارد. و اصلی عمده اعضایآیا از حمایت و  مناسب است شبکهبرای 

با ساختار زیر تهیه  شبکهپس از انجام مراحل مختلف جمع آوری اطالعات، یک گزارش کلی در مورد  ستیبایمستاد شبکه 

 :کندیم

o یا  حصوالتمخاطبان بالقوه شبکه و م( شرح مختصری از 1)موقعیت توسعه( : )ی توسعه شبکه هافرصت :الف

( شرح مختصری از دست کم یک 2ص )ملی و جهانی آن حوزه فرهنگی خاو روند های  احتمالی شبکه ماتخد

 معیار. شبکه
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o و  انسانی درگیرها، نیروی ، تعداد و اندازۀ هستهمخاطبانموقعیت،  شبکه،: شرح مختصری از کل شبکهتشریح  :ب

و با سایر  گریکدیبا های اصلی شبکه را هستهبط را نیز شامل شود که روا شبکهنقشة  تواندیغیره. این خالصه م

 .دهدینشان م ذینفعان

o فعالیت شبکه )تحلیل زنجیره ارزش : تحلیل و بررسی اجزاء یا خدمت یا فعالیت محصول های مؤلفهنوع و  :ج

)به ویژه جریانات معاند داخلی و  و رقبای هر حوزه مخاطبین، آفرینی در محصول یا خدمت یا فعالیت مورد نظر(

 . ی موجود در آن حوزه فرهنگی(المللنیب

o شناخت اخیر.  یهادر سال و وضعیت حوزه اصلی فعالیت شبکه: تحلیل و بررسی پیشرفت شبکهکارکرد  :د

 ی آنشبکه و اعضابرای رشد، رقابت و نوآوری باید مورد توجه قرار گیرد. این قسمت توانایی  شبکه یهاییتوانا

  .دهدیرا نشان م کیفی و کمی فعالیت فرهنگی خودبرای ارتقای 

o ییهایژگیچگونه سازمان یافته و به خصوص بر و شبکه )به صورت غیر رسمی(که  دهدی: نشان مشبکهسازمان  :ه 

ت را شرح دهند. موارد ذیل دارای اهمی شبکهو نوآوری در  هاتیفعالکیفی رشد  توانندیکه م کندیتأکید م

های توانمندتر و باسابقه عناصر اصلی و نخبگان برتر و هسته یهاتی، سازماندهی و قابلهایاستراتژ خاصی هستند:

 هایهستهروابط میان  فعالیت فرهنگی،نظام  یافتگیسازمان.رقابت و همکاریاز  اعمها و روابط آن تر هر شبکه

  (.ی مذهبی و مساجد و ...هاسازماندولت، نهادهای فرهنگی آن، )پشتیبانی شرح نظام . اصلی

o میزان نهادینه بودن آن، به خصوص با توجه به توانایی شبکه اعضایبین  سرمایة اجتماعی فعال: میزان ارتباطات :و ،

نجام و ا هایجدید با اتخاذ استراتژ یهاها در پاسخ به مشکالت و استفاده از فرصتآنو انسجام  هاهسته

 ذکر شود. ستیبایمی فرهنگی مربوطه در این بخش هاتیمشترک جهت ارتقای سازماندهی فعال یهاتیفعال

را نشان داد. این کار  شبکه یهافرصت و تهدیدهادر جدولی خالصه کرد و نقاط ضعف و قوت و  توانیشناخت حاصله را م

  دارد.  نام  SWOTتجزیه و تحلیل 

 و تهدیدها در شبکه هافرصتنقاط قوت، ضعف و  SWOT نمونة تحلیل  -4 جدول

  داخلی خارجی

 (S) قوت (W) ضعف (O)هافرصت (T)تهدیدها

 سرمایه اجتماعی    

 آموزش    

 مالی    

 اعتقادی    
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 محیط فعالیت    

 تشکیالتی    

 

 خاتمه یابد: ریزباید با موارد  برنامه راهبردیطبق مطالب ذکر شده، 

، و برنامه ریزی فرآیند شناختباید توجه داشت : مشخص و عملیاتی انداز، استراتژی و پیشنهادات کاریچشم: ز -

تشویق به فعالیت بیشتر  های موجود در حوزه کاری شبکه رافعالین و هسته رو به آینده گشوده،« پنجره ای»

و  SWOT بر اساس توانیرا م (هاتی)شامل تعداد زیاد و یا نمونه ای از فعال . برنامه عمل پیشنهادیدینمایم

 تهیه نمود.ستاد و با مشارکت فعالین طبق نظر  ،قابل دستیابی یهافرصت

ضمن این که خود مطالعه باید آن است. « باز بودن» یا ستاد اولیه شبکه نیمؤسسبرنامه ریزی برای یک شبکه توسط  الزاماتاز 

نگرش ایجاد شده و با توجه به  در انتهای تدوین برنامه نیز ،ارکت فعال اعضای موجود و بالقوه شبکه انجام شودبا مش

ه و باید در مطالعنیز  ها و فعالین عضو شبکهتشکلو نظرات  تأیید شود هاآنتوسط پیشنهادی، باید این شناخت  یهایاستراتژ

فعالیتی تئوریک نیست. توجه عمدۀ آن داشت تدوین برنامه راهبردی یک شبکه  باید توجه گنجانده شوند. برنامه ریزی شبکه

همین در  نیزستاد شبکه  مسائل حساس به عنوان مبنای استراتژی و یک برنامة عمل قابل اجرا معطوف است و اهمیت نقش هب

 . است نکته

ها را به دست است تا اعتماد هستهیا ستاد شبکه )و تیم مطالعه کننده(  نیمؤسس فرصتی بزرگ برای برنامه راهبردیتدوین 

 تا بتواند موضوعات اصلی را درک کند.  ها استهستهفعالین و  در احساس راحتی ، ایجادآورد. هدف در این مرحله

 :به شرح زیر دانست توانیماهداف ایجاد یک شبکه در حوزه فرهنگ را  نیترمهم

 خواهانهآرمانبا حفظ روحیه انقالبی و  جمعی )مشارکتی( برای آینده(visionانداز )ک چشمی توسعه ایجاد و -

 مذکور اندازتقویت ظرفیت برای عمل بر مبنای چشم -

 

 صورت پذیرد: در شبکه ستیبایزیر ماصلی  یهاتیاین دو هدف، فعال سیدن بهبرای ر

 هاهسته و همچنین رابطه بین های یک شبکههسته. این رابطه شامل ارتباطات بین خود شبکهتقویت پیوندهای درون  -

 .شودیمها و ...مساجد، دانشگاه، مؤسسات حمایتی )پشتیبانی(، و مسوولین دولتی

 .شبکهانداز مشترک برای کل در حصول به یک چشم اعضابه کمک  -

انداز مشترک چشمدر راستای  و اهداف راک در منافعو اشت شانیهاتیبرای هماهنگ کردن فعال اعضابه کمک  -

 .شبکهبرای کل 
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از ( بخشدیم تداوم شبکه در ریییک چارچوب خودکار و خودگردان )که به پویایی و تغ تالش در جهت ایجاد -

 طریق یک فرآیند مرحله به مرحله.

ای بین المللی از کلیساهای کاتولیک که شبکهفرآیند برنامه ریزی استراتژیک در شبکه بین المللی کاریتاس: شبکه کاریتاس 

است و جهت انعطاف پذیری بیشتر سطوحی را برای های مختلف خود نمودهریزی راهبردی را از الزامات بخشاست برنامه

سترده ریزی تعیین نموده است  اگر یک سازمان زیر مجموعه کاریتاس، قادر نباشد که فرآیند برنامه ریزی گاین نوع از برنامه

اش سازمان دهی ای را هدایت نماید، باید حداقل یک کارگاه را برای تعیین دورنما، برنامه کلی، اهداف و زمینه های کاری

دهد که از برنامه های کوتاه مدت و بلند نماید. گزارش خالصه ای از فرآیند برنامه ریزی استراتژیک، به مجموعه اجازه می

 اه شوند.های مدیریتی آگمدت و عملیات

 جدول سطوح برنامه ریزی استراتژیک در شبکه کاریتاس -5جدول 

 وسیع متوسط مختصر 

 شش ماه تا يک سال و بیشتر يک تا سه ماه يک يا دو روزه بازه زمانی

 افراد درگیر

معموالً تنها کارمندان و شرکاي 
 داخلی مجموعه

معموالً تنها کارمندان و شرکاي 
داخلی و برخی از شرکاي خارجی 

 اصلی مجموعه

گروه گسترده اي از افراد )شامل 
کارمندان، شرکاي داخلی و 

خارجی، نماينده کمیسیون صلح و 
 قضايی، اعضاي کاريتاس، ...(

عمق تحلیل/اطالعات جديد که 
 جمع آوري شده

ها از شرکا و داده حداقل داده تا حدي کم يا ناچیز
 یط عملیاتیهاي عینی درباره مح

برآيندهاي خروجی فرآيند برنامه 
 ريزي استراتژيک

توافق کارمندان درباره شناسايی و 
ها، دور نماها، برنامه کلی، ارزش

اهداف، زمینه هاي برنامه اي، 
 عملیاتی-تقدم مديريتی

راهنمايی کارمندان براي توسعه 
هاي عملیاتی سالیانه با طرح

 جزئی

سايی و توافق کارمندان درباره شنا
ها، دور نماها، برنامه کلی، ارزش

اهداف، زمینه هاي برنامه اي، 
 عملیاتی-تقدم مديريتی
 

جفت و جور شدن برنامه و اهداف 
 مديريتی –عملیاتی 

فهم بهتر نقاط قوت، نقاط ضعف، 
 ها، تهديدهافرصت

 بحث از انتخاب استراتژي
راهنمايی کارمندان براي توسعه 

سالیانه به طور هاي عملیاتی طرح
 جزئی

توافق کارمندان درباره شناسايی و 
ها، دور نماها، برنامه کلی، ارزش

اهداف، زمینه هاي برنامه اي، 
 عملیاتی-تقدم مديريتی

راهنمايی کارمندان براي توسعه 
هاي عملیاتی سالیانه با طرح

 جزئیات
فهم عالی نقاط قوت، نقاط 

 ها، تهديدهاضعف، فرصت
 تخاب استراتژيبحث عمیق از ان

راهنمايی کارمندان براي توسعه 
هاي عملیاتی سالیانه به طور طرح

 جزئی

 

 

 

 شبکهدر  و استراتژی اندازتدوین چشم .2
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ی فرهنگی انقالبی در کشور از طریق همسو هاتیفعالو ارتقا کمی و کیفی سطح ، تقویت از توسعه شبکه های فرهنگیهدف 

ی هاتیفعال. این همسوسازی مستلزم ایجاد تصوری مشترک از هدف غایی و جایگاه آینده باشدیمی موجود هاتیفعالکردن 

 انداز مشترک شبکه نامید.چشم توانیمکه آن را  باشدیماعضای شبکه 

 تعیین ییاهداف بلند مدت برای ایجاد هم افزا و اندازبیانیه چشم، فرآیندی است که در آن انداز مشترکچشمایجاد   

سال در چه موقعیتی قرار خواهد  11تا  5طی  شبکه در حوزه فرهنگی فعالیت خودکه  دهدینشان م اندازچشم .شودیم

و طرح و  شودیاز توانایی اصلی و مزیت رقابتی آن برای پیشرفت استفاده م ،شبکهآیندۀ به منظور به تصویر کشیدن . گرفت

 .گرددیارائه م اندازچشمجهت رسیدن به این  شبکه ذینفعاننقشة گسترده ای به تمامی 

 شبکه اندازچشماست. از دیدگاه عملی، دستیابی به  اعضای شبکه، نیازمند تالشی منسجم از طرف همة شبکه اندازچشمتحقق 

از آنجا که یکی از  محقق شده باشد. در هر حال، اندازچشمذکر شده در آن  یهایژگیوه در صورتی ممکن است که هم

ارزیابی  اعضای شبکهی آن بایستی از نظر تحقق پذیراست،  اعضای شبکهبه  بخشی ، الهاماندازچشمکاربردهای مهم این 

 با مشارکت اعضا صورت گیرد. ستیبایمانداز چشم تدوین و تبیین شود. به این دلیل،

 :از قرار زیر است شبکه مناسب اندازبیانیه چشمیک  یهایژگیو

 شبکه ی مجموع اعضایهاییبر اساس توانا و انهیگراواقع (1

 شبکه اکثریت مطلق اعضاتوجه برانگیز برای جلب توجه  (2

 سال 11تا  5دورۀ زمانی محدود، معموالً  (8

 یقکوتاه و دق (4

 عمل تشریح گردد(برنامه )این مورد بایستی در استراتژی و  اندازچشمعدم تشریح شیوه تحقق این  (5

 اندازهای اعضابخش از چشمو الهام  انهیگراآرمانبرآوردی  (8
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انداز شبکه ای از نخبگان فرهنگیهای چشمیژگیونمودار  -11 ریصوت

 

. تحقق این کندیمرا برای فعاالن ترسیم  آیندهاز  ی الهام بخشیسناریو شبکه اندازچشم»گفت  توانیمبه طور خالصه 

استراتژی  انداز در دوره های زمانی مختلف است.و برنامه های عمل متناسب با چشم هایاستراتژانداز مستلزم تدوین چشم

را که در  ییهاتیفعال نیز شبکه عمل برنامه .دهدیمارائه  شبکه را اندازچشمنقشه ای منحصر به فرد برای دستیابی به شبکه 

  .«داردی، بیان مردیگیراستای استراتژی برگزیده صورت م

 شبکه اصلی برنامه راهبردینمودار رابطه اجزای  -12 ریتصو

 
 

ویژگی های 
چشم انداز 

شبکه

وهواقع گرایان
اساسبر

توانایی

یزتوجه برانگ

دورۀ زمانی 
مشخص

قیکوتاه و دق

عدم تشریح
شیوه تحقق

ه آرمان گرایان
و الهام بخش

چشم انداز

م می کندرا برای فعاالن ترسیآیندهاز ی الهام بخشیشبکه سناریوچشم انداز •

استراتژی

.ی دهدشبکه را ارائه مچشم اندازنقشه ای منحصر به فرد برای دستیابی به •

برنامه عمل

.بیان می داردفعالیتهایی را که در راستای استراتژی برگزیده صورت می گیرد،•
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 توجه داشته باشد. هاآنبه  ستیبایمشبکه وجود دارد که ستاد شبکه  و استراتژی اندازچشمتدوین پنج مرحله مهم در فرآیند 

 هاآنواقعی  و نیازهای شناخت دقیق اعضای شبکه:  1مرحلة  -

 بعضاًبه شکل عمیق و دقیق با نیازهای اصلی )که  ستیبایم و استراتژی اندازچشمستاد شبکه جهت طی فرآیند صحیح تدوین 

میزان ، اهداف هر عضوتوجه خاصی نیز به  ستیبایمتاد شبکه همچنین د. سبا نیازهای اعالمی اعضا متفاوتند( آشنا باش

  .داشته باشد اعضای شبکه که برای سایرین الهام بخشند، نیتریدیکلو  نیترنخبه اندازچشمو نیازها و تعارضات اعضا با هم 

 اندازچشمتدوین پیش نویس بیانیه  : 2مرحلة  -

بر اساس شناخت به دست آمده در مرحله اول و از طریق تعامل با ذینفعان یک پیش نویس از  ستیبایمستاد شبکه 

 باشد ی مختلف شبکه هاهستهشبکه تدوین کند تا مبنایی برای بحث بین اعضا و  یهایاستراتژو  بلند مدت ، اهدافاندازچشم

 که بحث و بررسی و تدوین نهایی جلسات . در طیبردو مباحثات شبکه به کار  بتوان آن را به عنوان مرجعی در تعامالت و

 خواهد نمود. تغییر اندازچشمشبکه است  ی موثر و فعالهاهستهاعضا و از  شامل گروهی متعادل

 و اعضای اصلی شبکه هاهستهمیان  و گفتگوبحث  ،و ترغیب ایجاد : 8مرحلة  -

پرداز  افراد نخبه تر و ایدهصورت دهد و در عین حال، به ویژه انداز در مورد بیانیه چشممناظرات و مباحثاتی  دبایستاد شبکه 

و ارائه  اندازپیش نویس چشمابزار مفیدی برای ارائه  مشابه( گردهمایی)یا  موزشیند. یک کارگاه آکرا در این امر دخیل 

 قرار اعضای شبکهاطالعات ضروری را در اختیار برنامه ای و متخصصان است. چنین  آینده توسط رهبران دورنمایی از

ارائه  .خواهد نمود ی پیشنهادی نیز کمکهایاستراتژ به تدوین و بخشدیاعتبار م انداز در بین اعضاچشم بیانیه ، بهدهدیم

 است.  اعضای شبکه هتدوین افکار هم تبیین و ابزار مناسبی برای انداز شبکهفرآیند تدوین چشمگزارش کار در خصوص 

 بسیارستاد شبکه  در ابتدا برایاین امر ، باشدیمکه اعتماد میان اعضا در سطح پایینی  توسعه نیافتهشبکه های  در بسیاری از 

قبل از شروع ؛ لذا و جلسات ممکن است با ایجاد تعارض شدید میان اعضا نتیجه مناسبی نداشته باشد مشکل خواهد بود

از طریق تعامالت رسمی و غیررسمی به  توانیماین اعتماد ابتدایی را  آید. به وجوداعتماد اولیه ای در اعضا  ستیبایمفرآیند 

ضمن این که حداقل در ابتدای کار شبکه باید از  .کندیممک ک فکریواقعی و  تعارضاتدست آورد که معموالً به رفع 

 نمود. یخودداردر جلسات  باشندیممخالف خوان  کامالًدعوت از افرادی که به لحاظ روحیه شخصی 

ای که هنوز در ابتدای کار  های توسعه نیافته شبکه دربی اعتمادی دوطرفه  نباید میزانو ستاد شبکه  مؤسسان در هر حال، 

ی با شناسایی گروه در ابتدا باید ،میسر نباشد شبکهکل  در ییهامناظرهد. اگر امکان ایجاد چنین نرا دست کم گیر ندهست

این کار ممکن است به لحاظ . گیرداین کار صورت  ی دارند و مثبت نگرتر هستند،تربیش یهماهنگ از اعضا که ترکوچک

 تا یک سال طول بکشد. چند ماهمشکل بودن بین 

 و استراتژی اندازچشمبیانیه یک  تدوینکمک به  :4لة مرح -
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و  اندازچشمبیانیه ک تهیه ی در ذینفعانبه دست آمده باید به  8نظراتی که طی مرحلة  بر اساسآن  مؤسسانستاد شبکه و  

 استراتژی کمک کند.

 ترویج آن بین اعضاو  اندازچشمبیانیه اعتبار بخشیدن به  :5مرحله  -

به طور رسمی از طریق  توانیماهمیت زیادی دارد. این امر را  از طریق مشارکت اعضا، اندازچشمبیانیه به  1اعتبار بخشیدن

 اندازچشماصلی و کلیدی شبکه که در تدوین  پردازانهینظرای برای اینکه  جلسات آزاد صورت داد. فراهم آوردن زمینه

 اندازچشمبیانیه  وقتی .را به دیگران منتقل کنند، مفید خواهد بود اندازمچشبیانیه موقعیتی محوری پیدا کنند و  ،اندبودهموثر 

 انتشار یابد.ه به طور گسترد دشده مورد توافق قرار گرفت، بای یاد

 در شبکه و استراتژی فرآیند  تدوین چشم انداز -18 ریتصو

 
 

 انداز برای یک شبکه به شرح زیر است :فایده های وجود چشم نیتریاصل

 .کندیمآگاه ر را از ضرورت ایجاد تغیی اعضای شبکه -

 .کندیمهای محدود و متعارض خود کمک  برنامه مشترک فراتر های برای رسیدن به برنامه اعضای شبکهبه  -

 .آوردیمجهت حرکت را تعیین و هدفی منسجم به وجود  -

 .گرددیم اعضای شبکهاطمینان میان موجب ایجاد  -

  .کندیممبتکرانه را تشویق  یهاحل پذیرفتن راه -

 .دینمایمحس مالکیت ایجاد  -

                                                   
1 Validation 

و نیازهای واقعی آن هاشناخت دقیق اعضای شبکه

تدوین پیش نویس چشم انداز به عنوان مبنای تعامالت بعدی

اعضای اصلی شبکهمیان وگفتکو بحثو ترغیب ، ایجاد

و استراتژیبیانیه چشم اندازیک نهایی شدنکمک به 

و ترویج آن بین اعضابیانیه چشم اندازاعتبار بخشیدن به 
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 .گرددیمریزی و اجرا  باعث ایجاد تداوم در برنامه -

انداز مشترک شبکهین فواید وجود چشمترمهمنمودار  -14 ریتصو

 

 :از عوامل تضعیف کنندۀ زیر آگاه بود د، بایشبکه و تدوین آنیک  اعضایمیان  مشترک اندازچشم در حین ایجاد

 مقاومت درونی در مقابل ایجاد تغییرات؛ -

 از مورد تمسخر قرار گرفتن؛ اعضاترس  -

 ای مردم؛ و کلیشه عامیانهتصورات  -

 ؛رضایت از خود -

 افکندن بار بیش از حد به دوش رهبران؛ -

  .کوتاه مدت دید -

 

 برنامة عمل .3

این  .کندیم زیادی، کمک شبکه یهاتیفعالسطح  ارتقاء برای مورد نیازاهداف استراتژیک  عیینت در اندازچشمیک بیانیه 

های عملیاتی ای از برنامهبینی و اجرای مجموعهها برای عملی شدن و عینیت نیازمند پیشو استراتژی اهداف استراتژیک

  است.

فواید 
چشم انداز 

شبکه

آگاهی  جمعی از  
ضرورت تغییر

کمک برای 
رنامه دستیابی به ب

های مشترک

ایجاد حس 
امالکیت در اعض

تشویق راه حل 
های ابتکاری

ایجاد اطمینان

تداوم در برنامه 
ریزی
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 اجرا گردد به عواملی چند وابسته است : ستیبایمنامه های عملی که در هر بازه زمانی در شبکه و بر هاتیفعالنوع 

 و ارتباط با شبکه. در ارتباط با یکدیگر اعضای شبکهسطح اعتماد )متقابل( بین  -

 . های شبکهفعالین و تشکلسطح کارآمدی )بلوغ(  -

 .و اهداف مشترک هاآرماندرجه اشتراک نظر اعضا بر روی  -

تعداد کمی از ل شام معموالًکه مستلزم تدوین برنامه عملیاتی مشخص است  استراتژی انتخاب شده هرتحقق  بر این اساس 

به طور دقیق چنین  شبکه. برنامة عمل یک باشدیم ،اندشدهانتخاب  تدق که با قابل اجرا ه وپیوست به هم یهاتیفعال

. به عنوان مثال، تصور کنید که هدف ردیگیممربوطه در بر  یهایاستراتژ ای از اهداف کوتاه مدت را در راستایمجموعه

 یهاتیفعالاست. برای رسیدن به این هدف « و جهان اسالم یالمللنیبحضور در حوزه های »ن شبکه از مستند سازایک 

 به عنوان مثال: تعریف کرد توانیممختلفی را 

 مورد استفاده در ساخت مستند. یهایتکنولوژارتقا سطح  -

 و جهان اسالم. یالمللنیبحضور در بازارهای توزیع  -

 .یالمللنیب یهازبانآشنایی با  -

 .آموزش تحقیق و سناریونویسی در مستند -

 و... -

ه با طرح و برنام شبکهاین باشد که  تواندیم، یکی از اهداف اعضادارای سطح باالی اعتماد بین شبکه توانمند و در یک 

واضح است که این کار در یک  حرکت نماید.تولید محصوالت )یا خدمات یا فعالیت( مشترک ریزی مشترک به سوی 

ها و مقتضیات شبکه درک نیاز مستلزمبرنامة عمل تدوین با سطح پایین اعتماد، عملی نخواهد بود. تحت چنین شرایطی  شبکه

 تشکل یا عضوه تحت هیچ شرایطی، ارائه کمک مستقیم به یک نکته ای که باید به وضوح مشخص شود این است ک  .است

 باشد. شبکهبخش درست و صحیحی از برنامه عمل یک  تواندینمخاص از شبکه 

 :شودیمموارد زیر بنا نهاده  بر اساسبرنامه عمل  نیبنابرا

 .شوندیم مشترک انتخاب اندازچشماهداف استراتژیکی که برای نائل آمدن به یک  -

 .شبکهسطح اعتماد موجود در ارتقاء  -

. هدف آشکارتر کندیمدست کم دو هدف را دنبال  ،تأکید شود که هر فعالیت مشترک در یک برنامه عمل الزم است

ه اغلب ذکر کمشترک  یهاتیفعالهدف دیگر از روی آوردن به و یا رفع تهدیدها  هافرصتاستفاده از عبارت است از 

عبارت است از به وجود آوردن اعتماد عملی از  )نسبت به هدف قبل( دارد حتی بیشترییا  ولی اهمیت یکسانی شودینم
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 شبکهاجتماعی  به سرمایةانجام برنامه عمل . ارتباط و همبستگی ایجاد شده در فرآیند اعضاطریق برقراری تعامل در میان 

 .دهدیم، افزایش و پیچیده تر مشترک بیشتر یهاتیفعالرا برای اجرای  شبکهو ظرفیت  دیافزایم

o کند؟سوال : چه کسی برنامه عمل را تدوین می 

تهیه مشترک برنامة عمل  جهت کافی ظرفیت اعضای شبکه دارایکه  رودیمانتظار  ،و توانمند کامالً فعال شبکهدر یک 

 ستیبایم، ستاد شبکه حفظ کنند کامالً در تدوین برنامه عمل ستیبایم جایگاه محوری خود را اعضای شبکهاگر چه  د.باشن

به واسطه ارتباط  هاآنبه خاطر درک باالتری که  اعضا نیز موقعیت محوری آیند اجرا کمک نماید.رف و برنامه ریزی به تسهیل

اجرای برنامه عمل به  انتخاب و و همچنین به خاطر اینکه بهترین منبع اطالعات ورودی برای مستقیم با مخاطبان شبکه دارند

 یممکن است برنامة عمل متمرکزتر شبکه ایچنین در  ،از اعضا ییهاگروهیا  اعضاحفظ خواهد شد. همچنین  ،ندیآیممار ش

شبکه و از  یهایاستراتژبا برنامه عمل و  هابرنامه ریز. باید سعی شود این باشدیم هاآنکه مخصوص به خود  باشندا دار زیرا ن

 آن به عنوان اسناد باالدستی هماهنگ بوده یا حداقل در تضاد نباشند. اندازچشمو  هاآرمانبا  ترمهمهمه 

برای تهیه برنامه عمل برخوردار نیستند. در چنین  از انسجام الزم اعضا ،شبکه تازه تاسیس و با سطح اعتماد کمدریک  البته

گفتگو با  بر اساسنویس برنامه عمل را  پیش .گیرد بر عهدهرا  تدوین برنامه عمل باید ابتدا، رهبری ستاد شبکه محیطی،

 را جلب نماید. اعضاآماده سازد و قبل از نهایی کردن برنامه، تأیید  ی مختلف عضو شبکههاهسته

  برنامة عمل مناسب باید مشخصات زیر را داشته باشد:

قرار  اعضای شبکهت تمامی در معرض مشارک این برنامه باید .محرمانه نیست شبکه: برنامة عمل یک  شفافیت -

، الزم و ضروری است. این مشارکت در برنامة ؤثرنیز به واقع برای توسعة یک برنامة عمل م اعضا. بازخورد گیرد

در طول  به صورت غیررسمی تر، عضو شبکه یا ها و فعالینتشکلبرگزاری جلساتی بین از طریق  تواندیعمل م

ی اول در هاگامدر  ممکن استستاد شبکه ، سطح اعتماد پایینشبکه های با  مشترک صورت گیرد. در یهاتیفعال

  مستقیم مالی نباشد ناموفق باشد. کامالًیی که دارای بازده هابرنامهجلب مشارکت مالی اعضا در 

صرف که در آن به  انهیگراباشد. یک برنامه عمل آرمان انهیگرابرنامه عمل باید تا حد امکان واقع:  انهیگراواقع -

اعتماد اعضا به ستاد شبکه بسیار بدی روی  ریو تأث دهدیشانس شکست را افزایش م ی شبکه توجه نشودهاییتوانا

 در پی خواهد داشت. شبکهمنفی را نیز برای  یهاامیو پ دارد

که در  هاتیبرخی فعال لحاظ کردنبرای ستاد شبکه : در هنگام تهیة یک برنامه عمل، ممکن است  تمركز مداوم -

از ، تحت فشار قرار گیرد؛ )به عنوان مثال، ای اعضا استو مبتنی بر منافع جزیره نیستند شبکه چارچوب کاری برنامة

 ،شودیمکه باعث نارضایتی بدنه اعضا باید جداً از چنین اقداماتی که ستاد ( سوی اعضای با سابقه تر شبکه

 خودداری کند.

باید برخی تاد ، سشبکه رشدمحور باشند. اگرچه به منظور  رنامه باید تقاضادر ب هاتیاکثر فعال تقاضا محوری: -

فرا و  ترکالنستاد با توجه به دید ؛ )قرار دهداند، در برنامه را که با درخواست کمی هم روبرو بوده هاتیفعال
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 اعضا اگر چه، ممکن است ؛(ممکن است بعضی مسائل را تشخیص دهد که اعضا نتوانند درک کنند تشکلی

 در این زمینه نداشته باشند. مادی و زمانی تمایلی به سرمایه گذاری

دیگری که ستاد بایست به آن توجه داشته باشد، حفظ  مسئله: و توجه به مرام نامه هاآرمانحفظ  -

در یک  اهداف متعالی است که در برخی مواقع ممکن است هاتیفعالی انقالبی و نگاه اسالمی در خواهآرمان

مستمر حفظ روحیه  به شکل بایستمیستاد ؛ لذا های اقتصادی اعضا قرار گیردنگاه الشعاعتحتشبکه 

 شبکه را مورد توجه قرار دهد. نامهمرامی و توجه به اصول و خواهآرمان

توجه گیرد. (، در برتوانایی هر کدام)بر اساس  عضو شبکه را هایهسته: برنامة عمل باید تمامی  اعضاتعادل بین  -

ی شدید را در شبکه هاتعارضی بخشی از اعضا و بی توجهی به سایرین ممکن است بروز ازهاینبیش از اندازه به 

  در پی داشته باشد.

در انجام گیرد، ستاد شبکه از سوی  تواندیمقدماتی که م یهاتی: به استثنای یک سری فعال نقش اعضا در اجرا -

 ستیبایمستاد شبکه . ی اجرایی را به عهده داشته باشندهاتیفعال ستیبایمی شبکه ی اجرایی اعضاهاتیفعالسایر 

 نماید. تسهیلرا  هاتیباید به بهترین وجه اجرای فعال

باید به گونه ای طراحی شوند که به حصول  هاتیفعال که امکان دارد، یی: تا جا دستیابی به اهداف چندگانه -

 کمک نمایند.  یا استراتژی چند هدف

انجام جهت  عضو شبکه ها یا فعالینتشکلاز  ترو همگن شبکه های کوچک زیر تشکیل ها:شبکه ریزتوجه به  -

ی شبکه هاتیفعالبه کارآیی و اثربخشی بیشتر  تواندی، م(تربزرگی مشترک )به ویژه در شبکه های هاتیفعال

  شود. هاشبکهوف به زیر معط تواندیمبخشی از برنامه های عمل ؛ لذا بینجامد

 عمدتاً هاتیفعالدر مرحله اولیه تاسیس شبکه بهتر است : مدت كوتاه مدت و دراز یهاتیتعادل بین فعال -

شوند. در  ترملموسی دارای بازده کوتاه مدت باشد تا اعتمادسازی در شبکه تقویت شده و نتایج هاتیفعال

رکز نمود و در مرحله اول روی یک یا چند فعالیت ساده تم ستیبایمیی که سطح اعتماد اعضا پایین است هاشبکه

ی پیچیده تر و با اهداف بلند هاتیفعال توانیمربه کار مشترک در شبکه باالتر رفت، هر چه سطح اعتماد و تج

ه ممکن است درگیر مسائل و مشکالت روزمره شدید ه )کهستبرای یک  مدت را در برنامه های عمل قرار داد.

پیچیده تری که در پی  یهاتیمهم است. این کار باعث تشویق او به انجام فعال ، مشاهدۀ سریع نتیجه بسیارشد(با

 یهاتیاز همان ابتدا شامل فعال تواندیم عملبا سطح اعتماد باالتر، برنامه  شبکه های . درشودیخواهد آمد، م

  باشد. و بلندمدت پیچیده

 اعضای ذینفعبه تغییر در ترکیب ستاد شبکه یا مجریان برنامه در زمان اجرا، عموماً ممکن است :  انعطاف پذیری -

ی هاتیآمادگی انجام برخی فعال مشخص شود شبکه همچنین ممکن است بعداً نحوه تخصیص منابع دست بزنند.یا 

نین به مفهوم اضافه کردن را نداشته باشد. بنابراین برنامه باید انعطاف پذیر باشد. انعطاف پذیری همچ برنامه عمل
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طراحی شده  یهاتی. حتی بعد از طراحی دقیق، بخشی از فعالباشدیفعالیت جدید در برنامه کاری ذکرشده م

گیرند. این اتفاق ممکن است به بها را برنامه ریزی نشده ای جای آن یهاتیشوند و فعالنممکن است در پایان اجرا 

 یهاتی)فعال. جاری یهاتیاثرات جانبی غیر منتظره ناشی از فعال -اکافی باطالعات ن -دالیل زیر رخ دهد: الف

 ،را که، چ، شانس خوبی برای موفقیت دارندشودیاز اجرای موفقیت آمیز یک فعالیت ناشی مپس جدیدی که 

 .به طور آشکار باال رفته است( ،نتیجة آن در اعضااعتماد به نفس 

هسته از حداقل باید سه  .مشترک باشد یهاتیمة عمل باید شامل فعالیک برنا: توجه به برنامه های مشترک -

 . شوند مندبهرهمنابع آن  یا حداقل از نقش داشته باشند یک برنامه عملاجرای  در شبکه

های یک برنامه عمل مناسب در شبکهیژگیونمودار  -15 ریتصو

 

 :باشدیشامل موارد ذیل م که در یک شبکه قابل تعریف است مشترک یهاتیانواع فعال

 تاسیس شبکهو در مرحله اولیه  باشندیمفاقد هر هدف قابل ذکر دیگری  هاتیفعال: این  سازیاعتماد  یهاتیفعال -

 به طورباید  ردیگیمانجام  یسازکه تنها برای اعتماد  ییهاتیفعالبا گذشت زمان، تعداد  .نیز تعدادشان زیاد است

شبکه های دیگر، برگزاری جلسه با مقامات ز شامل بازدید ا تواندیمبخش  اعتماد یهاتیفعالاساسی کاهش یابد. 

و...  فرهنگی یهاشیهما، هاکارگاهبرگزاری  ،هایسخنران اعضا، شرکت درق و مراجع مذهبی و سیاسی مورد وثو

  باشد.

ریسک و  کم یهاتیفعال قیاز طر، اعضاآزمایش میزان مشارکت  ،هاتیفعال: هدف این  آزمایشی یهاتیفعال -

 . باشدیمکوچک 

ویژگی های یک برنامه عمل مناسب برای شبکه

ت
شفافی

واقع گرایانه

تمرکز مداوم

ی
تقاضا محور

ظ آرمان ها و توجه به مرامنامه شبک
حف

ه

تعادل بین هسته ها
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ش اع
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توجه
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ف و استراتژ

به اهدا
انه

ی زیرشبکه ها
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ی کوتاه و بل
ت ها

تعادل بین فعالی
ت

ند مد

ی
ف پذیر

انعطا
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ی مشتر

توجه به برنامه ها
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فرآیندی طوالنی باشد  تواندیم اعضا: اثبات پایداری و دوام پذیری یک فعالیت برای  مقدماتی یهاتیفعالدیگر  -

یک برنامه کاری  در توانندیم ییهاتیفعالچنین  .شودیمانتشار نتایج را شامل  که حساسیت سنجی، آزمایش و

 گنجانده شوند.

یا به صورت ایده  ستاد شبکه با حداقل پشتیبانی برنامه های عملباید از توانایی انجام  شبکه: ذینفعان  ظرفیت سازی -

 ،هاهیاتحاد، نهادها یا هاشبکهزیر برخوردار باشند. ظرفیت سازی، تشکیل و یا تقویت  ستادآل، بدون پشتیبانی 

 .جزیی از برنامه های شبکه باشد تواندیمیا و...  هاشبکه این زیرآموزش  دادن و یامشاوره 

اثبات شده  هاآنآزمایشی که پایداری و دوام پذیری  یهاتیفعالبا  توانندیم هاتیفعال: این  منظم یهاتیفعال -

و محصوالت  ت، باال بردن سطح کیفییالمللنیبی ملی و د و مواردی چون مشارکت در نمایشگاه هاونشروع ش

 و... را در افراد متخصص در حوزه های مورد نیازیافتن  ،آموزش، مشاوره ،عمومی و تخصصی اعضا یهامهارت

 .رندیبر گ

، فعالیت تحت نام مشترکمیان مدت و دراز مدت، مانند  یهاتیفعالاز  است : عبارت استراتژیک یهاتیفعال -

تاسیس مراکز  (،یک استودیوی تدوین مشترک در یک شبکه از مستندسازان مثالًمراکز تخصصی مشترک )ایجاد 

تالش  ،جدید یهایآورفنتوسعه  (،)در یک شبکه تولید محصوالت فرهنگی محصوالت و محتوایی کنترل کیفی

 و... و قوانین دولتی هااستیستغییر در جهت 

از طریق به مشارکت گذاشتن  ،رشد بهینه در مسیر شبکه: این دو مورد راهنمای همیشگی  نظارت و بازنگری -

 شبکه،بازنگری در سطح  و جلسات نقد و هاکارگاه. نظارت و بازنگری، باشندیمدر برنامه های عمل  هاآموزه

آگاه و برنامه های ارزشیابی را  مشاوران مذهبی و علمی کارشناسان با تجربه واعضا و کسب نظر ارزیابی از سوی 

 .شوندیمشامل 

های عمل زیر را در ابتدای شروع کار جهت ایجاد سرمایه های فعال و موفق فرهنگی کشور برنامهعنوان نمونه یکی از شبکهبه 

 اجتماعی و اعتماد در اعضا انتخاب نمود.

 (انسانی نیروی نفر 2) مقدس مشهد محور تربیت هایتشکل شبکه دبیرخانه تاسیس -

 (جلسه 11/ نفر 21) عضو شبکه هایتشکل یرانمد اندیشی هم جلسات سلسله برگزاری  -

 (مورد 15) عضو شبکه هایتشکل تجربیات تخصصی ثبت -

 های عضو تشکل اصلی کادر خانوادگی اردوی -

  اساتید با مشورتی تخصصی هاینشست -

 (مورد 15) هاتشکل کادرسازی هایطرح از حمایت -

 اصفهان و قم محور تربیت هایتشکل از بازدید -
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 شبکه امور با مرتبط تخصصی کتب تهیه -

 نمودار گونه های مختلف برنامه های عمل در یک شبکه از لحاظ هدف  -18 ریتصو

 

و سمینارهای  هاکارگاهی متنوعی دارند که شامل برگزاری هاقالبنیز برنامه های عمل مشترک شبکه  هابرنامهبه لحاظ نوع 

ی و ملی، تبلیغات مشترک، المللنیبآموزشی، جلسات هم اندیشی، بازاریابی مشترک، غرفه مشترک در نمایشگاه های 

و تولید محصول ها پروژهکاتالوگ مشترک، تحقیق و توسعه، خرید و انتقال مشترک فناوری، بازدید از مراکز مشابه، انجام 

و تغییر قوانین موجود و فعال سازی قوانین مسکوت در راستای منافع شبکه، ایجاد  مشترک، البی گری سیاسی جهت تعدیل

ارائه دهندگان خدمات تخصصی، جذب حمایت و کمک و تسهیالت مادی و معنوی برای اعضای شبکه، ایجاد برند 

 ی زیر تقسیم بندی نمود.هاتوان در دستهها را میاین انواع برنامه .شودیمی تخصصی و ... هاومیکنسرسمشترک، ایجاد 

مه انواع برنا
های عمل

و نظارت
بازنگری 

فعالیت های
کاستراتژی

فعالیت های
منظم 

ی سازظرفیت

فعالیت های
آزمایشی 

سازی اعتماد 
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 ی مختلف موضوعی یک برنامه عملهاقالبنمودار  -1۱ ریتصو

         

و هر فعالیت نیز به نوبه خود با توجه به  شوندیم تقسیم هاتیفعالبه فهرستی از  های یک برنامه راهبردی شبکهاستراتژی

  .نتایج مورد انتظار و... تقسیم بندی شوند ،و مشارکت کنندگان رتبطاعضای مباید به چارچوب زمانی اجرا، 

 : شودیمدر زیر نمونه ای از فرمت تنظیم یک برنامه عمل مشاهده 
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 8فصل 

 های فرهنگینکات ساختاری در شبکه
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 ارکان اصلی شبکه .1

منعطف و چاالک بودن یک نهاد مطلوب نیازمند آن است که ساختار آن، سطوح بسیار اندکی داشته باشد. ساختاری مشتمل  

تواند تأثیرگذاری تخصصی سازماندهی شده و هم افزا می یهابر یک ستاد کوچک، تحول خواه و چاالک همراه با هسته

 1باالیی داشته باشد. افراد باید بتوانند با گروه کاری خود احساس نزدیکی نمایند.

به شکل کلی ساختار یک شبکه از دو بخش اصلی تشکیل شده است که بخش اول آن ستاد شبکه است و دومین بخش 

باشد. طبیعتاً در ابتدای شکل گیری شبکه ایده دهنده اولیه و هسته اولیه ضو شبکه میها( عهای )افراد و گروهشامل هسته

 شوند.تشکیل شبکه ممکن است تعداد کمی از فعالین آن حوزه خاص باشند که به عنوان مؤسسین شبکه شناخته می

، یک مدیر و یک دبیر که به بررا در دل خود تعریف کند: یک ره بهتر است ساختار شکل دهی جمع اولیه به تدریج سه جزء

 تدریج تبدیل به ستاد شبکه خواهند شد :

های : تجربیات موجود در زمینه شبکه سازی در کشورمان مبین این مسئله است که استفاده از پتانسیل رهبر )محور( -

نقش تواند در پایداری شبکه و حل تعارضات حاصل از آن کاریزماتیک افراد با مشخصات خاص یک رهبر می

تری نسبت به بقیه برخوردار رهبر یا محور در شبکه فردی است که از وجاهت عمومی بسیار مهمی داشته باشد.

در انتخاب رهبر روحیات و تواند عامل حضور سایر فعالین قدیمی در آن حوزه بشود. است و اسم و حضور او می

محور باید روحیه حضور و امید و تعامل و . رهبر و خصوصیات بیش از قدیمی بودن فرد در آن حوزه مهم است

باشد. در  های عضو شبکهتشکلصدر را داشته باشد؛ بهتر است اهل فکر نیز باشد و عمالً مرجع مشاوره سایر سعه

که البته خودش در وسط گود تجربه  تواند این نقش را ایفا کندیک استاد میهای تربیتی ها مثل فعالیتبرخی حوزه

استاد دانشگاه و حوزه  در بسیاری از موارد یککل داشته باشد یا پشتوانه فکری یک تشکل باشد ونیز باشد و تش

ها های منفرد که رهبر در آن. بر خالف سازمانقابلیت ایفای چنین نقشی را ندارد ها باشدکه کامالً مجزا از فعالیت

این فرد است که موضوعیت دارد و نباید حضور و اسم  بیشتر فرهنگیکند در شبکه های نقش نهایی را ایفا می

نقش کاریزمایی پررنگی را در جلسات ایفا نماید. محور نباید بخش قابل توجهی از جلسات اولیه تشکیل شبکه را 

تنگ نماید )این نکته بسیار مهم است و فرد باید  اعضای شبکهصحبت و اظهار نظر نماید و عمالً جا را برای سایر 

، در شبکه )بر خالف سازمان( رهبرآمده است.  درس تصور کند به یک کالس رهبرنباید  حتماً توجیه شود(.

را داشته باشد و مراقب باشد  کالنزند. رهبر یک شبکه باید به طور نسبی نقش پدری و حرف آخر را نمی

 .اختالفات بیجا بروز نکند؛ از دعوت نشدن و روحیه حذف مراکز جلوگیری نماید و ...

                                                   
 کتاب مدیریت بر مدیریت ناپذیر )مدیریت سازمان های تحقیقاتی(؛ آر.کی.جین و اچ.سی.ترایاندیس؛ موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی 
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هم باشد و عمالً توان تعامل و  های عضو شبکهتشکلمدیر: فردی است که ممکن است خودش مسوول یکی از  -

ارتباط و فرصت بهتری نسبت به بقیه داشته باشد. تعیین زمان و مکان و مدیریت جلسات، ارتباط تلفنی و ایمیلی و 

یف این فرد است. بهتر است این فرد با نظر جمع تر هستند و ... از وظا... با اعضا، پیگیری خاص افرادی که بدقلق

  تعیین شود.

ها باشد؛ بهتر است دبیر: دبیر شبکه فردی است که باید فراغت نسبی داشته باشد، لذا حتماً نباید از مسوولین تشکل -

 ها و مؤسسات باشد که کار و فضای کار را تا حدی بشناسد؛ به شرطی کهاز اعضای منظم و پیگیر خود تشکل

مشغله های اجرایی زیادی نداشته باشد. جنس کار دبیر کامالً اجرایی است و نقش اثرگذار در کشاندن افراد و 

تعیین محتوا و نحوه تعامل و ... ندارد. دبیر موظف است که کارهای اجرایی شبکه را با هدایت و راهنمایی مدیر 

طرح و بحث و انگیزش او بر عهده مدیر است،  شبکه انجام بدهد. اگر شناسایی مرکز جدید و جلسه گفت و گو

کار ارسال ایمیل و پی گیری و ارتباط با اعضا و ... بر عهده دبیر است. دبیر شبکه همچنین پس از رشد شبکه و 

 ایجاد واحدهای اجرایی در ستاد هماهنگی واحدهای اجرایی ستاد را به عهده دارد.

 موارد ذیل اشاره نمود:توان به های دبیر در یک شبکه میاز ویژگی

 .از جنس دیگران باشد و در حوزه فعالیت شبکه دارای فهم نسبتاً مناسبی باشد 

 .توان تعامل باال داشته باشد 

 .توانایی برخورد با مسائل خرد و روان شناختی را داشته باشد 

 .مدیریت توقعات را در شبکه انجام دهد 

 .مدیریت جلسات را به خوبی در دست بگیرد 

  حد ممکن شخصاً در شبکه ذینفع نباشد.تا 

  دارای وقت آزاد بیشتری از سایرین باشد و ترجیحاً مشغولیت شغلی یا درگیری تشکلی زیادی نداشته باشد و

  ها نباشد.بهتر است خود مسوول یکی از هسته

بایست به تدریج اند که میکههایی در ساختار شبساختارهای جدید در شبکه مانند ستاد و واحدهای ستادی نیز از جمله بخش

 های عضو ایجاد شوند.و به تناسب افزایش هسته

: به تدریج که شبکه رشد کمی و کیفی پیدا نمود، وظایفی که در ابتدا به فردی به عنوان دبیر سپرده  ستاد شبکه -

واحدهای ستادی  بایست در قالب ستاد شبکه پی گیری شود که متشکل از مدیر و دبیر شبکه وشده بوده است، می

 هایی از شبکه نیز باشند.توانند هستهباشد. این واحدهای ستادی میمی
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 خصوصیات مورد نیاز رهبر در شبکه .2

 

اند که سازد که دیگران نیز به این نکته رسیدهگرایی در رهبری آشکار میهای نوین نخبهنگاهی کوتاه به برخی از دیدگاه

گذارد. « مدارنخبگان قدرت»های جامعه را در اختیار داشت و هم همه قدرت« و دمکراسی مردم ساالری»توان هم ادعای نمی

 . ماندای جز رویکردی نو باقی نمیچارهپس 

ای در طول سالیان گذشته، اهلل خامنهاز سوی حضرت آیت« خواص بودن همه امت اسالمی»از این رو، اهمیت طرح موضوع 

گونه از رهبری شود و برای تحقق اینز مشارکت فعّال پیروان، در رهبری جامعه استفاده میشود. در این شیوه، اتر میروشن

ها برای بصیرتر شدن اعضای جامعه به کار بسته شود. حضرت امام خمینی قدس سره با طرح نظری و عملی باید همه تالش

بهتر از آن است که رهبر بگویید بر این نظریه  گزار بگوییدو با بیان این عبارات که اگر به من خدمت« گزاررهبری خدمت»

نظریات های اصلی است و یکی از پایهامروزه توسط دانشمندان وارد علم مدیریت نیز شده 1گذارد. نظریه خادمیتصحه می

 دهد.گرایانه مدیریت را تشکیل میمنتقدان شکل سنتی و مادی

ترین افراد جامعه و زنان و کارگران، با فروتنی تمام نه تنها سن و سالرهبر با هیچ دیدن خود و تعمیم عنوان خویشتن به کم 

ساز و زمینه آوردبات تقویت آن را هم پدید میشود، بلکه بر عکس موجموجب تضعیف جایگاه رهبری و والیت نمی

های حلبه تفکر و ارایه راهبصیرت بخشی به پیروان است تا آنان هم، خود را در قله رفیع والیت بیابند و بتوانند از آن افق 

  ل و مشکالت کشور و جهان بپردازند.ون برای حل مسائگوناگ

شود و شعاع آن از این نقطه محوری، نظران رهبری نوین، معتقدند توانایی رهبری از سطح فردی آغاز میبسیاری از صاحب

های ادراکی و های خود را در سه سطح مهارتتواناییکارگیری یابد، بنابراین به میزانی که فرد توانایی و تسلط بهتوسعه می

شود، هر چه عمق رهبری خویشتن زیادتر می شود.رفتاری و تخصصی داشته باشد، امکان تسلط و نفوذ او بر دیگران بیشتر می

رمز موفقیت « مدیریت خویشتن»نظران مدیریت یابد. تسلط بر خویشتن و به تعبیر صاحبگستره رهبری بر دیگران افزایش می

 در رهبری دیگران است. 

های فردی و پیروزی در صحنه اجتماع، رویکردهای مختلفی را شناسان برای تسلط بر خویشتن و افزایش توانمندیروان

آفرین ، رهبری تحولها نیز از اهمیت باالیی برخوردار استیکی از مباحث مطرح در این زمینه که در شبکهاند. عرضه کرده

ای که نیاز موجود یا ناخواسته بالفعل اعضای شبکه را رهبری نیرومند و پیچیده»یعنی:  در شبکه ری تحول آفریناست: رهب

های بالقوه در وجوی انگیزهآفرین در جستفراسوی این اقدام، رهبری تحول. کندبرداری میشناسایی کرده و از آن بهره

آفرین، ارتباط گیرد. نتیجه رهبری تحولشخصیت کامل پیرو را به کار می تر است وپیروان و به دنبال ارضای نیازهای عالی

سازد، چه بسا رهبران را هم به عناصر معنوی ای که پیروان را به رهبران مبدل میانگیزشی و ارتقاء دوجانبه است به گونه

 «.)اخالقی( متحول کند

                                                   
1 Stewardship theory 
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شود. به عبارت دیگر برابری رهبر با زیردستان ناشی میگزار، انگیزه رهبر برای رهبری از احساس در مدل رهبری خدمت

کند، بداند. یعنی تمام اعضاء کند که خود را همتراز و برابر با کسانی که هدایت میسیستم اعتقادی رهبر، او را مجبور می

 .است هشبکاز حقوق، اطالعات برابر و مشابه برخوردار بوده و نقش رهبر تسهیل در شکل گیری  یا شبکه سازمان

 

 چند نکته قابل توجه در اهمیت وجود محور کاریزماتیک در شبکه :

در کشور ما به لحاظ برخی مؤلفه های فرهنگی و اجتماعی و تاریخی نقش کاریزماتیک بودن محور یا رهبر شبکه،  -

رهبری، با باشد. به طوری که اکثر تشکالت و شبکه های موفق و پایدار در ایران از وجود خیلی مهم و موثر می

اند از پایداری و انسجام هایی که فاقد این رکن در ساختار خود بودهاند و شبکههای کاریزماتیک بهره بردهویژگی

 پایینی برخوردار هستند.

بایست بشود. رهبر باید در جلسات شبکه باید توجه داشت که از محور استفاده حداقلی و انسجام ساز در شبکه می -

از آن باید برای انسجام و رفع اختالفات استفاده شود. یعنی باید توجه داشت اصل بر مشارکت خیلی حرف نزند و 

ها باشد و کاریزما غالب نشود اما از آن در تبیین و هدایت جهتها و برنامه ریزیاعضای شبکه در تصمیم گیری

 اده شود.انداز استفها و باز تولید چشمهای کالن شبکه و حفظ و توجه به آرمانگیری

 

تواند پذیرش وی از طرف اعضای شبکه )با توجه به نخبه بودن خود برخی از خصوصیات الزم برای یک رهبر شبکه که می

 اعضا( را در پی داشته باشد به شرح زیر است :

اص یعنی در آن حوزه خ بهتر است از جنس خود اعضا باشد؛رهبر در یک شبکه فرهنگی  هم جنس بودن با اعضا : -

. از مسائل مهم در تاسیس یک شبکه در عرصه فرهنگ این است که مؤسسین و لیت شبکه دارای تخصص باشدفعا

های اجرائی . باید توجه کرد دستگاه1گردانندگان آن نیز عالوه بر رهبر بایستی از بین و جنس خود اعضا باشند

 توانند این نقش را ایفا نمایند.نمی

 

بایست ک فرد است؛ او هدایت گر شبکه است. رهبر شبکه در جزییات امور نمییک رهبر بیش از ی:  الهام بخشی -

روند و در کند. اعضا برای مشاوره و راهنمایی سراغ او میدخالت کند و بیشتر نقش مشاوره و راهنمایی را ایفا می

ایی ارتباط برقرار کردن خواهانه باید توانپذیرند. رهبر غیر از داشتن دیدگاه آرمانهنگام تعارض قضاوت وی را می

با اعضای شبکه را نیز داشته باشد )مهارت ارتباطی(. یک رهبر خوب باید بتواند پیامش را با منطق به دیگران 

 گیرند.برساند. نتیجه این است که همه معموالً تحت تأثیر روشنی دیدگاه او و راسخ بودن اعتقادش قرار می

                                                   
د در رشته توسعه اقتصادی و االسالم والمسلمین مجید حبیبیان نقیبی، محقق و مدرس حوزه و دانشگاه، تحصیالت خارج فقه و اصول و کارشناسی ارشحجت 1

 ریزی از دانشگاه تهران، عضو هیأت علمی دانشگاه مفیدبرنامه
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کنند که ظرفیت و توانایی آن را دارند ها احساس میشان کامالً مطمئنند. آنرهبران واقعی از خود: اعتماد به نفس -

گیرد معموالً این اعتماد از این واقعیت ریشه می که از حد متوسط باالتر روند و باعث تحقق پذیرفتن کارها شوند.

دانند برای تحقق امور چه باید بکنند. از طرف دیگر، برخی رهبران موفق هستند و می بصیرها افرادی بسیار که آن

گونه افراد را تشخیص دهند. این مهارت و اعتماد به نفس توانند اینخودشان خیلی بامهارت و کاردان نیستند اما می

گردد؛ لذا بکه و تولید تعارض میاگر منجر به تحمیل مسائل به اعضای شبکه شود مسلماً منجر به آسیب رسانی به ش

کارکرد این اعتماد به نفس باید در هنگام پیشامد مشکالت شدید و تعارض در شبکه و یا انحراف شبکه و دوری 

  ها باشد.از آرمان

یک رهبر قدرتمند باید روی حرف و فکر خود ثبات و پایداری نشان دهد و زود تحت تأثیر نظرات و :  ثبات قدم -

مختلف قرار نگیرد. اما، این را نباید با کله شقی و لجاجت اشتباه گرفت که اشتباهی مهلک است. در  دیدگاه های

 عوض، یک رهبر موفق باید بتواند تصمیماتی منطقی و عقالنی و عاری از تعصب بگیرد. 

ر موفق ترسند. اما اگر شما یک رهبکنند چون از شکست میخیلی از افراد ریسک نمی:  میل به ریسک کردن -

هستید باید از خود بپرسید آیا این کار ارزش ریسک کردن دارد؟ یک رهبر واقعی اگر تشخیص داده است که 

فواید آن کار بیشتر از خطرات احتمالی آن است، باید بتواند سایرین را هم هدایت کند. اما در این صورت هم باز 

کنند، از افرادی که بیشترین ریسک را می المعمو و جسارت خطر کردن را ندارند. جرئت مدیرانخیلی از 

 ترین موقعیت برخوردارند.امن

دانند هر کاری چطور انجام ی جنبه های کارشان آشنا هستند و میرهبران معموالً با همه:  چند بعدی بودن -

زد تا مسائل را ساگیرد. این دیدگاه وسیع، اگر با باریک بینی و توجه به جزئیات همراه شود، آنان را قادر میمی

 تر از دیگران تشخیص دهند.بهتر و سریع

رهبر شدن موقعیتی سخت است، چون نیاز به مواجهه و تعامل بسیار زیاد با دیگران دارد و این :  میل به فداکاری -

ممکن است زندگی خصوصی رهبر را هم درگیر کند؛ لذا رهبر یک شبکه باید آمادگی روحی و فکری الزم را 

های خود نداشته باشد و در تقسیم بایست انتظار مالی از فعالیتر داشته باشد. رهبر در یک شبکه میجهت این ام

داند. ها نیز در آخر صف قرار بگیرد. رهبر خادم در توزیع منابع اعضای شبکه را بر خود مرجح میمنابع و فرصت

 کند.این مسئله پذیرش رهبر را از سوی اعضا تسهیل می

دهند، ممکن است فردا به درد نخورند، و یک ها و راهکارهایی که امروز جواب میاستراتژی:  ریقابلیت سازگا -

طور که شبکه باید خود را وفق دهد، مدیر و رهبر هم باید رهبر باید خیلی سریع این مسئله را تشخیص دهد. همان

د و رویکردهای تازه ای را امتحان کند. های تازه بیاموزبتواند شرایط را درک کند. او باید به طور مداوم مهارت

باشد. باشد در حوزه مربوط میها میترین کارکرد رهبر هدایت شبکه در تغییرات کالن و به ویژه تغییر پارادایممهم

این ظرفیت کالن هدایتی نباید مصروف امور جزیی و تغییرات جزیی شود و باید از پتانسیل رهبر در ایجاد 
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رهبر نباید حتی لحظه ای هدف خود یا هدف  ضروری در سمت و جهت شبکه استفاده کرد. های مبنایی وتحول

را فراموش کند. اگر این کار را بکند، منسوخ و قدیمی خواهد بود و دیگران را هم با خودش پایین اعضای شبکه 

ان نیز به آن سو هدایت رو مهم است که رهبر بتواند خود را با تغییرات هماهنگ کند و دیگرخواهد کشید. از این

 کند.

 

 وظایف ستاد شبکه .3

تر است برای رشد و ادامه فعالیت نیازمند یک ستاد قدرتمند است هر شبکه از نخبگان به ویژه در مراحلی که به اجرا نزدیک

د وثوق بایست با مشارکت اعضای شبکه و از افراد مورکه بتواند اجرای برنامه های مشترک را هدایت کند. این ستاد می

 اکثریت قریب به اتفاق اعضای شبکه شکل بگیرد.

 های ستاد به شرح زیر است:ترین مسوولیتبرخی از مهم

 ها را به سمت رشد هماهنگ سوق دهد.، آناعضاستاد باید با کنترل و اطالع از وضع  -

اش، محدوده کاریها به سمتی است که هر کدام در یکی از دیگر وظایف ستاد، حرکت دادن و آموزش هسته -

 صاحب تشخیص و متخصص شود.

خواهی در نیروها به عهده ستاد است )که البته الزمه آن سبک بودن ستاد همچنین تقویت و ایجاد روحیه آرمان -

 است(.

بر عهده  -با توجه به سرمایه اجتماعی آن -ستاد نقشی محوری در تشخیص پتانسیل )توانایی( توسعه یک شبکه  -

 .دارد

های گروهی از طریق برقراری ارتباط بین اعضا به شکل مستقیم یا غیر مستقیم به مأموریت تشویق فعالیتستاد با  -

  کند.عنوان موتور محرک، در شبکه عمل می

های به تدریج، وقتی اعتماد در بین اعضای شبکه افزایش پیدا کرد و سرمایه اجتماعی ارتقا یافت، ستاد فعالیت -

کند و خود به نمایندگی از شبکه وظیفه هدایت و تسهیل گری را به ضای شبکه واگذار میعادی و روزمره را به اع

 گیرد. عهده می

های موجود در توانایی اعضای شبکه برای تشخیص وظایف و وظیفه نهایی ستاد عبارت است از پر کردن شکاف -

 پذیرد.گردان در شبکه صورت می ها به صورت پیوسته، که با هدف ایجاد یک سیستم تقریباً خوداجرای فعالیت
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 نمودار وظایف اصلی ستاد شبکه -13 تصویر

 

باید توجه داشت که مسئولیت امور اجرایی در شبکه را نباید خود اعضاء اصلی بر عهده بگیرند، بلکه هسته اصلی ستاد باید 

ها به توانند به تدریج یا از ابتدا به برخی هستهواحدهای ستاد میمجزا و متفاوت از جنس اعضاء شبکه باشند، اما برخی از 

  شکل برون سپاری سپرده شود.

نکته : برای ستاد باید )بر اساس امکانات، فعالیت و توسعه شبکه( مراحل رشد تعریف نمود. یعنی نباید ستاد کار روتین پیدا 

اند را به وفق پیدا کند. در این جهت باید کارهایی که روتین شدهکند. بلکه باید هر از چند گاهی تحول بیابد و با شرایط 

گروه های متناسب بسپارد. از همین رو نیروهای ستاد هم باید تحول گرا بوده و حرفه ای باشند. در این بین نقش رهبر نیز در 

ومپیتر رهبر شبکه باید هدایت ها و بر اساس الگوی نوآوری شکند. به ویژه در تغییر موجشبکه موضوعیت بیشتری پیدا می

 و اعضا را به سمت و سوی مورد نظر هدایت کند. تحول را بر عهده گیرد

 

 اعضای شبکه  .4

ممکن است فعالین فرهنگی یا  هادهند. این هستههای عضو شبکه تشکیل میبدنه شبکه و تشکیل دهنده اصلی آن را هسته

جه داشت که برای عضویت در شبکه باید شرایطی را مشخص کرد و باید تو فرهنگی باشند. فعالهای ها و تشکلگروه

تعریف الیه  ،های فرهنگی قابل تعریف استر شبکهشرایط مذکور را به دقت رعایت نمود. همچنین یکی از اقداماتی که د

های تازه وارد هباشد. به این شکل که برای تبدیل شدن به عضو رسمی شبکه باید در طی مسیری هستهای متفاوت از اعضا می

 های الزم را دیده و خود را اثبات کنند و در الیه های تعریف شده باال بیایند تا عضو رسمی شبکه شوند. و نوپا آموزش

واگذاری تدریجی مسوولیت ها به اعضا

اد تقویت و ایج
روحیه 

آرمانخواهی

لیت تشویق فعا
های گروهی

تشخیص 
و پتانسیل های

برنامه ریزی
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های فرهنگی فعال کشور : در این شبکه نگاه ویژه ای به مقوله آموزش به اعضاء تازه ورود وجود دارد و تجربه یکی از شبکه

های مهم جهت انتقال دانش نیز باشد. یکی از فعالیترسازی برای تبدیل استعدادهای موجود به نخبه میبه نوعی سعی در بست

باشد که موجب که در شبکه انجام شده است، ثبت تجربیات اعضای باسابقه تر شبکه جهت انتقال آن به کم تجربه ترها می

گفت سیاست اصلی شبکه برای مجموعه های نوپا توان انتقال و تسهیم دانش در شبکه شده است. به طور کلی می

باشد. در این شبکه هر یک از اعضای قدیمی و با تجربه تر مسوول ارتباط با سه مجموعه توانمندسازی از طریق آموزش می

عالوه بر باشند. این برنامه ها میاند و به عنوان مشاور موظف به ارتباط مستمر و کسب اطالع از وضعیت این مجموعهنوپا شده

نشست مشترک اعضاء اصلی )تهران،  8شود. برگزاری تسهیل انتقال دانش منجر به حفظ ارتباط میان بین اعضا با مجموعه می

نشست آموزشی برای واحد های تازه تاسیس عضو شبکه از جمله اقدامات شبکه در جهت هم  2قم و مشهد( و نیز برگزاری 

 بع انسانی بوده است.افزایی بیشتر اعضاء و ارتقا سطح منا

 

المللی کاریتاس سطوحی برای اعضا در شبکه المللی( به عنوان مثال در شبکه بینهای بین)همانند عضو ناظر در برخی سازمان

های هر سطح نسبت به سایر سطوح تعریف و مشخص شده است.  باید تعریف شده است که بر اساس آن حقوق و مسوولیت

کند و لذا در این شرایط به عنوان عضو شبکه شناخته شد، این مسئله در هسته توقع ایجاد میتوجه داشت اگر هسته ای 

 بایست شبکه از عضو مذکور حمایت نماید.می

 

 ای از کلیساهای مسیحی()شبکه کاریتاس اعضا در شبکه گانهپنج هایالیههای ها و مسوولیتحقوق، نقش -۱جدول 

 هاها و مسوولیتنقش حقوق سطح

 1: شهری3

و  2دریافت راهنمایی و حمایت از سطح  -

8   

داشتن محدوده های مشخصی از مرجعیت  -

 و اجازه عمل

دریافت امکانات آموزشی متنوع برای  -

 توسعه

 توسعه مکانیسم استقالل مالی  -

 2دسترسی به منابع مالی و مادی سطح  -

های فعالیتداشتن اطالعات درباره منابع و  -

 کاریتاس

 انجام نیاز سنجی محلی -

توسعه و پیشرفت در برنامه های استراتژیک و ایجاد  -

 های محلیحرکت در انجمن

 هاارائه خدمات به انجمن -

 سرمایه گذاری محلی و پاسخگویی به همه شرکا -

 های وابستهشدن با دیگر سازمانشبکه  -

های های دولتی و دفاع از مجموعه در برابر سازمان -

 غیر دولتی همکار

 هاها بر اساس نیازهای انجمناجرای برنامه -

                                                   
1 Parish  
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پایه گذاری کار بر مبنای توسعه انسانی  -

 یکپارچه

 پذیرفته شدن و مورد احترام بودن -

 استقبال و برخورد با روی گشاده از ارزیابی -

 هابسیج منابع محلی برای افزایش آستانه تحمل پروژه -

 2ارتباط و همکاری با مراکز سطح  -

 1: قلمرو ایالتی2

 فرصت سازی -

های مراکز کاریتاس موثر بودن در سیاست -

 در سطح ملی

 های توسعه ایدریافت آموزش -

 دریافت سهمیه مناسب از منابع -

توسعه برنامه های کالن خود مرکز و یافتن  -

 هاحامی برای فعالیت

هایی که در هر انتخاب اینکه آیا در برنامه -

 یا نه. سطحی داده شده، مشارکت نماید

انتخاب اینکه از نام کاریتاس استفاده نماید  -

 یا نه.

در منطقه  2های مراکز سطح هماهنگ کردن فعالیت -

 تحت پوشش

بر اساس نیازهای  2توسعه برنامه های مراکز سطح  -

 1مراکز سطح 

 1توسعه برنامه های فرصت سازی برای مراکز سطح  -

 هاگزارش و دادن مشاوره به اسقف -

ها برنامه های توسعه ای و توصیه آن تسهیل و انتشار -

 1به مراکز سطح 

 1های مراکز سطح انجام رصد و ارزیابی فعالیت -

 بسیج کردن منابع -

 پاسخگو بودن نسبت به همه سرمایه گذاران وابسته -

تسهیل و مشارکت در شبکه شدن مراکز سطوح  -

 مختلف

 2: ملی1

 ها دادن اختیار و ارائه توصیه به اسقف -

های مراکز ها و فعالیتز مشغلهمطلع بودن ا -

 عضو در کشور

محترم بودن در ارتباط با برنامه های ملی  -

 هااسقف

های دسترسی به اطالعات فعالیت -

 کشورهای ثروتمند در کشور مربوطه

 2دریافت گزارش از مراکز سطح  -

مند کردن توسعه نقش رهبری در قاعده -

 هاسیاست

 مشاوره با نمایندگان کشورهای ثروتمند -

مذاکره با مراکز در مورد برنامه های کالن و  -

 هاورودی

توسعه برنامه های استراتژیک در همکاری با سایر  -

 مراکز

ها برای سطوح زیر توسعه خط مشی و سیاست -

 مجموعه

ها و المللی با توجه به سیاستهای بینارتباط با انجمن -

 هابرنامه

تسهیل برنامه های توسعه ملی و هماهنگ کردن  -

 2های مراکز سطح تفعالی

مشارکت در رصد و ارزیابی مراکز ملی و همچنین  -

                                                   
1 diocese 

2 national 
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 2مراکز سطح 

 با سایر مراکز 2برقراری پیوند بین مراکز سطح  -

 1: منطقه ای4

 8هماهنگ کردن مراکز سطح  -

 هماهنگ کردن مراکز در منطقه عملیاتی -

توسعه برنامه های استراتژیک مراکز منطقه  -

 ای بر اساس فرایند مشارکت

مشورت خواستن در موضوعات مربوطه  -

 در همه سطوح

 دریافت حمایت -

 پذیرفته شدن و مورد احترام بودن -

های به سمتی که در جامعه افزایش آگاهی اسقف -

 مشارکت بیشتری داشته و به کلیسا جهت بدهند

 برپایی دفاتر منطقه ای -

المللی های منطقه ای به سطوح بینارائه نتایج فعالیت -

 کاریتاس

 کشورهای عضو برای فعالیت تحریک -

توسعه برنامه های استراتژیک در منطقه برای همکاری  -

 دفاتر ملی

 ارتقا فرصت سازی در مراکز ملی و منطقه ای -

 2: شریک5

 ارائه توصیه -

 درک وظایف -

مقبول بودن و تفهیم شدن )دانش زمینه ای  -

 دو جانبه(

مشارکت در برنامه های توسعه ای ملی و  -

 2مراکز سطح 

 دسترسی به اطالعات مرتبط -

هایی که بر روی رصد و ارزیابی برنامه -

 ها سرمایه گذاری شدهآن

 هادریافت گزارش -

 اعمال شرایط معقول -

 انتخاب برنامه برای سرمایه گذاری -

 مذاکره بر روی سبک کار -

 احرام به دیگران و مورد احترام بودن -

 8و  2احترام به برنامه های مراکز سطح  -

امه های استراتژیک کشوری با نظارت روی برن -

 8و  2مشاوره مراکز سطح 

 شفاف کردن منابع مالی موجود -

تر اطمینان از اینکه رقابت منفی بین مراکز سطوح پایین -

 رخ ندهد

و  2ساختن، ارتقا و توسعه تحمل پذیری مراکز سطح  -

8 

 8و  2حمایت از برنامه های مناسب در مراکز سطح  -

عالیق مراکز تحت پوشش مطلع بودن از حوزه های  -

 کاریتاس

آموزش افراد کشورهای ثروتمند درباره توسعه و  -

 المللی در منطقهموضوعات بین

 انجام سخنرانی و تبلیغ برای جلب حمایت -

ها در زمینه فرصت سازی در سطح حمایت از نوآوری -

 ملی

                                                   
1 Zonal  

2 partner 
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 بسیج کردن منابع -

 اجرای برنامه مشترک با مراکز کاریتاس ملی -

 هافعالیتشفافیت در  -

 مشارکت در تصمیم سازی -

 

 

رسد بهتر است که در ابتدای فعالیت یک شبکه فرهنگی نیز به جای گسترش کمی بی ضابطه اعضا بر این اساس به نظر می

های خود به عنوان عضو الیه هایی برای عضویت در شبکه تعریف شده و اعضا در آن سلسله مراتب پس از اثبات تواناییالیه

 که در بیایند.اصلی شب

تواند نشان دهنده جایگاه عضو در های فرهنگی دو عامل مهم است که میشناسی اعضا در شبکههای گونهیکی از روش

 : شبکه باشد 

تأثیرگذاری نصر مشترک در تعاریف فعال فرهنگی ترین عطور که پیش از این اشاره شد مهمتأثیرگذاری : همان (1

ها و رفتارهای بایست در شکل دهی به هنجارها، باورها، ارزشفرهنگی می فعالینها و تشکلبالفعل است؛ لذا 

اجتماعی جامعه موثر باشد. با توجه به این که در تعریف ما در این پژوهش از فرهنگ، مد نظر فرهنگ انقالب 

و رفتارهای ها بایست هنجارهای اجتماعی را در جهت باورها و ارزشباشد، لذا نخبه فرهنگی میاسالمی می

 فرهنگ انقالب اسالمی جهت دهی کرده باشد.

بایست حداقل تا حدی دارای نوآوری و ابتکار در فکر، عمل یا محصول فرهنگی می فعالنوآوری و ابتکار : یک  (2

تواند وجه تمایز بک نخبه را از فعال فرهنگی عادی روشن کند. داشتن حرف، یا تولیدی خود باشد. این مسئله می

 شود.در فعالیت فرهنگی منجر به تأثیرگذاری بیشتر در شکل دهی به فرهنگ نیز میروش نو 

 توان به شکل زیر گونه شناسی نمود:بر اساس دو بعد باال افراد مرتبط با یک شبکه فرهنگی را می

 

 جدول گونه شناسی انواع مخاطبان شبکه فرهنگی -3 جدول

  زیاد کم

 فرهنگیفعال 

 تغذیه فکری

 نخبه

 تکریم و خود شکوفایی
میزان تأثیر  زیاد
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اند از طریق باشند که توانسته: این سطح از اعضای شبکه افراد مبتکر و صاحب نظر در حوزه خاص خود می فرهنگی 1نخبه (1

های فرهنگی منشأ اثرگذاری مشخص در فرهنگ بخشی از جامعه باشند. هنر اصلی در شبکه سازی نیز ایجاد پیوند و فعالیت

گیرد. نخبگان سجام شبکه های نیز از همین مسئله نشأت میباشد و عمدتاً مشکل اناتصال بین نودهای قوی در شبکه می

اند و بر خالف جریان معاند انقالب، جبهه فرهنگی سرآمد واقعی گفتمان ساز در فرهنگ، هنوز در یک شبکه جمع نشده

  انقالب اسالمی در این مسئله هنوز موفق نبوده است.

توانند در دن بستر اثرگذاری بیشتر باشد و این افراد میتواند تکریم و فراهم کرسیاست اصلی برای این گروه می

های این بخش از فعاالن حوزه فرهنگ برای های کالن کشور نیز به عنوان مشاور به کار گرفته شوند. خروجیگذاریسیاست

 )استعدادها و فعالین( در این گونه شناسی قابل استفاده است. 8و  2گروه های 

ها و افراد دارای حرف، ایده و نظرهای نو در حوزه یا حوزه های خاصی از فرهنگ روه از هسته: این گ 2استعداد فرهنگی (2

اند از استعداد خود جهت های اجتماعی یا فراهم نبودن بسترهای فعالیت نتوانستهباشند، اما به لحاظ عدم توانمندیمی

بایست توانمندسازی این سطح از اعضای خود میتأثیرگذاری بر جامعه استفاده کنند. سیاست اصلی شبکه نخبگان برای 

های الزم برای توانمندسازی این گروه نیز ایجاد ها و بسترهای اثرگذاری باشد. یکی از فعالیتاجتماعی و ایجاد فرصت

 باشد. ارتباط مشاوره ای بین این سطح و نخبگان می

هستند دارای تأثیرگذاری جدی در حوزه فرهنگی مربوط به هایی : این سطح از مخاطبان شبکه افراد یا گروه 8فعال فرهنگی (8

باشند، اما به لحاظ خالقیت و نوآوری در شکل و محتوای فعالیت در سطح شبکه که از توان ارتباطی مناسبی برخوردار می

اطی و اجتماعی ها یا افراد که به لحاظ برخورداری از دغدغه های فرهنگی و توان ارتبباشند. این هستهمتوسط یا عادی می

اند بسترهای فعالیت را شناسایی و در آن ورود پیدا کنند نیازمند تغذیه فکری و محتوایی مناسب جهت افزایش مناسب توانسته

های نو استعدادهای فرهنگی و توان ارتباطی و ها و حرفتوان از ترکیب ایدهباشند. همچنین میمیزان تأثیرگذاری می

استفاده نمود. همچنین مناسب است که فرآیندهایی در شبکه طراحی  تاثیرگذاری بر جامعه برایاجتماعی فعالین فرهنگی 

 برخوردار باشند.مرتبط شود که این سطح از اعضا از مشاوره و ارتباط منظمی با نخبگان 

                                                   
1 Elite 

2 Cultural talent 

3 activist 

 كننده فرهنگی مصرف

 ذائقه شناسی / توزیع / ترغیب

 استعداد فرهنگی

 آموزش و توانمندسازی
 کم

 گذاری

 ابتکار و نوآوری
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مندان به حوزه های دهند، شامل عالقه: این گونه از افراد که بدنه جامعه را نیز تشکیل می مند( فرهنگی)عالقه 1مصرف کننده (4

باشند که علی رغم عدم برخورداری از حرف و ایده های نو و خالقانه و عدم فعالیت جدی در این حوزه به لحاظ فرهنگی می

بایست این باشد که است شبکه برای این گروه میباشند. سیمندی فرهنگی مصرف کننده کاال و خدمات فرهنگی میعالقه

های بنیادین شبکه را متناسب با ذائقه به این گروه ارائه نماید. همچنین ایجاد ها و ارزشذائقه این افراد را شناسایی نموده و پیام

مهمی حفظ ارتباط با های شبکه به این گروه نیز نقش سیستم قوی توزیع برای رساندن به موقع و منظم محصوالت و خروجی

 این گروه دارد. 

ها را تعریف نمود. به عنوان مثال در شبکه توزیع و تولید توان نحوه ارتباط بین این الیهها میپس از تعریف این الیه

اند تر شبکه مسوول ارتباط با تعدادی از اعضای نوپا و جدیدتر شدهمحصوالت جبهه فرهنگی انقالب اسالمی هر عضو قدیمی

 ا اعضای جدید بتوانند از مشاوره هسته اصلی استفاده کنند.ت

 یک شبکه فرهنگی ساختارای از نمونه .5

  تواند در ابتدای فعالیت شبکه با ساختار زیر شروع به کار نماید :ستاد شبکه می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دبیر ستاد شبکه موظف است:

 انجام وظایف واحدهای دبیرخانه نظارت نماید.بر حسن  -

 هماهنگی میان واحدهای مختلف دبیرخانه را انجام دهد. -

                                                   
1 Consumer 

 دبیرخانه )دبیر(

 

 واحد امور مراكز 

راه اندازی، عضویت،  

همکاری، نظارت و ارزیابی  

 مراکز

 واحد ارتباطات

ارتباطات بیرونی شبکه و  

رصد مراکز و فعالین  

 فرهنگی

 واحد طرح و برنامه

ها،  پژوهش، تدوین سیاست

 آموزش و مشاوره  

 

 نمونه ساختار پیشنهادی شبکه در ابتدای فعالیت -19 تصویر
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 جلسات هیئت مدیره را برگزار نماید. )تهیه دستور جلسات، صورتجلسات و هماهنگی وقت( -

 مدیره هماهنگ کند. امور شبکه و دبیرخانه را با هیئت -

 

راه اندازی، عضویت، همکاری، نظارت و ارزیابی مراکز را بر عهده داشته و در این امور مراکز عضو کلیه امور مربوط به  

 راستا موظف است:

  های شناسایی شده توسط واحد ارتباطات را بر اساس معیارهای مصوب بررسی نماید.صالحیت هسته -

هیئت مدیره اعالم های عضو را بر اساس معیارهای مصوب بررسی نموده و نتیجه آن را به ادامه عضویت هسته -

 نماید.

 ها )با ستاد شبکه یا با سایر مراکز( را مطابق آیین نامه تعامالت فراهم نماید.زمینه همکاری و تعامل هسته -

 های عضو را ایجاد و مدیریت نماید. ساز و کار مناسب جهت اطالع رسانی به هسته -

 هیئت مدیره ارائه نماید. از مراکز تحت پوشش شبکه، بازدید نموده و گزارش مربوطه را به -

 ها نظارت نماید.ها و اعضای شبکه را به طور محسوس و نامحسوس ارزیابی نموده و بر عملکرد آنهسته -

 

ها و فعالین را بر عهده داشته و در این راستا کلیه امور مربوط به ارتباطات بیرونی شبکه و رصد هستهنیز  واحد ارتباطات

 موظف است:

ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی بپردازد. از ها، به برقراری و حفظ ارتباط با نهادها و سازمانضمن تدوین سیاست -

 طریق:

o ارتباط و تعامل با مراکز فرهنگی، علمی و هنری دولتی و غیر دولتی داخل و خارج کشور 

o  جذب، ارتباط و تعامل با نخبگان فرهنگی، علمی و هنری 

o ها بررسی و تنظیم تفاهم نامه 

o های مادی و معنوی به شبکهجذب مشارکت و حمایت 

ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی و نخبگان را ایجاد و ساز و کار مناسب جهت اطالع رسانی به نهادها، سازمان -

 مدیریت نماید. از طریق:

o های فرهنگی مراکز و مؤسسات مرتبط. همکاری با سایت 

o شبکه به شکل مناسبها و نتیجه مطالعات انتشار اخبار، برنامه 
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 نسبت به فعالین فرهنگی و مراکز جبهه فرهنگی انقالب به شرح ذیل اقدام نماید: -

o .مراکز بالقوه و بالفعل را شناسایی نموده، و به واحد امور مراکز معرفی نماید 

o خوانی دارند را شناسایی نموده و فعالین و مراکز فرهنگی خارج از کشور را که با اهداف شبکه هم

 دامات الزم را جهت معرفی به مراکز مرتبط با شبکه فراهم نماید.اق

o  بانک اطالعاتی فعالین، مراکز و محصوالت جبهه فرهنگی را از طریق مراکز عضو شبکه تهیه و به روز

 نماید.

o .تجربیات ثبت شده در ستاد شبکه را به صورت مناسب تدوین و منتشر نماید 

o های فرهنگی، هنری و تخصصی را انجام عضو شبکه در نمایشگاه اطالع رسانی الزم برای حضور مراکز

 دهد.

 

ها، آموزش و مشاوره را بر عهده داشته و در این راستا واحد طرح و برنامه کلیه امور مربوط به پژوهش، تدوین سیاست 

 موظف است: 

 ید.فضای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جامعه را رصد نموده و گزارش مربوطه را تدوین نما -

 های موردی را با توجه به نیازها و خألهای نظری و عملی شبکه انجام دهد.پژوهش -

 آمارهای منتشر شده از سوی مراکز ذیصالح را گردآوری نماید. -

 خدمات مشاوره ای را به مراکز تحت پوشش ارائه دهد. -

ها و یا مراکزی به واسطه مجموعه دوره های آموزشی ویژه فعالین مراکز در زمینه های مورد نیاز به طور مستقل و یا -

 که توانایی برگزاری آن دوره را دارند را طراحی و برگزار نماید.

تجربیات فرهنگی در گستره فردی، فعالیتی، مراکز را ثبت و اطالعات ثبت شده به واحد ارتباطات ارجاع داده  -

 شود.

 ماید.معیارهای عضویت مراکز در شبکه را به صورت عینی تدوین و ابالغ ن -

 معیارهای محصول مناسب برای توزیع در شبکه را به صورت عینی تدوین و ابالغ نماید. -

 های مراکز عضو شبکه را تدوین نماید.وری و اثربخشی در فعالیتهای ارزیابی کارآیی، بهرهشاخص -

 دوره های آموزشی برگزار شده را از لحاظ کمی و کیفی، ارزیابی نماید. -
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توان واحدهای ستادی کمی و کیفی اعضای شبکه و افزایش سطح اعتماد و سرمایه اجتماعی در شبکه میبه تدریج و با رشد 

  تواند به عنوان نمونه ای از ساختار شبکه ای توسعه یافته مورد توجه قرار گیرد:را افزایش داد که ساختار زیر می
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توسعه یافته نمونه ای از ساختار شبکه ای -21 صویرت
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هایی از اعضای همگن )به لحاظ تخصصی بر اساس این ساختار و در صورت رشد تعداد اعضای شبکه بر اساس نیاز زیر شبکه

 گیرد.یا منطقه ای( شکل می

تر موضوع اصلی شبکه تعداد مشخصی زیرشبکه های تخصصی : در صورتی که در یکی از موضوعات تخصصی -

ها )در صورت ابراز تمایل عضو( وجود داشته باشد، یک دفتر تخصصی برای این هسته ۱ هسته فعال در شبکه )مثالً

ها را پی گیری کند. مثالً در یک تر آنها( قابل ایجاد است که امور تخصصیو درخواست از سوی خود هسته

و شبکه باشند، مرکز فعال در زمینه تولید محصوالت دیجیتالی عض ۱شبکه تولید محصوالت فرهنگی اگر حداقل 

توانند با یکدیگر یک زیرمجموعه را تشکیل داده و مسایل مشترک مرتبط با خود را )مثالً تأمین مواد این اعضا می

 اولیه مشترک، مرکز توزیع مشترک، سایت اینترنتی یا تبلیغات مشترک( پی گیری نمایند. 

ها را خوشه های فرهنگی نیز نام توان آنکه میها زیر شبکه های منطقه ای : مؤلفه مشترک اعضای این زیر شبکه -

ها نیز با توجه به تمرکز نهاد تمرکز جغرافیایی در یک منطقه خاص )استان، شهرستان یا شهر( است. این هسته

های مشترک خاصی را با یکدیگر پیدا کرده و هر چند به لحاظ تخصصی کامالً همگن جغرافیایی قابلیت فعالیت

 های مشترک استفاده نمایند.ها و مقابله با چالشاز مزایای تمرکز برای استفاده از فرصت توانندنیستند می

 

 نکات ساختاری شبکه سازی .6

 باشد:بایست مد نظر قرار گیرد به شرح زیر میبرخی نکات ساختاری که در تشکیل و ادامه فعالیت یک شبکه می

ندارد مراکز عضو شبکه، رسماً عضو شبکه باشند،  میزان اهمیت رسمی بودن عضویت : در کار فرهنگی لزومی -

اصل این است که فعالیت انجام شود و هم افزایی وجود داشته باشد. البته وجود عضویت رسمی امری مثبت 

به عنوان مثال انقالب اسالمی هم اکنون  تواند باشد، اما نباید با رسمی سازی زیاد حالت تشریفاتی به آن بخشید.می

های فعال در نقاط مختلف دنیا را با خود به همراه دارد که شاید هیچکدام عضویت رسمی در هیچ هستهای از شبکه

 ای نداشته باشند.شبکه

عدم ایجاد توقع اولیه : اطالق عنوان عضویت در شبکه به یک مرکز، ممکن است باعث توقع و غرور کاذب شود و  -

توان مراکز شناسایی شده را بدون اینکه از این مسئله می همین باعث ریزش در شبکه خواهد شد. برای پیشگیری

عنوان عضویت در شبکه را داشته باشند، تا مدت مشخصی حمایت نموده و رابطه ای متقابل بین شبکه و مرکز فوق 

برقرار نمود. در صورت ادامه پیدا کردن فعالیت و پیشبرد اهداف به عضویت شبکه درآیند. اما اگر به هر صورتی 

 موعه ای به عضویت شبکه در آمد باید از او حمایت معنوی و مادی نمود.مج

مندی ود و صرف عالقهتواند عضو شبکه شخودش را اثبات نکند، نمی فعال یا تشکلیدر شبکه: تا  تشکلعضویت  -

 . کندجهت این امر کفایت نمی



88 

 

یابد. یعنی بدون مرز بودن اهمیت میاهمیت بی مرز بودن شبکه: برای اینکه شبکه به جریان تبدیل شود، ویژگی  -

ممکن است در جایی هدف ما پوشش داده شود، بدون اینکه یک هسته عضو شبکه باشد و یا ما خبر داشته باشیم. 

های مقاومت اسالمی در جهان بدون این که وابستگی رسمی به انقالب اسالمی به عنوان مثال بسیاری از هسته

کنند که در نگاه انقالبی به شبکه عضو ف شبکه جهانی انقالب اسالمی حرکت میداشته باشند هم راستا با اهدا

 شوند.رسمی شبکه محسوب می

نگاه رهبری در شبکه: در نگاه مهندسی در مدیریت هر اتفاق در شبکه قابل پیش بینی و یا الاقل تحت اشراف  -

متناسب با شرایط و امکاناتش اهداف  کنیم. در حالی که در نگاه رهبری در مدیریت هر هستهماست و رصدش می

 کند. )وظیفه رهبر:خط دهی، دادن ایده، باز کردن دید افراد شبکه(شبکه را بنا به تشخیص خودش پیاده می

و الیه های اجرایی سرایت نماید. نیروی شبکه باید یاد بگیرد  اعضاآفت بلندپروازی : نباید بلندپروازی افراطی به  -

خودش را در شبکه و زنجیره انجام دهد و اهداف شبکه را در منطقه یا حوزه تخصصی که سرباز باشد و نقش 

ها و ها و سطوح مختلف شبکه شروع کنند به تاکید روی آرمانخودش پیگیری نماید. چون ممکن است همه هسته

 ها را عینی کنند.ها باید آرماندر نتیجه کار اجرایی انجام نشود. هسته

های شبکه باید حد تعریف نمود ردازی افراطی: برای تئوری پردازی و استقالل عمل در هستهجلوگیری از تئوری پ -

رسد. نوآوری و بهبود کارها باید در ها به تئوریسین تبدیل شده و شبکه به جایی نمیبینیم همه هستهوگرنه می

به خاطر تیز بودنش وقتی روی بدنه راستای اهداف شبکه و هماهنگ با بقیه اجزای زنجیره باشد )مثال: موتور پراید 

یکی از وظایف مهم  . بر این اساسشود. پس نوآوری همیشه مطلوب نیست!(ضعیف رنو سوار شود، مشکل ساز می

 ها باشد به نحوی که هماهنگ با بقیه پیش بروند.دبیرخانه باید کنترل هسته

های فرهنگی موجود در بسیاری از تشکلتوازن ظرفیت و رشد کمی : از مسائل بسیار مهم در شبکه سازی که  -

بایست متناسب با افزایش شود این است که رشد کمی اعضای شبکه یا تشکل مینادیده گرفته و منجر به آسیب می

تواند سطح توسعه کمی بدون کسب منابع فکری، اجرایی و مالی الزم می  های شبکه صورت گیرد.ظرفیت

 ه و منجر به ایجاد تعارض بین اعضا در کسب منابع نامتناسب گردد.رضایت از شبکه را به شدت کاهش داد
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 نمودار نکات ساختاری مهم در تشکیل شبکه نخبگان فرهنگی -21 تصویر

 

 

 ساختار نظارت و ارزیابی .7

ها و مدیریت طور که پیش از این اشاره شد نظارت کمی و کیفی بر نتایج کارها به انتشار و فراگیر شدن بهترین نمونههمان

 اعضاینماید. این نظارت، شناسایی تغییرات در روابط بین را تقویت می اعضاکند و اعتماد بین دانش در شبکه کمک می

فعالین و تواند به افزایش انگیزش مرتب مبتنی بر فرآیند و خروجی نیز می سازد. ارائه بازخورهایشبکه را ممکن می

   عضو شبکه منجر شود. هایتشکل

داد و رابطة آن با مقاصد و ناپذیر و نمایانگر کیفیت برونپذیر و کمیتدادهای کمیتاثربخشی شبکه، برآیند همة برون

گیرد که الزاماً ( را در برمیشبکهاهداف شبکه است. اثربخشی شبکه مواردی چون کیفیت و مطلوبیت )یعنی ارتباط با مقاصد 

 شوند. وری در نظر گرفته نمیدر بهره

هات به عضویت در مبا و از فعالیت در شبکه اعضا ، سطح رضایتهای شبکهیت برون داد، کیفیت فعالیتکمبه عنوان مثال  -

 معیارهای اثر بخشی شبکه باشند.هایی از تواند نمونهشبکه می

 « برون داد شبکه، سه دسته معیار سنجش دارد:»

  یمعیارهای فرآیند (1

 معیارهای نتیجه  (2

 راتژیک. نشانگرهای است (8

ری جلوگیری از تئو
پردازی افراطی

آفت بلندپروازی

نگاه رهبری در 
شبکه

اهمیت بی مرز 
بودن شبکه

عضویت هسته در
شبکه

عدم ایجاد توقع 
اولیه 

میزان اهمیت رسمی
بودن عضویت 
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را در موارد مقتضی به مقاصد سازمانی  توان یک معیار سنجش کمّی یا کیفی در نظر گرفت و آندر صورت امکان، می

 ارتباط داد. 

دهند، هایی که شبکه یا واحدهای فرعی آن انجام میمعیارهای فرآیند: این معیارها فرآیند محور بوده، به فعالیت -

 مدت و روزانه شبکه.ای کوتاههشود؛ یعنی فعالیتمربوط می

گیری هستند که بر حسب مقاصد و اهداف دادهای قابل اندازهمعیارهای نتیجه: این معیارها به طور محسوس برون -

های مشترک و میزان مشارکت در های آموزشی انجام شده، تعداد فعالیتشوند. مثل: تعداد فعالیتشبکه بیان می

  ها و...برنامه

ها شامل های درازمدت و استراتژیک شبکه متمرکز است. مثالتراتژیک: این نشانگرها، بر جنبهنشانگرهای اس -

 .موارد زیر است: اعتبار شبکه، توانایی جذب نخبگان شایسته و الیق

 .ستهای موجود و طراحی شده در شاخص سازی در شبکه های فرهنگی امدل ای ازجدول زیر نمونه

 های فرهنگی فعال در زمینه تولید محصوالت فرهنگی کشوریکی از شبکهدر  اعضاهای نمونه ای از شاخصه بندی فعالیت -9جدول 

شاخص 

 کلی

روش  مصداق شاخص خرد

 ارزیابی

 مالحظات

 محصوالت

 کمیت محصوالت
تعداد محصوالت مختلف عرضه شده )به -1

 تفکیک نوع محصول(
  

 کیفیت محصوالت )محتوا(

تنوع موضوعات محصوالت توزیعی -1

 )ترکیب محصوالت خرید(

درصد محصوالت جبهه فرهنگی انقالب به -2

 کل محصوالت توزیعی

تعداد محصوالت توزیعی منتخب از  -8

 تولیدات فرهنگی خارج از کشور

 به روز بودن -4

  

 سایر:

میزان دسترسی مخاطب عام به -1

 محصوالت

میزان پوشش مخاطبین حزب -2

 اللهی نسبت به کل پوشش

  
 

 محیط فعالیت

وضعیت ظاهری اعضا و -1

 فروشندگان 

وضعیت برخورد مناسب با -2

شامل آراستگی، پوشش، رعایت شئون -1-1

 عرفی و شرعی، ...

مراجعه  شامل اخالق کسب، احترام به-2-1

از طریق  2-2

مصاحبه و 

بازخورد از 

مشتریان قابل 
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 مراجعین

 وضعیت ظاهری فروشگاه-8

 مناسب بودن محل فروشگاه-4

 میزان خدمات به مراجعین-5

 

 کننده، ...

میزان اشراف فیزیکی و محتوایی  -2-2

 فروشنده به محصوالت عرضه شده

سیستم نظرسنجی و بازخوردگیری از -2-8

 مشتری

شامل نظافت، چینش وسایل، نظم -8-1

 داخلی، ویترین، کارهای هنری و حجمی، ...

تعداد مراجعه روزانه در مقایسه با مراکز -4-1

 مشابه در همان منطقه

مشاوره تخصصی به مشتریان )طبقه بندی -5-1

موضوعی و شکلی محصوالت، بروشور 

 معرفی تخصصی، ...(

شامل ارائه فاکتور، آبسرد، وسایل  -5-2

گرمایشی و سرمایشی، استفاده از وسایل 

 سمعی و بصری، ...

 

  سنجش است.

 ارتباط با افراد  ارتباطات

نخبگان، -1

اساتید و 

 هنرمندان

تعداد اساتید مرتبط و مشاور )بومی/ غیر -1-1

 بومی(

نظران و هنرمندانی که تعداد صاحب-1-2

 شود.آثارشان پوشش داده می

 تعداد مراکز مرتبط عضو شبکه-2-1

  

سایر -2

مراکز 

توزیع و 

 تولید

تعداد محصوالت مشترک با سایر مراکز -2-2

 شبکه

های مشترک با تعداد جلسات و نشست-2-8

مراکز مشابه )در راستای انتقال تجربیات، 

شروع، ادامه یا افزایش همکاری، اشتراک 

 اصالعات، ...(

های مشترک با ها و فعالیتتعداد پروژه-2-8

 سایر مراکز شبکه

 

های فعالیت

مشترک شامل 

مواردی چون 

ارسال بروشور، 

اطالعیه ها و 

های  کاتالوگ

دوره های 

آموزشی و برنامه 

های فرهنگی 

منطقه به مراکز 

عضو، ترویج، 

تبلیغ و اطالع 

رسانی 

های سایر فعالیت

مراکز در 
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محدوده مورد 

 فعالیت خود

ها، ارتباط با تشکل

 ها و نهادهاسازمان

1-

های تشکل

مردمی، 

حوزوی و 

 دانشجویی

 تعداد برنامه های مشترک -1-1

با مدیران، مسولین تعداد جلسات  -1-2

 ها و ادارات مرتبط با زمینه فعالیتسازمان

های مرتبط با مرکز )به تعداد تشکل-1-8

 تفکیک نوع تشکل، میزان ارتباط و...(

 

ها این تشکل

عبارتند از 

های هیئت

مذهبی، پایگاه 

های بسیج، 

های کانون

فرهنگی، مساجد، 

ngo  ،ها

های کانون

زیرمجموعه نهاد 

های جرهبری، بسی

دانشجویی، 

های زیر کانون

مجموعه امور 

فرهنگی دانشگاه 

 و...

2-

ها و سازمان

نهادهای 

 دولتی

 تعداد برنامه های مشترک-2-1

 تعداد پروژه های مشترک -2-2
  

 ارتباط با ستاد

میزان شرکت در مجمع عمومی شبکه -1

 نسبت به کل جلسات مجمع عمومی )درصد(

ها و برنامه های سیاستمیزان پیروی از -2

 شبکه

میزان همکاری در ارسال اطالعات مرکز -8

 به ستاد شبکه

میزان همکاری با شبکه در تکمیل -5

 های اطالعاتی بانک

 

های بانک

اطالعاتی موارد 

زیر را در بر 

گیرد: فعالین، می

مراکز و 

محصوالت جبهه 

 فرهنگی  

 نیروسازی

 برنامه های آموزشی -1

های آموزشی تخصصی برگزار  تعداد دوره-1

 شده ویژه فعالین مرکز

تعداد دوره های آموزشی تخصصی برگزار -2

 شده برای عموم!؟

  

تعداد برنامه های هدفمند -1

 نیروسازی
تعداد برنامه های هدفمند در جهت ارتباط -1

بیشتر فعالین مرکز )اعم از اردو، برنامه معنوی 
  

که
شب

ار 
خت

سا
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 خانوادگی و...( مشترک، مهمانی تعداد فعالین مرکز-2

تعداد افراد فعال و شاغل در مرکز )به -2

 تفکیک زن/مرد، تمام وقت/پاره وقت، ...(

 امور اقتصادی

 میزان سود و زیان-1

میزان درآمد از سایر منابع )غیر از  -2

 فروش(

 ترکیب فروش محصوالت-8

میزان فروش محصوالت فرهنگی )به -1-1

 فصلی، سالیانه(صورت ماهیانه، 

 میزان سود و زیان فروشگاه )سالیانه(-1-2

 میزان درآمد نمایشگاهی -1-8

میزان هزینه های جاری )اجاره مکان  -1-4

 و...(

میزان درآمدهای متفرقه )مانند در -2-1

آمدهای ناشی برگزاری مراسم، انجام پروژه، 

برگزاری همایش، دریافت کمک مالی، 

 شرکت در مسابقات، ..(

ترکیب فروش محصوالت جبهه فرهنگی -8-1

انقالب )به تفکیک نوع محصول، موضوع، 

خرده/عمده فروشی، فروش مردمی/دولتی، 

)... 

دریافت لیست 

فروش که 

ترکیب فروش 

در آن 

مشخص باشد 

تواند روش می

مناسبی برای 

ارزیابی این 

 شاخص باشد

 

ها و فعالیت

 هابرنامه

 های مداومفعالیت-1

 های مقطعیفعالیت-2

 داشتن سایت اختصاصی فعال -1-1

داشتن آرشیوهای تخصصی )فیلم،  -1-2

 کتاب، مقاله و...(

 نسبت مخاطبین ثابت به کل مخاطبین-1-8

 درصد مخاطبین جدید به مخاطبین قبلی-1-4

میزان تبلیغات محیطی و رسانه ای -2-1

)نشریات محلی و کشوری، اینترنت، تراکت، 

 ..(بیلبورد و.

های روشی در توزیع خالقیت-2-2

های تبلیغی ویژه، های پارتیزانی، روش)توزیع

 فرصت یابی های ویژه و ...(

های فرهنگی غیر اقتصادی میزان فعالیت-2-8

ها، جلسات )رونمایی کتاب، همایش

 سخنرانی، نقد کتاب، نقد فیلم و...(
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 ارزیابی عملکرد یک شبکه تولید محصولمعیارهای نمونه ای از  -11جدول 

 امتیاز عنوان 

گرا
مه 

رنا
ی ب

رها
عیا

م
 

  )%( قبل سال در شده بینی پیش هایفعالیت به اجراشده هایفعالیت نسبت

  عمل برنامه سند بر مبتنی شده انجام هایفعالیت کل تعداد

   کارگروه و عمومی مجمع برگزاری دفعات تعداد

   شبکه اعضای برای عمومی آموزشی های دوره تعداد

   شبکه اعضای برای تخصصی آموزشی های دوره تعداد

   شبکه با مرتبط و شبکه سطح در شده برگزار سمینارهای تعداد

   خارجی مشترک نمایشگاه در شرکت دفعات تعداد

   داخلی مشترک نمایشگاه در شرکت دفعات تعداد

   خارجی بازدید تورهای در شرکت دفعات تعداد

   داخلی بازدید تورهای در شرکت دفعات تعداد

    شبکه اعضای توسط مشترک فعالیت دفعات تعداد

  (ریال هزار) شبکه اعضای توسط مشترک فعالیت مالی حجم

   شبکه اعضای توسط مشترک فروش فعالیت دفعات تعداد

  (ریال هزار) شبکه اعضای توسط مشترک فروش حجم

  (ریال هزار) عملیاتی های برنامه اجرای برای شده صرف مالی منابع کل

 در شده بینی پیش مالی هایحمایت به هافعالیت از یافته انجام مالی هایحمایت میزان نسبت

  عمل برنامه سند

 

  (ریال هزار) عملیاتی های برنامه مالی تأمین در شبکه اعضای مالی مشارکت میزان

  )% ( عملیاتی های برنامه مالی تأمین در شبکه اعضای مشارکت درصد

 هاآن شده بینی پیش مشارکت میزان به شبکه اعضای توسط یافته انجام مشارکت میزان نسبت

  عمل برنامه سند در آن توسط اجرا برای

 

  (ریال هزار) عملیاتی های برنامه مالی تأمین در شبکه ستاد منابع از مالی مشارکت میزان

   عملیاتی برنامه از حمایت در شبکه ستاد مالی مشارکت درصد

 اجرا برای شده بینی پیش حمایت میزان به شبکه ستاد توسط یافته انجام حمایت میزان نسبت

  عمل برنامه سند در آن توسط
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  اندکرده حمایت شبکه از که( خصوصی و دولتی) پشتیبانی نهادهای و هاسازمان تعداد

  (ریال هزار) ای شبکه توسعه های برنامه از پشتیبان نهادهای مالی هایحمایت میزان

   قبل سال عملیاتی های برنامه مالی تأمین در پشتیبان نهادهای مشارکت درصد

 برای شده بینی پیش حمایت میزان به پشتیبان نهادهای توسط یافته انجام حمایت میزان نسبت

  عمل برنامه سند در هاآن توسط اجرا

 

   شده بینی پیش های شبکه تعداد به گرفته شکل های شبکه زیر تعداد نسبت

  شبکه در گرفته شکل های شبکه زیر تعداد

  . اندنموده خدمات ارائه شبکه اعضای به که خدماتی دهندگان ارائه تعداد

 منعقد شبکه اعضای به خدمات ارائه جهت خدمات کنندگان ارائه با که قراردادهایی تعداد

 .است شده

 

   شبکه واحدهای کل تعداد به قبل سال هایفعالیت از شده مندبهره اعضای تعداد نسبت

 شده بینی پیش واحدهای تعداد به قبل سال هایفعالیت از شده مندبهره واحدهای تعداد نسبت

 عمل برنامه سند در

 

گرا
رد 

لک
عم

ی 
رها

عیا
م

 

  شبکه مشترک اندازچشم به حصول درصد

   شبکه اجتماعی سرمایه و همکاری شاخص میزان

   شبکه اجتماعی سرمایه و همکاری شاخص رشد نرخ

    شبکه توسعه فرآیند پایایی شاخص میزان

   شبکه توسعه فرآیند پایایی شاخص رشد نرخ

  (ریال هزار) شبکه فروش میزان

   شبکه فروش رشد نرخ

  (ریال هزار) شبکه صادرات میزان

  (المللیبین بازارهای در حضور) شبکه صادرات رشد نرخ

  (نفر) شبکه اشتغال میزان

   شبکه اشتغال رشد نرخ

   شبکه اعضای تعداد

   شبکه اعضای تعداد رشد نرخ

   شده ایجاد هایهسته یا شده عضو جدید اعضای تعداد
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   اندشده کوچک اعضای به تبدیل که خردی اعضای تعداد

  اندشده متوسط اعضای به تبدیل که کوچکی اعضای تعداد

  اندشده بزرگ اعضای به تبدیل که متوسطی اعضای تعداد

   شبکه در یافته انجام گذاری سرمایه میزان

 

تواند مد نظر قرار گیرد : اول فرهنگی می فعالیندر سطح فردی نیز سه فاکتور اصلی کیفی برای بررسی عملکرد موفقیت آمیز 

مفید و واقعی بودن و کاربردی بودن موضوع فعالیت ایشان )مسئله یابی صحیح و راه حل یابی صحیح و مناسب( که میزان 

تواند دارای امتیاز باالتری باشد. دوم رساندن مطلب به مخاطب آن دن آن میفراگیری و کالن بودن مسئله و ریشه ای بو

مطلب یعنی نه تنها شناخت درست مسئله و راه حل آن بلکه تالش برای اصالح از طریق رساندن آن مطلب به مخاطبان که در 

و سوم میزان اثر بخشی این فرآیند  اینجا نیز رساندن مطلب به مخاطبین سطوح کالن از اهمیت و امتیاز خاص برخوردار است؛

 1ها است.است که ناظر به میزان آثار واقعی این تالش

 های کیفی یک شبکه فرهنگی به شرح زیر است :برخی از ویژگی

داشتن آرمان مشترک : شبکه از جنس نهاد است نه سازمان؛ و ویژگی اصلی نهاد، داشتن آرمان مشترک است در  (1

سازمان کسب و کار است. از همین رو وجود بینش، عقیده و مبانی نظری مشترک به حالی که وجه مشترک در 

گردد. سنجش آرمان مشترک به راحتی ممکن نیست و های شبکه مطرح میعنوان چسب و محور اصلی بین هسته

باید به وجه کیفی هم توجه نمود. گاهی ممکن است یک هسته به دنبال اهداف شخصی و برجسته کردن خودش 

 باشد نه رسیدن به اهداف شبکه.

کس در شبکه کَلِّ بر بقیه باشد، حتی ستاد شبکه. هر کس باید در حد ها: نباید هیچخود جوش بودن افراد و هسته (2

به « ام، چه کار کنم؟من آماده»خودش خودجوش باشد و نباید محیط کارمندی به وجود بیاید. اینکه کسی بگوید: 

دن چنین نیروهایی مانند بردن زخمی در جنگ است که چند نیروی دیگر را هم از کار خورد. راه بردرد شبکه نمی

دارد )البته با توجه به دیدگاه محصول محور(.ایده حوضچه پرورش ماهی یا همان پرورش گلخانه ای: نیروها باز می

 ها در آن اتفاق بیفتد.ها و رویشقبل از ورود به شبکه غربال شده و ریزش

میزانی از اعتقاد و اعتماد وجود ندارد، نباید جذب  تشکلیتوان نگاه فوق حداکثری داشت، تا به کسی یا شبکه نمینکته: در 

 شبکه شوند.

                                                   
 دکتر شاهمیرزایی ؛ رئیس سابق مرکز مطالعات تکنولوژی شریف و شبکه تحلیل گران تکنولوژی ایران و دبیر انجمن تکنولوژی ایران 
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یابد که عالوه بر این، محصوالت مشترک: هر هسته به تنهایی محصولی دارد؛ نگاه شبکه ای آنگاه معنا می (8

با هم است. به تعبیری شبکه صرفاً با  اعضاهمکاری و تعامل محصوالت مشترکی نیز در شبکه باشد که نشان دهنده 

 ها!برابر نیست که محصول شبکه بشود جمع محصوالت منفرد هسته اعضاجمع جبری 

نکته: نگاه حداقلی این است که محصول مشترک هم داشته باشیم. نگاه حداکثری این است که هیچ محصولی تماماً در یک 

استفاده شود و از سویی  اعضای شبکهره ای تولیدی به راه بیفتد به نحوی که از پتانسیل همه هسته تولید نشود یعنی زنجی

 های همدیگر را تکمیل نمایند.نسیلپتا

ها همدیگر را تکمیل تنوع محصوالت: الزمه محصول مشترک، تنوع محصوالت است. در شبکه عمودی، هسته (4

-8+حلقه 2هسته -2+حلقه 1هسته -زنجیره 1دهد. )حلقه یجه مینموده و در نهایت در انتهای زنجیره، کار غنی نت

 برد.شود که کیفیت کار را باال می....=محصول نهایی( در این نوع شبکه تخصص گرایی مطرح می8هسته 

 گردد.ها به مدیریت شبکه بر مینکته: نوع رشد هسته

یات نکته: تجرب آید.مرکز به وجود میهای شبکه است که از خود جوش بودن و عدم تخالقیت: یکی از ویژگی (5

مسایل را تحمیل نمود. بلکه باید  اعضای شبکهکه نباید به  دهدسازی در کشور نشان میموجود در زمینه شبکه

های جدیدی برسند که از طریق اجازه داد تا هر کدام با خالقیت به بررسی مسایل بومی و احتماالً کشف راه حل

 ها مهلت داد تا خودشان کشف کنند. یر نیست. باید به هستهاعمال از باال امکان پذ

های رهبر محدود است لذا نباید توقع داشت که کنند نه یک رهبر. توانمندینکته: در یک انقالب همه دارند انقالب می

 رند.ها با آن مواجهند، در برخورد با مسایل موثهمه مسایل در رأس شکل بگیرد. عینیات و تجربیاتی که هسته

: وجود ارتباط با اساتید، نخبگان، هنرمندان، مؤسسات قدرتمند فکری های برترنخبه و تشکل اعضایوانایی جذب ت (8

 های یک شبکه قوی و توانمند دانست.توان یکی از ویژگیها را میشبکه بودن آنعضو و هنری و... در کنار 

ها اشاره شد. و ستاد است. در خود جوش بودن و خالقیت به پویایی هسته اعضاهای اصلی : یکی از ویژگیپویایی (۱

با رویکرد تحولی بوده و در دوره های زمانی خاص با توجه به  که در پیش گیرد هایی رام باید برنامهستاد، ه

امر مربوط به تعیین  بار(. البته اینها اقدام نماید )مثالً هر شش ماه یکها و جامعه، نسبت به اصالح آنشرایط هسته

 برنامه است وگرنه در اجرا هر کس باید کار خودش را انجام دهد.
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 های کیفی شبکه نخبگان فرهنگینمودار شاخص -22 تصویر

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ویژگی های

كیفی شبکه

پویایی توانایی 
جذب 

نیروهای کار
کشته

خالقیت

نبی مرز بود
تنوع 

محصوالت

محصوالت 
مشترک

خود جوش  
ابودن هسته ه

داشتن آرمان
مشترک 
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 .24،پیام حوزه، شماره خمینی و مقام معظم رهبریجایگاه خواص و رسالت روحانیت از دیدگاه امام (. 18۱3ازگلی، محمد ) (1

(. 15۱. ص) فرهنگی مهندسی همایش اولین مقاالت مجموعه. ساله 21 انداز چشم و فرهنگی مدیریت(. 1835. )م ،اصفهانی (2

 .فرهنگی انقالب عالی شورای: تهران

 .14, 88, عمومی فرهنگ فصلنامه. ایران در فرهنگی ریزیبرنامه از تجربیاتی(. 1831. )محمدعلی ،اکبری (8

 .54 شماره قرآنی، هایپژوهش فصلنامه قرآن، نگاه از فرهنگ و دین نسبت(. 183۱)محمد بهرامی، (4

 .88 شماره عمومی، فرهنگ شورای فصلنامه فرهنگی، ریزیبرنامه مبانی ،(1831) رضاعلی پیروزمند، (5

 .فرهنکی انقالب عالی شورای کشور، فرهنگی مهندسی در موضوعات بندیطبقه و الگو تعیین ،(1838) رضاعلی پیروزمند، (8

 .تهران. فرهنگی مهندسی ملی همایش. فرهنگی مهندسی ییزربرنامه دبعاا بر نگرشی(. 1835. )مهدی شکیبانیا، (۱
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