دورۀ  ،1شمارۀ  ،2تابستان 1394
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
صفحات  203تا 225



الگوی مطلوب سیاستی شبکهسازی نخبگان علمی انقالب اسالمی ایران
محمدهادی همایون 1،محمدصادق نصراللهی ،2احمد جهانگیر فیضآبادی
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 .1دانشیار دانشکدۀ معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات ،دانشگاه امام صادق(ع) ،تهران
 .2دانشجوی دکتری معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات ،دانشگاه امام صادق(ع) ،تهران
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات ،دانشگاه امام صادق(ع) ،تهران
(تاریخ دریافت -1394/5/7 :تاریخ تصویب)1394/4/30 :

چکیده
مسئله :در جمهوری اسالمی ایران ،کشف و رشد نخبگان علمی ،یکی از سیاستهای مهم رمرای شیشمر ت و
رشد انقالب اسالمی است .رر همین اساس ،رنیاد ملی نخبگان ،متصدی این اممر در سمح کمالن حماکمیتی
است .این در حالی است که عالیتهای این رنیاد ره شناسایی و حمایت از نخبگان محدود شده و از ظر یت
تشریک مساعی نخبگانی و رشد جمعی آنان غفلت میشود .ره نظر میرسد ادریات شبکهسازی اجتماعی کمه
موضوعی میانرشتهای است ،ظر یت مناسبی ررای کشف ،رشد و تعامل نخبگانی راشد که تا ره امروز توجمه
جدی ره آن ها نشده است .این مقاله تمال دارد ضممن رحم نظمری دررمار چمارچوب مفهمومی و نظمری
شبکهسازی اجتماعی ،شیشنهادها و الگوهای سیاستی محلوب را ررای این عرصه استخراج کند.
یا تههای شژوهش :این مقاله را رو کتارخانهای و را ن توصیفی -تحلیلی انجام گر ته و را کاو دررار 16
تعریف شبکۀ اجتماعی ره تعریفی مختار دست یا ته که مبنای استخراج  4سؤال سیاستی اساسی شده است.
رح شیرامون انواع و کارکردهای شبکۀ اجتماعی نیز گزارههای دوازدهگانۀ سیاستیای را شیشنهاد میدهد .رر
اساس سؤال ها و گزاره های سیاستی ،تال شده که سه الگوی ساختار شبکۀ اجتمماعی ،راینمدهای شمبکۀ
اجتماعی و رایند ساختن شبکۀ اجتماعی ترسی شود.
کلید واژگان :انقالب اسالمی ،شبکۀ اجتمماعی ،شمبکهسمازی ،کادرسمازی ،نخبگمان متخصم  -متعهمد،
نخبگان علمی ،نیروسازی.

* این مقاله از شروژهای را عنوان «الگوی محلوب شبکهسازی نخبگان متخص  -متعهد در حموز رسمانههمای همگمانی»
ررای مؤسسه اشراق ررگر ته شده است.
m.nasrollahi@isu.ac.ir
* رایانامه نویسند مسئول:
* نویسند مسئول:

m.nasrollahi@isu.ac.ir
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مقدمه و طرح مسئله
ارتباطات و روارط اجتماعی عامل اصلی شکلدهند هر جمع یا جامعه است .این ارتباطات است کمه
گستر شیوندهای ا راد در عالیتهای اجتماعیشان می شود و از این رهگذر است که در جامعه ره
اهداف خود دست مییارنمد .شمبکۀ اجتمماعی را ممیتموان الگموی خما ،،شایما ،هد منمد ،رهینمه و
دره تنیدهای از ارتباطات دانست که روزرهروز را اقبال زایند مجامع علمی و اجرایی ره دلیل تبلور
مصادیق گسترده و جهانی آن همچون شبکۀ جهانی اینترنت رورهرو میشود.
«شبکهسازی» و «شبکۀ اجتماعی» اصحالحاتیانمد کمه اممروزه در سماحتهمای علممی مختلفمی
رررسی میشوند و از ریاضیات و عل رایانه گر ته تا علوم اجتماعی ،از این واژهها استفاده میشود .علت
چنین گسترهای را رایستی در ظر یت راوان کارکردی و ماهیت عملیماتی شمبکه ،در ایجماد تحمر و
شویایی در جامعه و ظر یت چشمگیر آن در رسیج ا کار عمومی دانست.
مسئلۀ اصلی این شژوهش آن است رر ایمن موضموع تیکیمد کنمد کمه راهبمری ،همدایت ،حمایمت و
ه ا زایی نخبگان علمی انقالب اسالمی ،امری زازم و ضروری است .رهبر معظ انقالب در دیدار صدها
نفر از استادان ،محققان و شژوهشگران دانشگاهها ،ضمن آنکه جهان را در حال گذر و تحمول رمه سممت
«ساختار و هندسهای جدید سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی» ریان کمردهانمد ،نقمش نخبگمان را در ایمن
راستا چنین ترسی میکنند« :نخبگان کشور ازجمله دانشگاهیان میتوانند رما عممل رمه وظمایف مهم
خود در این ررهۀ حساس تاریخی ،ره ارتقای جایگماه ایمران در سماختار جدیمد جهمان کممک کننمد»
(.)1391/5/22
از طرف دیگر ،ادریات علمی و حوز عملیاتی «شبکهسازی اجتماعی» محمل مناسبی ررای همدف
و ضرورت مذکور است .این در حالی است که علیرغ تمام تال ها در مراکمزی همچمون رنیماد ملمی
نخبگان و ...در جهت استعدادیاری و حمایت از نخبگان و رروز استعدادها و اسمتفاده از آنهما در جهمت
اهداف جمهوری اسالمی ،از رهرهگیمری از ادریمات نظمری و عملمی شمبکهسمازی غفلمت شمده اسمت؛
درصورتیکه ورود این ادریات ره این حموزه ممیتوانمد منشمی تحمول در راینمدهای همدایت و حمایمت
نخبگانی رهویژه در عرصۀ ه ا زایی و اشترا مساعی آنها راشد.
حداکثر هد ی که در رنیاد ملی نخبگان و دیگر مراکز استعدادیاری تعریف میشود ،شناسایی نخبمه
و حمایت از او و شکو ایی استعدادهای او است 1.این در حالی است که در شبکهسازی ،کشمف نخبمه و
 .1ره عنوان مثال ،در اساسنامۀ رنیاد ملی نخبگان و در ماد  2که هدف رنیاد تشریخ میشمود ،سمخنی از شمبکهسمازی
میان نخبگان علمی ره میان نیامده است« :هدف از تیسیس رنیاد ،عبارت است از ررنامه ریزی و سیاستگذاری رمرای
شناسایی ،هدایت ،حمایت مادی و معنوی نخبگان ،جذب ،حفظ و ره کارگیری و ششتیبانی از آنان در راستای ارتقما
تولید عل  ،ناوری و توسعه علمی و متوازن کشور و احراز جایگاه ررتر علمی ،ناوری و اقتصادی در منحقه رراساس
سند چش انداز کشور درا ق .1404
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رشد او ،تنها رخشی از اهداف تعریفشده و اصل قضیه ره رشد متوازن کل شبکۀ نخبگانی و ه ا زایمی،
تسهی استعدادها و تشریک مساعی نخبگان را یکدیگر رر میگردد.
تال این مقاله و البته نوآوری آن ،رهرهگیری و رومیگزینی از مباح علممی شمبکهسمازی رمرای
طراحی الگوی محلوب سیاستهای حاک رر شبکۀ اجتماعی و انسانی نخبگان علمی متعهد ،متخصم
و انقالری در جمهوری اسالمی ایران است .ره عبارتی تال شده اسمت کمه رمر اسماس مباحم صمر ا
نظری و توصیفی ،گزارههای سیاستی و تجویزی ره شکل نظاممند ،شیشنهاد شود .مقولمۀ هم ا زایمی و
تشریک مساعی یکی از اهداف و کارکردهای مه شبکهسازی اسمت .توضمی ریشمتر آنکمه در جامعمۀ
اسالمی ،ا راد رسیاری وجود دارند که استعداد سرشار و ایدههمای نمویی در سمر دارنمد کمه رمهتنهمایی
نمیتوانند ره مقصود و هدف خود ررسند و آن ایده را ره محصول و خروجی مشخ تبدیل کنند.
در این راستا زازم است ا راد ره شکل گروههایی درآیند که رتوانند را کمک و تخص همای تکمیلمی
یکدیگر ،ایدههای خود را عملی کنند .ضرورت وجود شبکههای اجتماعی از این جهت است که ا راد
را قرارگر تن در آن شبکه از تخص ها و تواناییهای اعضای دیگر شمبکه آگماه شمده و آنهما را رمه
همکاری دعوت میکند.

الف) مطالعات مفهومی و نظری
 .1شبکهسازی (شبکۀ اجتماعی)
 .1.1چیستی شبکۀ اجتماعی
واژ «شبکه» ،کلمه ای عرری از مصدر « ب » ره معنای دره شمدن و داخملشمدن چیمزی در
چیزی دیگر ،درآمیختن و ره یکدیگر درآوردن ،دره شدن و مخلوطشدن امور در یکدیگر و اشتباه و
خلطگردیدن آنها است (دهخدا.)12460 :1373 ،
1
این واژه در معنای اسمی و نه مصمدری ،رمه معمانی ذیمل آممده اسمت . :دام شمکارچی در آب یما
خشکی ،خ ،کمین ،دام ،هرچه مثل دام و تور و سوراخسوراخ راشد و چاههای نزدیمک رمه هم کمه رمه
یکدیگر راه داشته راشد .رشتۀ لولههای آب شهر را نیز شبکه خوانند( .دهخمدا)12461 :1373 ،؛  .2همر چیمز
سوراخسوراخ ،تور ماهیگیری ،در ارسی چند مؤسسه یا دستگاه وارسته ره هم را گوینمد کمه در یمک
رشته کار کنند .تعدادی کامپیوتر و دستگاههای جانبی کمه رمهوسمیلۀ کارمل یما خمط تلفمن یما سمایر
شیوندهای ارتباطی ره یکدیگر متصل شده راشند (معین)1363 ،؛  .3مجموعۀ رمههم شیوسمته و مرتبحمی از
دستگاهها ،تیسیسات و مؤسسات یا سازمانهایی که خدماتی را در دسترس گروه وسیعی از ممردم قمرار
میدهند ،مجموعهای از چندین خط یا چیزهایی شبیه خط مانند سی  ،لوله ،میلمه و ماننمد آنهما کمه
متقاطع راشند ،تعدادی از گروهها ،نهادها ،و مانند آنها که را یکدیگر ارتباط دارنمد و درمجمموع ماننمد
یک سیست کار میکنند (انوری)720 :1381 ،؛  .4ساختاری از خطها ،نوارها ،چوبها ،یا سی های متقماطع،
مجموعهای از ایستگاهها ،خطهای انتقال و انشعاب ،مجموعمهای از تیسیسمات ،تسمهیالت یما خمدمات
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مرروط ره حوز جغرا یایی ،سازمانی که اعضای آن در گروهها و جاهمای جداگانمه عالیمت کننمد ،تمور
(صدری ا شار و همکاران.)617 :1369 ،
در لغتنامههای عرری ،واژ «شبکه» ره معنای تور ،دام ،شبکه (آذرنمو  )418 :1379 ،و هر چیمزی کمه
رهوسیلۀ آن صیاد ره صید در خشکی یا آب میشردازد (ارمن منظمور ،1414 ،ج446 :10؛ واسمحی ،زریمدی و همکماران،
 ،1414ج )589 :13آمده است .معادل شبکه در انگلیسی ،واژ « »Networkاست که ره معنای تور ،تموری و
هر چیز غررال است (آریانشور ،1385 ،ج.)1524 :2
معنای لغوی این واژه تا حدودی درونمایۀ خود را در معنای اصحالحی حفظ کرده اسمت .تمور یما
توری متشکل از گرههایی است که مجموعۀ آنها سبب ایجماد ضماهای شمر و خمالیای ممیشمود کمه
درنهایت ،ویژگی مانعیت یا غررالگری و الککردن را ره توری ممیدهمد .ایمن سماختار و نموع کمارکرد،
درونمایهای معنایی است که در مفهوم اصحالحی که در اداممه طمرم ممیشمود نیمز دیمده ممیشمود.
همچنین در شبکهسازی ،درونمایۀ اصحیاد یا همان صیدکردن نهفته است.
اما در اصحالم ،تعاریف گوناگون و متنوعی از واژ شمبکۀ اجتمماعی اراهمه شمده اسمت .ممروری رمر
تعاریف نشان میدهد که همۀ آنها در ریان مقولهای رهعنوان مه ترین شماخ شمبکهرمودن شمبکه،
اجماع و توا ق دارند و آن مقولۀ «ارتباط» یا «روارط» رهجای «کنشگران» یا «موقعیمتهما» اسمت .رمه
ریان دیگر ،آنچه شبکه را شبکه میکند ،وجود ارتباطات قوی ،منسج  ،مستمر ،دره تنیده و هد منمد
است.
اما ررخی از تعاریفی که ررای شبکههای اجتماعی وجود دارد ،عبارت است از:
« .1شبکه های اجتماعی ،الگوهمای مسمتقی و غیرمسمتقی روارمط در میمان ممردم ،موقعیمتهما و
سازمانها هستند» (.)Broom & other, 1990: 118
 .2شبکهها شامل گروههایی هستند که از طریق رنمدهای ارتبماطی رمه یکمدیگر ممرتبط ممیشموند.
درست همانطور که روارط و گروهها از طریمق تعاممل سماختاررندی ممیشموند ،شمبکههما نیمز
رهه شیوستهاند و هر شبکه را انتقال اطالعات ردی از گروهی ره گروهی دیگمر ایجماد ممیشمود
(لیتل جان ،143 :1384 ،ره نقل از همدانی ،ریتا).

 .3شبکه اجتماعی یا منبع تولیدکنند سرمایۀ اجتماعی ،ترکیبی از کنشگران (کنشگران لزوما ا راد
نیستند ،رلکه سازمانها و گروهها را نیز در رر میگیرند) و روارط رین آنهاست .ره عبارت دیگمر،
شبکۀ اجتماعی ،الگویی از روارط است که کنشگران را ره ه متصل میکند .شبکۀ اجتمماعی را
میتوان مجموعهای از ا راد یا سازمانها یما مجموعمههمای دیگمر دانسمت کمه از طریمق روارمط
اجتماعی مانند دوستی ،همکاررودن یا تبادل اطالعات را یکدیگر مرتبط میشوند .ردین ترتیمب،
شبکۀ اجتماعی ،الگویی ارتباطی است که مردم را ره ه متصل میکند یا شیوندهایی اسمت کمه
ا راد را را گروههایی از مردم مرتبط میسازد (راستانی1382 ،؛ ره نقل از شارعشور.)170 :1386 ،
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 .4شبکۀ روارط اجتماعی ره منارع ارزاری و حمایتی موجود در شبکۀ روارط اشاره دارد .این منمارع از
طریق شیوندها و روارط اجتماعی ضعیف و قوی در دسترس ا راد قرار ممیگیمرد
دهنوی .)17 :1387 ،شبکۀ روارط اجتماعی شامل تعامالت اجتماعی (تنوع تمماس ،راوانمی تمماس،
صمیمیت شیوند) ،ساختار شبکه (انداز شبکه) و حمایتهای دریا تی و یا شرداختی (اراههشمده)
است (اعظ زاده و دهقان دهنوی.)23 :1387 ،
(اعظم زاده ،دهقمان

 .5ا راد اغلب ررای دستیاری ره اطالعات ،منارع و موقعیتهما رمه روارمط شخصمی و نزدیکمان خمود
متکیاند .این روارط ،شبکۀ اجتماعی رد را تشکیل میدهد و آن رهنورۀ خود سیست اجتمماعی
را ره وجود میآورد .دانشمندان اجتماعی از مفهموم شمبکۀ اجتمماعی رمرای اشماره رمه سیسمت
شیچید روارط رین ا راد در سیست اجتماعی استفاده کمردهانمد (Crowell, 2004؛ رمهنقمل از شمارعشمور،
.)170 :1386

 .6شبکۀ اجتماعی ،شبکهای درونشیوسته از ا رادی است که معموزا ویژگی عام دارند؛ ممثال ممکمن
است ورزشی خا ،را دوست داشته راشند یا در شغلی مشاره مشغول رمه کمار راشمند یما حتمی
مذهبی مشتر داشته راشند (گزار تحقیقی کمیسیون رهرهوری استرالیا.)14 :1387 ،
 .7وارنر ( )1993شبکه را رایند ررقراری ارتباط را ا راد موجمود درون شمبکۀ اجتمماعی و حفمظ و
نگهداری این ارتباط تعریف میکند (قلیشور و دیگران.)44 :1391 ،
 .8شبکه ،مجموعهای از روارط ،شیوندها و گرهها در میان ا راد است که رر اساس ارتباط متقارل رین
ا رادی تشکیل می شود که ررای نگهداری این ارتباط شا شاری میکنند .ایمن ارتبماط ممیتوانمد
رهصورت تبادزات اطالعاتی یا شیوندهای دوستی راشد (.)Israel & rounds, 1987
 .9شبکهسازی مجموعهای از عالیتهای ا راد رهمنظور توسعه ،حفظ و نگهداری ارتباط رما کسمانی
است که دارای قدرت و توان رالقوه ررای کمک ره اعضای شبکه در زمینههای کماری و حر مهای
هستند .در داخل شبکهها ،تسهی قارل مالحظمهای از اطالعمات ،منمارع ،مهمارتهما و اقمدامات
سازمانی وجود دارد .در و دریا ت هنجارها ،ارز ها و اهداف سازمانی و اجتماعی نیز همیشه
یکسان نیست (Timberlake, 2005؛ ره نقل از قلیشور و دیگران.)45 :1391 ،
 .10طبق محالعات ،ررای مو قیت در مسیر حر های ره شبکهسازی نیاز است .شبکهها معموزا شمامل
ارتباط را دیگران ررای منفعترردن از ارتباطات کاری متقارل است

(Ibarra, 1992؛ ره نقمل از قلمیشمور و

دیگران.)44 :1391 ،

 .11عالوه رر جامعمه در سمح کمالن کمه تعمامالت گسمتردهای در خمود جمای ممیدهمد ،اجتمماع
کوچکتری را عنوان اجتماع شبکهای محرم میشود که شبکۀ روارط غیررسمی مرد اسمت کمه
همانند جامعه رزرگتر ،دارای سازوکارهای روارط و تولید اعتماد است (راستانی و دیگران.)44 :1387 ،
 .12انواع شبکههای همکاری ،را هدف کسب کارایی جمعی شکل میگیرنمد .رنگماههمای همکمار ،رما
توسعۀ سازمان شبکهای میتوانند در مهارتها ،ماشینآزات ،سیست توزیع ،کنتمرل موجمودی و
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سفار ها ،هزینههای رازاریاری و ارتباط را مراجع دولتی از یکدیگر رهره ربرند

(Mohr, 2001؛ ره نقمل

از رحیمیان و کالنتر.)8 :1382 ،

 .13شبکهسازی عبارت از قدرتی است که از روحیۀ همکاری و ره اشمترا

گذاشمتن توانمنمدیهما

حاصل میشود .شبکهسازی تمایلی است از اینکه ره خودمان ،ارتباطاتمان و ا مرادی کمه رما مما
ارتباط دارند ،احترام رگذاری  .شبکهسازی راهی است تا آنچه را داری یا از آن اطالعماتی داریم ،
ره سیست عرضه کنی و این امکان را راه کنی تا این اطالعات رهطور مداوم در شبکه جریان
داشته راشد .شبکهسازی راهی سمازمانیا تمه رمرای ایجماد ارتبماط رمین ا مرادی اسمت کمه مما
میشناسی را ا رادی که دیگران آنها را میشناسند .این ارتباط را اهداف و منظور خا ،شمکل
میگیرد (.)modiriran.ir/1393/02
 .14شبکۀ اجتماعی منبعی از اشکال متفاوت خدمات ،ارز هما ،هنجارهما و تعهمدات و ...محسموب
میشود که میتواند ره رروز عواطف اجتماعی متعددی در طی زندگی روزمره منجر شود

( Cook,

2005: 10؛ ره نقل از ایمان و شیردل 27 :1392 ،و .)28

 .15شبکهها رهعنوان مجموعهای از سازمانها و مراجع خودمختار در نظر گر ته میشوند کمه رمرای
تحقق هدف هایی گرد ه می آیند که ره تنهایی قادر ره رسیدن ره آن نیستند .سازمان ها ره ایمن
دلیل ره شبکه ها می شیوندند که آن ها را قادر ره مقارله رما مسماهل و مشمکالت کمالن و شیچیمده
میکند (Chisholm, 1998: 21؛Vogenbeck, 2005: 2؛ ره نقل از کاملی و دیگران.)165 :1388 ،
 .16شبکه ،زمینهای است ررای تبادل امکانات ،اطالعات و رصتها میان مجموعهای از سازمانهما و
میشود ،مشکالت را مرتفمع

گروهها را اهداف مشتر که سبب همکاری و عالیتهای مشتر
و آنها را در منا ع را یکدیگر سهی میسازد (تلوری.)22 :1391 ،
در یک جمعرندی از اراهه و تبیین  16تعریف وق میتوان در تعریف منتخب گفت:

 .1ما ره شیشوند نیاز داری که در تعاریف مذکور از تعاریری ماننمد زمینمه ،ترکیمب ،مجموعمه ،الگمو،
منبع ،قدرت ،رایند و ...استفاده شده است .آنچه در تعریف منتخب گمزینش ممیشمود ،مفهموم
«الگو» است .الگو مفهومی است که ره نظر می رسد تمام مفاهی دیگر را در رر دارد و رار علممی
مناسبی نیز دارد.
 .2جنس تعریف یا ماهیت اصلی شبکه راید مشخ

شود .همانطور که دیدی  ،تعاریف متفقالقمول

رر مفهوم «ارتباط» را تعاریر مختلفی مانند شیوند ،تعامل ،روارط و ...تیکید داشتند .ایمن شمژوهش
نیز واژ «ارتباطات» را رهعنوان ماهیت اصلی شبکه رر میگزیند.
 .3رازیگران و کنشگران در شبکه ،عنصری رودند که ریشتر تعاریف ره آن شرداختهاند .رمهطمور کلمی
میتوان سه نوع رمازیگر را در سمه سمح محمرم کمرد .1 :اشمخا،؛  .2گمروههما؛  .3نهادهما یما
سازمانها.
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 .4اشاره ره رایند تحقق شبکه ،مقوله ای است که رسمیاری از تعماریف رمه آن اشماره داشمتند .ایمن
شژوهش ،رح «ره اشترا گذاشتن و تسهی اطالعات ،منارع ،توانمندیها ،عواطف و هویتهما»
را رایند اصلی شبکه میداند.
 .5هد مندرودن ،مفهوم ی است که تعماریف رمر آن تیکیمد دارنمد .از منظمر ایمن شمژوهش ،همدف از
شبکهسازی« ،ه ا زایی ،کسب کارایی جمعی ،اهقآمدن رر مشکالن و نیل ره اهداف» است.
را توجه ره نکات شنجگانۀ وق می توان گفت که تعریف منتخب ایمن شمژوهش از شمبکۀ اجتمماعی،
عبارت است از:
الگوی منسج و مستمری از ارتباطات کنشگران (ا راد و گروهها) را یک ویژگمی عممومی کمه طمی
رایند ره اشترا گذاشتن اطالعات ،منارع ،توانمندیها ،عواطف و هویتهما ،سمبب هم ا زایمی،
کسب کارایی جمعی و اهقآمدن رر مشکالت و نیل ره اهدا ی میشوند که رهتنهایی امکانشمذیر
نیست.
طبق این تعریف:
 .1شبکه نوعی الگو است :طرحی منظ و طراحی شده است و امری اتفاقی و تصاد ی؛
 .2این الگو منسج و مستمر است :انسجام این گروه ره ارتباطات دره تنیمد آن اسمت .ارتباطماتی
که در یک استمرار زمانی منسج میشود؛
 .3این ارتباطات اگرچه اع ارتباطات میان ردی ،میانگروهی و حتی جمعی است ،اما شایه و رنیان
اصلی آن رر ارتباطات یزیکی ،واقعی ،چهره ره چهره متکی است و ارتباط جمعی ،رما واسمحه و
مجازی جنبۀ مکمل و کمکی دارد .علت چنین امری ،عمق و نفوذ دستۀ اول ارتباطات و طبیعتا
استحکام ریشتر شبکه است؛
 .4رازیگران شبکه ا راد و گروهها هستند و نه نهادها و سازمانها .ایمن کنشمگران رایمد دارای یمک
حوز مشتر عالیق و سالیق راشند؛
 .5این شبکه طی رایند تسهی و اشترا گذاری اتفماق ممیا تمد .آنچمه در تسمهی  ،رمه اشمترا
گذاشته میشود ،اطالعات ،منارع و توانمندیها ،عواطف و هویتهاست؛
 .6هدف نهای ی این شبکه را رایند تسهی آن ،کارآمدی ریشتر و تقویت یکدیگر است کمه طبیعتما
سبب ر ع مشکالت و نیل ره اهداف میشود.
در شبکهسازی مورد نظر این شژوهش:
 .1ارتباطات و تعامالت کنشگران چگونه است؟
 .2کنشگران و رازیگران چه کسانی هستند؟ ویژگی عمومی آنها چیست؟
 .3چه اطالعات ،منارع و توانمندیهایی ره اشترا گذاشته میشود؟
 .4هدف نهایی چیست؟
سؤال سیاستی
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در شایان ره این نکته نیز اشاره میشود که شبکهسازی نماظر رمه راینمد سماختهشمدن همر شمبکۀ
اجتماعی است و خود شبکۀ اجتماعی ره ساختار شبکه اشماره دارد .رمه ریمان دیگمر ،در تبیمین رارحمۀ
شبکهسازی و شبکۀ اجتماعی راید گفت که اولی ناظر ره رایند است و دومی ناظر ره محصول؛ رما ایمن
توضی که از طریق رایند شبکهسازی ،شبکۀ اجتماعی حاصل میشود.
 .2.1انواع شبکۀ اجتماعی
انقسام شبکۀ اجتماعی ره دو اعتبار صورت میگیرد :اول درجۀ تغییمرات محیحمی (سمرعت ،امکمان
شیشرینی ،قحعیت و نبود قحعیت) ره این معنا که تیثیر مهمی رر نحو تصمی گیری ا راد ،گروهها و
سازمانها درخصو ،رقارت و همکاری دارد .را توجه ره اینکه شدت تغییرات محیحی ،ریسک و نبود
اطمینان را ا زایش میدهمد و شمیشرینمی را مشمکل ممیکنمد ،در تحمارق رما شمرایط محیحمی رمه
ساختارهای انعحافشذیر نیازمند است تا رتوان رسیدن ره هد ی را میسر کرد که ررای آن شمبکهای
شکل میگیرد .در چنین شرایحی ،روارط خارجی را دیگمر ا مراد ،گمروههما یما سمازمانهما نیمز رایمد
انعحافشذیر راشد تا تغییر و هماهنگی در زمان نسبتا کوتاهی ایجاد شود .را کاهش شمدت تحموزات
محیحی ،نیاز ره انعحافشذیری نیز کاهش مییارد.
دوم نوع روارط رین اعضای شبکه که میتواند رهصورت همکاری کاممل تما معاملمهای وجمود داشمته
راشد .این روارط ممکن است از تمایل ره همکاری و مشارکت زیاد تا روارمط معاملمهای و حسمارگرانه
متغیر راشد .در نوع روارط معاملهای ،تبادل تواناییها را قیمت ممورد رضمایت طمر ین محمرم اسمت.
طر ین ررخی توانمندیها و منارع خود را در مقارل امتیازات یا قیمت ،معامله میکنند؛ درحمالیکمه
در همکاری کامل ،اعضا ،تمام تواناییهای خود را در اختیار طرف مقارل قرار میدهند .ماهیت روارط
رین اعضا از عوامل گوناگونی نظیر توانمندهای محوری ،کیفیت تغییرات محیحمی ،منمارع تغییمرات،
ساختار رازار و شیچیدگی ناوری تیثیر می شذیرد .همچنین ممکن است در داخل یک شبکه ،ریش از
یک حالت روارط را مشاهده کرد (رحمان سرشت و صنورر.)35 :1378 ،
ره این دو اعتبار میتوان چهار قس شبکه تعریف کرد:
 .1شبکۀ تهی :یک شکل معاملهگرانه و مناسب ررای محیط رسیار متغیر است .اصحالم تهی ره ایمن
دلیل استفاده میشود که رد ،گروه یا سازمان اصلی رهمنظور ارضای نیازهای جامعه ،گروهها ،ا مراد
و ...رهشدت ره دیگر ا راد ،گروهها و سازمانها متکی است .این نوع شبکه ررای مواردی مناسب است
که ارضای نیاز ره ناوریهای گوناگون نیازمند اسمت .معمموزا ایمن شمرکتهما ،ارتمدا تممام ا مراد و
شرکت های توانمند در عالیت مرروط را شناسایی و شس از دریا ت سمفار  ،کلیمات آن را طراحمی
میکنند .سپس گروههای ماهر استخدامکننده ،گروه ،شرکت یا رد متناسب و صماحب صمالحیت را
یا ته و رخشی از کار را در قالب قرارداد ره وی میسپارند .در این شرکتها ،دستگاههمای اطالعماتی
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نقشی حیاتی ایفا میکنند .سازوکارهای ضررهگیر در ررارر تغییرات محیحی ره نحو کارآممدی تعبیمه
شده و قادرند رهسرعت خود را را موقعیتها و شرایط جدید و ق دهند (رحمان سرشت و صنورر.)36 :1378 ،
 .2شبکۀ انعحافشذیر :ررای وضعیتی مناسب است که شرایط محیحمی متغیمر اسمت؛ ولمی اعضمای
شبکه مایل ره همکاری رلندمدت و اتحاد رین ردی ،گروهی یا سازمانی هستند .ا مراد و گمروههمایی
ره تشکیل این نوع شبکهها تمایل دارند که هریک در محصمول و راینمد خمود ،دارای کمبودهمایی
راشند .ارتباط نزدیک و هماهنگی رین اعضا از عناصر اصلی مدیریت این شبکههاست (رحممان سرشمت و
صنورر.)36 :1378 ،
 .3شبکۀ ارز

ا زوده :ررای شرایحی مناسب است که شمدت تغییمرات محیحمی نسمبتا کم  ،ولمی

تشخی ترجیحات جامعه ،رازار و رخشها دشوار راشد و اعضای شمبکه نیمز روارمط معاملمهگرانمه را
ترجی دهند .درواقع ،اعضای شبکه قادرند ررخی وظایف را را هزینۀ کمتر انجام دهند (رحمان سرشت و
صنورر.)36 :1378 ،
 .4شبکۀ مجازی :در این حالت ،تحوزات محیحی نسبتا ک و ا راد و گروهها در صمدد ایجماد روارمط
همکاری را دیگران هستند .ررخالف شبکۀ تهی ،در این حالت ،شبکه دارای توانایی محوری در

رمممممر
اساس
ایمممن
دو
عامممل
می توا
ن
چهممار
نممموع
شبکه
تصممور
کممرد
.

شکل  .1نمودار انواع شبکههای اجتماعی

شممبکۀ تهممی :محممیط
متغییمممر ،همکممماری
معاملهای
شممبکۀ انعحممافشممذیر:
محممممیط متغییممممر،
همکاری کامل
شممبکۀ ارز ا ممزوده:
تغییرات محیحی کم ،
همکاری معاملهای
شمممممبکۀ مجمممممازی:
تغییرات محیحی کم ،
همکاری کامل
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نوآوری و تولید است .این شکل از شبکه ،مورد استفاد آن دسته از ا راد ،گمروههما و سمازمانهمایی
است که در صدد کشف رصتهای رلندمدتانمد و در عمین حمال ،از راه تشمکیل شمبکه سمعی در
شوشش ریسک دارند (رحمان سرشت و صنورر.)37 :1378 ،
ره نظر میرسد را توجه ره اینکه در هر شبکهای از تخص های گونماگون ررخموردار اسمت ،رایمد محیحمی
کامال متغیر وجود داشته راشد تا رتواند این ا راد را جذب و حفظ کند .از طر ی ،همکاری کاممل اسمت کمه
راع میشود یک شبکه ره مو قیت دست یارد .رنمارراین ،رهتمرین نموع شمبکه رمرای نخبگمان متخصم –
متعهد شبکۀ انعحافشذیر است.
اصل سیاستی :نوع شبکه :انعطافپذیر

 .3.1کارکردهای شبکۀ اجتماعی
شبکههای اجتماعی کارکردها ،ویژگیها و وایدی دارند که ایمن کارکردهما و وایمد عماملی اساسمی
ررای شکلگیری آنها نیز ره حساب میآید و اساسا مزیت آنها نسبتره واحدهای اجتمماعی دیگمر
مانند گروه ،نهاد ،جامعه ،جماعت ،توده ،انبوه خلق و ...ره حساب میآید .ذیال ره ررخمی کارکردهمای
آن اشاره میشود:
 .1 .3.1تمرکز منابع و نیروها و بهرهوری بیشتر
استفاده از منارع غیرمتمرکز در قالبی واحد یکی از واید و کارکردهای شبکههای اجتماعی است .در
ناوریهای نو ،ره دلیل وجود ریسک راوان ،تخصصیشدن مداوم حوزههای مختلمف و شماخههمای
درون یک ناوری ،سبب می شود مراکز عال ،نیازهای متعددی ازنظمر تجهیمزات و توانمنمدیهمای
علمی و نیروی انسانی داشته راشند .همچنین در مواقعی کمه اجمرای طمرم رمه اسمتفاده از نیازهما،
تجهیزات و منارع متعددی نیازمند راشد که همگی آنها در حیحمۀ دسترسمی شمخ یما سمازمانی
واحد نیست ،رهترین راهحل ،ایجاد شبکه میان عناصری است که همگی ،واجمد امکانمات زازم رمرای
اجرای طرم راشند .در این صورت ،نکتۀ مه این است که عضویت در شبکه و مشمارکت در اجمرای
طرم ،راید ررای همۀ اعضا ،رنا رر سودی که از مشارکت عایدشان میشود ،توجیهشمذیر راشمد (تلموری،
.)38-28 :1391

رر اساس کارکرد مذکور میتوان گفت که در انتخاب ا راد و گروهها راید ره نحوی عمل شود کمه
ترکیب کلی کنشگران اوزا دارای ریشترین تنوع راشد .ثانیا را ه متناسب و تکمیلکننمده راشمد؛
ره نحوی که شرایط ردهرستان توانمندیها رخ دهد .این امر رهویژه در مورد کنشگران سرحلقه و
اصلی ،اهمیت مضاعف دارد.
اصل سیاستی :تنوع و تناسب منابع و توانمندیهای کنشگران
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 .2 .3.1توزیع مطلوب اطالعات
قرارگر تن عالیتها در چارچوب شبکه سبب میشود اطالعات رهطور محلموری در مجموعمه توزیمع
شود و عناصر شبکه از عالیتهای یکدیگر رهخوری آگاه شوند (تلوری .)26 :1391 ،همچنین شبکه راع
در اختیار گذاشتن اطالعات زیاد را هزینه و زمان اند ررای اعضای شبکه میشود (الوانی و سمید نقموی،
 .)19 :1381شژوهشگران ارتباط جمعی نشان داده اند که ارتکارات و اطالعات از طریق شبکههمای رمین
اشخا ،در جامعه شخش میشوند .وسایل ارتباط جمعی ارزاری هستند ،امما اندیشمههما و اطالعمات
عمال از طریق شبکههای کالمی رین ا راد شخش میشوند (لیتل جان143 :1384 ،؛ رهنقل از همدانی ،ریتا).
همانطور که تعریف منتخب از شبکه های اجتماعی نیز آمد ،رایند اصملی در شمبکۀ اجتمماعی،
تسهی و ره اشترا گذاری اطالعات است .در این راستا ،سه راهبرد قارل توجه است .1 :گمرد
سراسری اطالعات در شبکه؛  .2استفاده از وسایل ارتباط جمعی ررای توزیع اطالعمات؛  .3تموازن
رین ارتباط میان ردی و جمعی در توزیع اطالعات.
در مورد راهبرد اول راید گفت که اطالعات در یک شبکه رایمد رمهطمور متموازن و سراسمری در
گرد راشد .این ردان معناست که شکاف ارتباطی و اطالعاتی رین گمروههما و طبقمات یما رمین
اعضای یک گروه نباید وجود داشته راشد .طبیعتا این ره معنای یکسانی حج اطالعمات در کمل
شبکه نیست و ممکن است در ررخی مراتب و طبقات رهویژه در طبقمات نزدیمک رمه رهس همرم،
تبادل اطالعات متراک تر راشد .دررار راهبرد دوم نیز راید گفمت کمه رمرای توزیمع اطالعمات در
شبکه راید از وسایل ارتباط جمعی استفاده کمرد .در ایمن راسمتا ،اسمتفاده از اینترنمت و ضمای
مجازی ره دلیل دسترسی ریشتر و هزینۀ کمتر و ماهیمت تعماملی آن ریشمتر توصمیه ممیشمود.
درنهایت ،در مورد راهبرد سوم تیکید می شود که در شمبکۀ اسمتفاده از ارتباطمات رما واسمحهای
وسایل ارتباط جمعی نباید اعضا از ررقراری ارتباطات میان ردی و چهره ره چهره غا ل شوند که
طبیعتا عمق و اثرگذاری ریشتری دارد .توازن میان این دو ارتباط راید رعایت شود تما هم زممان
گستر ارتباطی و عمق ارتباطی را ه شیشر ت کنند.
اصل سیاستی :توزیع مطلوب اطالعات

 .3 .3.1کاریابی
«شبکۀ اجتماعی راع دسترسی ا راد ره اطالعات دررار موقعیتهای کاری و رمازار کمار ممیشمود»
(کراول2004 ،؛ رهنقل از شارعشور)173 :1386 ،؛ ردین صورت که «وقتی ردی ره عضویت در شمبکۀ اجتمماعی
خاصی درآید ،می تواند را استفاده از ارتباطی که را اعضای آن شمبکه ررقمرار ممیکنمد ،رصمتهمای
شغلی رهتری را ررای خود ره وجود آورد؛ چراکه شیوندهای موجود در شبکه ،امکان ارزیاری اطالعات
مرروط ره رصتهای شغلی را ره اعضا میدهد و آنها را در انتخاب شغل مورد نظر کمک میکنمد»
(الوانی و سیدنقوی« .)19 :1381 ،ممکن است عضوی همکار عضو دیگر شمبکۀ خمود ،در سمازمان ،نهماد یما
شرکتی خا ،شود و هرچقدر شبکۀ ا راد گستر یارد ،وضعیت شغلی آنان نیز رهبود شیدا میکنمد
(اعظ آزاده ،دهقان دهنوی.)1387 ،
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همانطور که در تعریف شبکۀ اجتماعی آمد ،نیل ره اهداف و اهقآمدن رر مشکالتی که رهتنهایی
امکان شذیر نیست ،از اهداف شبکۀ اجتماعی است که از طریق ه ا زایی حاصل میشود .یکمی از
مشکالتی که نخبگان متخص  -متعهد را آن مواجمه هسمتند« ،عمدم اشمتغال» اسمت .یکمی از
اهدا ی که میتوان در شبکۀ اجتماعی موردشژوهش دنبال کمرد و رمرای آن تمداریری اندیشمیده
شود ،زمینه چینی ررای اشتغال اعضاست و در آن راستا میتواند را نهادهای مختلف رمرای جمذب
اعضا مذاکره کرد.
اصل سیاستی :زمینهچینی برای شغلیابی اعضا

 .4 .3.1امکان نظارت بیشتر
امکان نظارت رر عالیتهای مراکز و رررسی این عالیتها ،کارکرد دیگر شبکههای اجتمماعی اسمت.
ساختار شبکه این امکان را در اختیار مدیریت شبکه قرار میدهد که رهآسانی و ره میزان کما ی ،رمر
عملکرد گرهها نظارت داشته راشد یا رررسی روند اجرای ررنامههای جاری در ردنۀ شبکه ،تصممیمات
مناسبی ررای رهبود عملکرد شبکه و سیاست های حمایتی و مدیریتی مجموعمه اتخماذ کنمد (تلموری،
.)26 :1391
یک شبکۀ اجتماعی محلوب ،شبکهای اس ت که امکان نظارت و ارزیاری از آن وجود داشته راشمد.
در این راستا ،طراحی نظام نظارت کارآمد و روزآمد ،اهمیت چشمگیری دارد .رمه نظمر ممیرسمد
نقش اعضای اصلی و سرشاخهها در این راستا ررجستهتر از سایر اعضا است.
اصل سیاستی :طراحی نظام نظارت کارآمد و روزآمد

 .5 .3.1حمایت شبکهای
شیامدهای مهمی در شیوستن ره هر شبکه رهخصو ،ررای تازهواردها وجود دارد .از طریمق عضمویت
در شبکههای اجتماعی است که اعضا می توانند احترام دیگران ره خود را ره دست آورنمد .شمبکههما
تعهد و اداری رین اعضا و حمایت سازمانی را ره وجود میآورند (Green, 1982؛ رهنقمل از قلمیشمور و دیگمران،
.)45 :1391

یکی از وظایف مه شبکۀ اجتماعی موردنظر ،حمایت از اعضا در عالیتهای آموزشی ،شژوهشمی و اجرایمی
است .در این راستا ،کمک ره اعضا در دانشا زایی ،شژوهشگری و جذب سرمایه در این جهمت و درنهایمت،
مشاور کری در امور اجرایی زازم و ضروری است.
اصل سیاستی :لزوم حمایت از اعضا

.6 .3.1کسب مهارت
«شبکههای میانسازمانی که حاصل کار سرمایۀ اجتماعی است ،مزایای مختلفی ررای سمازمان دارد؛
ازجمله کسب مهارتهما و دانمش جدیمد از سموی اعضمای شمبکههما مزیتمی کمه در سمازمانهمای
چندرخشی کارررد دارد» (الوانی و سید نقوی.)19 :1381 ،
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یکی از وظایف مه در طراحی شبکه ،تعیین میزان و نوع مهارتهایی است که ا راد رایسمتی در
طول عضویت در شبکه کسب کنند و طبیعتا یکی از مال های ارزیماری مو قیمت شمبکه و دوام
عضویت هر رد در شبکه ،میزان کسب مهارتهای تعریفشده است.
اصل سیاستی :مهارتافزایی اعضا

 .7 .3.1کسب منفعت مالی
«شبکهها معموزا شامل ارتباط را دیگران متنوع ررای منفعترردن از ارتباطات کاری متقارمل اسمت»
(Singh & other, 2006؛ رهنقل از قلیشور و دیگمران .)45 :1391 ،تقویت انگیزههمای غیرممادی رمرای عضمویت در
شبکه ،از دستورکارهای مه مدیران شبکه است؛ اما تعبیۀ نظام منفعترسانی ره اعضا رما توجمه رمه
وقتگذاری و زمانرری عضویت و عالیت در آن زازم و ضروری است.
انگیزهرخشی معنوی و اعحای منا ع غیرمادی مانند مهارتا زایی در ایجاد شبکه در اولویت است؛
اما شرط زازم شبکه رهویژه در رقا و دوام آن ،طراحمی نظمامی خودمختمار ممالی اسمت تما وقمت
ریشتری را صرف عالیت های شبکه نمایند .در این راسمتا ،اتخماذ تمداریری رمرای درآممدزایی در
حوزههای آموزشی و شژوهشی زازم و ضروری است.
اصل سیاستی :طراحی نظام درآمدزایی شبکه

 .8 .3.1ایجاد یکپارچگی
«مزیت و کارکرد دیگر شبکۀ اجتماعی ،ایجاد یکپمارچگی در میمان اعضاسمت .هنجارهما و راورهمای
محک سبب ایجاد شبکه اجتماعی قوی میشود که درررگیرند آدابورسوم و قوانین خاصی است و
این هنجارها جایگزینی کنترلهای رسمی میشود» (الوانی و سیدنقوی.)20 :1381 ،
زازم است که حلقۀ اول و شورای راهبری شبکه ،در ارتدای راهاندازی آن ،یمک مانیفسمت شمامل
مختصات و چارچوب هویتی اعضا در هر رخش و طبقه را مشخ کنمد .ایمن مانیفسمت ،ضممن
روشنکردن هدف هویتی شبکه ،در گزینش ا راد ررای عضویت نیز کارایی دارد.
اصل سیاستی :تدوین چارچوب هویتی شبکه

 216پژوهشهای معاصر انقالب اسالمی ،دورۀ  ،1شمارۀ  ،2تابستان 1394

در شایان این رخش ،ررای جمعرندی ،عنوان کارکردها در نمودار زیر میآید:

شکل  .2نمودار کارکردهای شبکة اجتماعی

 .2نخبگان علمی
همانطور که در رخش چیستی شبکۀ اجتماعی گفته شد ،رازیگران و کنشگران ،عنصری از شبکه ره
حساب میآیند که را تعامالت خویش شبکه را ره وجود میآورند .در این شژوهش ،منظور ما از نخبه،
تعاریف اراههشده توسط رنیاد ملی نخبگان و دیگر نهادها نیست که ناظر ره هو سرشار و استعداد
خا ،در رد است؛ رلکه در معنایی وسیعتر ره هر رد راانگیزه ،عالقهمند ،شرتال و را هو عمادی
اطالق میشود که رهنوعی ایده یا طرم نویی دارد که میتواند ررای جامعه مفید راشد.
آنچه ررای ما در این تعریف اهمیت دارد ،حوز انگیزشی رد است و نه حوز اسمتعداد .ایمن ا مراد
راانگیزه و شرتال راید دارای دو ویژگی راشند :متخص و متعهد .منظور مما از تخصم  ،تمرکمز مرد
روی حوز کاری خاصی است .رهعنوان مثال ،ردی روی شیمی یا یزیک یا رسانه و ...متمرکز اسمت و
در آن حوزه حرفها و ایدههای نویی دارد .نخبۀ متخص از منظر این شژوهش ،رمه کسمی یما کسمانی
اطالق میشوند که یا در حوز خاصی عالیت متمرکز دارند یا در حال تحصیل در آن رشته هستند یما
قصد عالیت یا تحصیل در آن حوزه را دارند .اما منظور از تعهد ره حوز راورهما و ارز همای ا مراد رمر
میگردد .ا رادی میتوانند عضو این گمروه شموند کمه رمه آرممانهمای انقمالب اسمالمی ازجملمه اصمل
وزایت قیه ،اسالم سیاسی ،تقید ره دین و شریعت در زندگی روزمره ،تحقق علموم انسمانی اسمالمی و...
معتقد راشند.
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کسانی میتوانند عضو شبکه موردنظر شژوهش شوند که دارای ویژگیهای ذیل راشند:
 .1راانگیزه و عالقهمند راشند؛
 .2از حداقلی از استعداد و هو ررخوردار راشند؛
 .3حوز کاری و تحصیلی آنها حوز خاصی راشد؛
 .4ره آرمانهای انقالب اسالمی معتقد راشند.
اصل سیاستی :شرایط افراد برای عضویت در شبکه

ب) الگوی سیاستی
تا اینجا تال شد تبیینی هرچند اجمالی از ضای نظری شبکهسازی و شبکۀ اجتماعی اراهه شود و
در همین راستا ،سؤازات و اصول سیاستی احصا گردد .در این رخش سعی میشود ضممن ممرور رمر
این سؤازات و اصول ،ره سؤازات در سح ملموستمر و عملیماتیتمری شاسمخ داده و ضممن تکمیمل
اصول ،نسبتشان را یکدیگر و نقشآ رینی آنها در الگوهای سیاستی را نشان دهی  .ایمن سمؤازات و
اصول ره شرم ذیل است:
 .1کنشگران و رازیگران چه کسانی هستند؟ ویژگی عمومی آنها چیست؟
 همانطور که شیش از این گفته شد ،کنشگران و رازیگران این شبکه در سح رد و گمروه (طبمق
اصل سیاستی نوع شبکه :ردی-گروهی) تعریف میشود .ره ریان دیگر ،در ایمن الگمو ،متصمدی
شبکهسازی ره دنبال ا راد و گروههای نخبگانی انقالب اسالمی است و نه نهادها و سازمانها؛
 کنشگران ،نخبگان علمی متخص و متعهد هستند .رنارراین ،ویژگی عمومی ایمن ا مراد ،عبمارت
است از :عالقهمند و مستعدرودن نسبتره عالیت یا تحصیل در جهت آرمانهای انقالب اسالمی
در موضوع یا مسئلۀ خا،؛
 این ا راد ازنظر تحصیلی دارای این طبقات هستند :دانشجو یا دانشآموختۀ دکتمری ،دانشمجو یما
دانش آموختۀ کارشناسی ارشد ،دانشجو یا دانش آموختۀ کارشناسی و دانشآموز .همچنین ازنظر
شغلی دارای این شقوقاند :مدیر ،کارشناس ،کارمند و داوطلب عال.
 .2ارتباطات و تعامالت کنشگران چگونه است؟
 ارتباطات ره چند اعتبار تقسی میشود:

 ره اعتبار کارکرد ارتباط :ارشادی ،آموزشی ،شژوهشی و سیاستی:
ارتباطات ارشادی ناظر ره ارتباطی است که را همدف ترریمت مرد و رشمد اسمتعدادهای درونمی او و
انگیزهرخشی ره رد در جهت شیجویی منویات انقالب اسالمی است .ارتباطات آموزشمی رخمش
نازلتری از ارتباطات ارشادی است کمه علم و تخصم را در مرد ایجماد ممیکنمد .ارتباطمات
شژوهشی نیز ره مجموعۀ تعامالتی گویند که حول حل مسئلهای علمی شکل میگیمرد و در شمی
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حل آن مسئله است .درنهایت ،ارتباطات سیاستی ناظر ره تصمی گیریهای متصدیان شمبکه در
جهت ارتقای کیفی و کمی آن است.

 ره اعتبار قالب ارتباط :مباحثه ،مناظره و نشست:
این قالبها ،قالبهای شیشنهادی نگارندگان است که قارل ا زایش است .مباحثه شاید شایمهایتمرین
ارتباط در هر شبکه راشد .ایجاد رهنگ مناسب گفتگو نقش رسمزایی در مانمدگانی محالمب در
اذهان ،رشد مهارت ارتباطی آنها و تقویت روحیۀ کار جمعی میشود .این ویژگیهما رمه شمکل
حر هایتر و شیچیدهتری در مناظرات خود را نشان میدهمد .نشسمتهما نیمز رما محوریمت یمک
متخص  ،سنخ دیگری از ارتباطات اسمت کمه از حالمت تعماملی کمتمری ررخموردار اسمت؛ امما
محاسن خا ،خود را دارد.
 ره اعتبار سح ارتباط :میان ردی ،میانگروهی و جمعی
ارتباطات میان ردی در داخل گروه ،رنیادیترین نوع ارتباط است؛ مانند ارتباط سرگروه را اعضما یما
اعضا را یکدیگر .اساسا عمیقترین نوع ارتباطمات و ممؤثرترین نموع ارتباطمات در ایمن سمح رخ
میدهد .در طرحی رازاتر ،ارتباطات میانگروهها محرم میشود .ایمن نموع ارتباطمات ،اسمتحکام
کلی شبکهها را ارتقا میرخشد و طبیعتا ره کلیت شبکه هویت ممیدهمد .در کنمار ایمن دو نموع
ارتباط مستقی و یزیکی از ارتباطات جمعی را واسحه رهویژه ضای مجازی نباید غفلت ورزیمد،
اگرچه تیکید میشود جنبۀ غلبه نسبت ره ارتباطات میان ردی و میانگروه نباید شیدا کند.
 .3چه اطالعات ،منارع و توانمندیهایی ره اشترا گذاشته میشود؟
اطالعات را معیارهای ذیل مقولهرندی میشود:
 اطالعات ره اعتبار رایند1 :آموزشی (جمعآوری) ،شژوهشی (تحلیل) و ترریتی
اطالعات آموزشی ،ناظر ره ارتباطات آموزشی است .درواقع اطالعات آموزشی ،آن چیزی است که در
ارتباطات آموزشی رین اعضا منتقل میشود .رهعنوان مثال رانک کتب ،رانک مقازات و ...میتواند
مصداقی از اطالعات آموزشی راشد .اطالعات شژوهشی ،ره اطالعاتی گویند که ره شکل هد منمد
در جهت شاسخ ره سؤال شژوهشی جمعآوری میشود .اطالعات ترریتی نیز ره مجموعه دادههما و
مهارتهای مرریان در شبکه گویند که طی رایندهای شیچیده و رلندممدت ،در اعضما نهادینمه و
درونی میشود.
 اطالعات ره اعتبار شکل :شفاهی و مکتوب
اطالعات را ره اعتبار شکل شیمام از حیم اسمتفاده از زرمان در مقمام رسمتندگی و گمو در مقمام
گیرندگی (ارتباطات شفاهی) یا در مقارل ،دست در مقام رستندگی و چش در مقمام گیرنمدگی
(ارتباطات مکتوب) میتوان تقسی کرد .ارتباطات مکتوب ره سواد ،حوصمله و تمرکمز ریشمتری
نیاز دارد .این در حالی است که ارتباطات شفاهی اینگونه نیست .ره نظر میرسد توازن رمین دو
نوع اطالعت در شبکهسازی مه است.
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 اطالعات ره اعتبار موضع :ایجاری و سلبی
یک سلسله اطالعات ناظر ره رودنها یا رایمدها هسمتند و یمک سلسملۀ دیگمر از اطالعمات نماظر رمه
نبودنها و یا نبایدها.
 .4هدف نهایی چیست؟
اهداف شبکه قارل طرم در دو سح است:
 اهداف اصلی:
 oنیروسازی :رشد و ترریت نخبگان متخص و متعهد از طریق اشترا گذاری ظر یمتهما و ایجماد
کارایی جمعی؛
 oتولید عل  :نقد و رررسی محالعات علمی در ادریات غرری و تال ررای تولید عل ایرانی -اسالمی؛

 اهداف رعی:
 oجذب دانشآموزان و ا راد ررای تحصیل و عالیت؛
 oشغلیاری ررای اعضا؛
 oا زایش دامنۀ اطالعات اعضا؛
 oارتقای قو تحلیل و نقد اعضا؛
 oرسط و ترویج ضای ررادری و اعتماد در شبکه.
حال ره رح دیگر ،یعنی اصول سیاستی محرمشده در رخش شیشمین ممیرسمی  .در کمل ،دوازده
اصل سیاستی محرم شد .ره نظر میرسد این اصول دوازدهگانه را میتوان در سمه مقولمه طبقمهرنمدی
کرد .این سه مقوله مبنای ترسی الگوهای نهایی ما خواهند رود:
سیاستهای ناظر رر ساختار شبکۀ اجتماعی :سیاستهای شمار .3 ،1
در این رخش از سیاستهایی سخن ره میان میآید که موقعیتها را در شبکه مشخ

میکنند.

سیاستهای ناظر رر رایندها و ارتباطات شبکۀ اجتماعی :سیاستهای شمار .9 ،8 ،7 ،5 ،4 ،2
این نوع سیاستها ،رایندها و ارتباطات شویای شبکه را چارچوبرندی میکنند.
سیاستهای ناظر ررساختن شبکۀ اجتماعی :سیاستهای شمار .12 ،11 ،10 ،6
این نوع سیاستها ،ناظر رایند ساختن شبکهاند و نه خود شبکه و ارعاد آن.
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شکل  .3الگوی کالن ساختار شبکة اجتماعی

 .1الگوی ساختار شبکۀ اجتماعی
الگوی کالن ساختار شبکۀ اجتماعی دارای شنج سح است :مدیریت شبکه ،شورای سیاستگمذاری،
گروههای شژوهشمی ،گمروههمای آموزشمی و گمروههمای ارشمادی .ممدیریت شمبکه از رمین شمورای
سیاستگذاری و ره انتخاب آنها تعیین میشود .شورای سیاستگذاری خود متشکل از دانشمجویان
یا دانشآموختگان دکتری یا مدیران اجرایی اسمت کمه تصممی گیمریهمای کمالن شمبکه را انجمام
میدهد .طبقهرندی گروههای شژوهشی در سح کارشناسان ارشد است که حول مساهل و شروژههای
تحقیقاتی عالیت میکنند .گروههای آموزشی ،در سح کارشناسی تعریف میشوند و امور آموزشمی
را شیگیری میکنند .درنهایت نیز گروههای ارشادی یعنی دانشآموزان هستند.

 .2الگوی فرایندها و ارتباطات شبکۀ اجتماعی
این رخش شامل چهار مدل متناسب را چهار موقعیت و سمح شمورای سیاسمتگمذاری ،شژوهشمی،
آموزشی و ارشادی طراحی شده است .در داخل دایرهها ،نوع کنشمگران مشمخ شمده و در داخمل
کاردهای مستحیلی رین دو دایره ،رایندهای ارتباطی میان آنها تعیین شده است .هر شمکل دارای
سه دایره و دو کادر مستحیلی است.
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شکل  .4الگوی ارتباطی در شورای سیاستگذاری

شکل  .5الگوی ارتباطی درونگروهی سطح پژوهشی
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شکل  .6الگوی ارتباطی درونگروهی سطح آموزشی

شکل  .7الگوی ارتباطی درونگروهی سطح ارشادی
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 .3الگوی ساختن شبکۀ اجتماعی
آخرین مدل و الگوی اراههشده در این مقاله ،ناظر ره رایند ساختن و ایجاد شمبکۀ اجتمماعی ممورد
نظر است .رازه زمانی شکلگیری این شبکه ،چهارساله و در دو مقحع زممانی دوسماله تفکیمک شمده
است .در دو سال اول ،شورای سیاستگذاری و گروههای شژوهشی را وظمایف تعریمف شمده تشمکیل
میشوند و دو سال دوم ،گروههای آموزشی و ارشادی .طبیعی است کمه رعمد از چهمار سمال ،شمبکۀ
اجتماعی نخبگانی راید ره ثبات تشکیالتی ررسد.

شکل  .8الگوی سیاستی ساختن شبکة اجتماعی
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نتیجهگیری
ضرورت و لزوم سرمایهگذاری رر نخبگان هر کشور و حمایت از آنها رمرای رشمد و تکاممل جامعمه،
اصلی اساسی و ردیهی است .انقالب اسالمی نیز ،چه در مرحلۀ تیسیس ،چه در مرحلۀ نظامسمازی و
چه در مرحلۀ تثبیت خویش ،مستثنا از این اصمل نیسمت و نخبگمان علممی نقمش اساسمی را ایفما
میکنند .آیند روشن انقالب نیز منوط ره میزان توجه و تمرکز ما ره آنهاست.
در همین راستا ،رنیاد ملی نخبگان در ایران ،متصدی اصملی اممر حمایمت و ششمتیبانی از نخبگمان
است و در این راستا تال های راوانی صورت شذیر ته است .آنچه نقحۀ کانونی مباحثۀ ایمن مقالمه رمه
حساب میآید ،محالعۀ ضرورت و کیفیت حمایت از نخبگان انقالب اسالمی نیست ،رلکه توجه ره سح
عمیقتر و راکیفیتتری از حمایت است؛ یعنی شبکهسازی نخبگان علمی انقالب اسالمی .این مقاله رمر
این راور است این سح از حمایت و رشد نخبگان ،نه از طریمق حمایمت مردی ممالی و معنموی از
آنها ،رلکه در تعامل سازند مهندسیشده از رهگذر ایجاد شبکههای انسانی نخبگان حاصل میشود.
این مقاله تال کرد را رو کتارخانهای و را تکنیک توصیفی -تحلیلی از طریق کنکاشی شیرامون
 16تعریف شبکۀ اجتماعی ،ره تعریفی مختار دست یارد که مبنای استخراج  4سؤال سیاسمتی اساسمی
شد .رح شیرامون انواع و کارکردهای شبکۀ اجتماعی نیز ،گزارههای 12گانمۀ سیاسمتیای را شیشمنهاد
داد .رر اساس سؤازات و گزارههای سیاسمتی  ،تمال شمد کمه سمه الگموی سماختار شمبکۀ اجتمماعی،
رایندهای شبکۀ اجتماعی و رایند ساختن شبکۀ اجتماعی ترسی شود.
در شایان ،این مقاله موضوعات شژوهشی ذیل را ره عنوان چش انداز تحقیقماتی ررآممده از ایمن مقالمه
شیشنهاد میکند:
 .1شبکهسازی نخبگان علمی در اسناد سیاستی جمهوری اسالمی ایران؛
 .2نقد و رررسی عملکرد رنیاد ملی نخبگان در جهت شبکهسازی اعضا؛
 .3الگوی سیاستی شبکهسازی نخبگان علمی جهان اسالم؛
 .4الگوی سیاستی شبکهسازی نخبگان آزاد جهان در مقارل نظام سلحه.
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