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  دهیچک
 ایجاد هایی مجموعه را جهان در فرهنگی جریانات اثرگذارترین و ترین فعال امروزه

 فرهنگی فعاالن و نخبگان از کارآمد و کیفی هایی شبکه ایجاد به موفق که کنند می

 سازي شبکه جهت مدیریتی الگوي ارائه حاضر پژوهش هدف اساس این بر .اند شده

 موردي مطالعۀ کیفی راهبرد .است اسالمی انقالب فرهنگی جبهۀ فعاالن و ها تشکل

 همچنین، .گرفت قرار استفاده مورد پژوهش این براي راهبرد ترین مناسب عنوان به

 مورد پژوهش هاي یافته نمایش و دهی سازمان براي نیز مضامین شبکۀ تحلیل روش

 جهت فعال فرهنگی هاي شبکه از مورد سه حاضر تحقیق در .گرفت قرار استفاده

 ،»مقدس مشهد محور تربیت هاي تشکل شبکه« شامل که است شده انتخاب مطالعه

 شبکه« و »اسالمی انقالب فرهنگی محصوالت توزیع و تولید هاي تشکل شبکه«

 پایه مضمون 26 شناسایی به منجر پژوهش هاي یافته .باشد می »کاریتاس المللی بین

 پنج قالب در تحقیق نتایج مشابه، هاي گروه در مضامین این سازي خوشه با که گردید

 و نکات شامل پژوهش دهنده سازمان مضامین .شدند بندي دسته دهنده سازمان مضمون

 سرمایۀ و اعتماد شبکه، ارکان و ساختاري نکات شبکه، گیري شکل به مربوط اصول

 به مربوط مسائل و شناسی روان و رفتاري نکات فرهنگی، هاي شبکه در اجتماعی

 فراگیر مضمون تحت نیز دهنده سازمان مضامین کلیه .باشد می شبکه در ریزي برنامه

 مذکور مضمون مبنا این بر باشد؛ می تعریف قابل »فرهنگی پایدار شبکه توسعه و ایجاد«

 فعاالن و ها تشکل .دهد می تشکیل را پژوهش این مضامین شبکه هسته و کانون

 و همکاري مزایاي از توانند می حاضر پژوهش در شده ارائه مدل از استفاده با فرهنگی

 منشأ طریق این از و شده مند بهره فرهنگ حوزة در پایدار اي شبکه قالب در افزایی هم

  .باشند اسالمی انقالب اهداف راستاي در بزرگ فرهنگی تحوالت
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  مقدمه

 جامعه در صالحانی و نیکان دینی، رهبران اصالحی آثار استمرار و حفظ منظور به

 اینان .اند یختار طول در آنان اصالحی هاي حرکت بخش تداوم که کنند می آفرینی نقش

 اجتماعی دستاوردهاي از دفاع و ترویج به صرفاً و دهند نمی ارائه جدیدي مکتب اگرچه

 در .کنند می ایفا اجتماعی تحوالت در کننده تعیین نقشی اما پردازند، می بزرگ رهبران

 عملکرد بنابراین، ؛است ساز سرنوشت جامعه براي آنان فعالیت و تالش و حضور واقع،

 کارگزاران زمره در آنان مالك، این با و دارد را تاریخی اجتماعی هاي کنش ویژگی آنان

 را افراد این توان می لحاظ این از ).1386 هاشمی،( آیند می حساب به فرهنگی تغییرات

 گرد فرهنگی هاي سازمان و ها تشکل قالب در موارد اغلب در که نامید فرهنگی فعاالن

 .آیند می هم

 ایجاد هایی مجموعه را جهان در فرهنگی جریانات اثرگذارترین و ترین فعال امروزه

 و نخبگان بین اجرایی و فکري افزایی هم ایجاد و آوردن هم گرد به موفق که کنند می

 هایی نمونه عنوان به و آن منفی شکل در .شوند می خاصی يها حوزه برجسته فعالین

 ,Avineri( صهیونیسم و )Mackey, 2012( فراماسونري هاي جریان از توان می برجسته

 حیاتی هاي شریان اند توانسته کارآمد و کیفی هایی شبکه ایجاد طریق از که برد نام )1981

 جهان در .بگیرند اختیار در را )فرهنگی صنایع زمینه در یژهو به( جهانی جامعه فکري

 براي .است بوده عظیم فرهنگی تغییرات منشأ همواره هایی شبکه چنین وجود نیز اسالم

 گولن اهللا فتح شبکه و )Wickham, 2013( المسلمیناخوان جمعیت به توان می نمونه

)Hendrick, 2012( فکري مبانی اساس بر و خود جوامع در کدام هر که نمود اشاره 

 انقالب .اند بوده بزرگی )منفی و مثبت از (اعم فرهنگی آثار منشأ گذارانشان بنیان خاص

 امام حضرت شاگردان از يا شبکه بلندمدت فعالیت حاصل توان می نیز را اسالمی

 به اقدام توانستند کشور نقاط اقصی در انقالبی هاي هسته ایجاد با که دانست خمینی

 مردم عامه فکر و روح در جریان این شدن جاري و کنند اسالمی انقالب جریان ایجاد

 مسئله هنوز نکته این رغم یعل .پیچید هم در را شاهنشاهی حکومت طومار که بود

 در و باشد می مسئوالن بین در و اسالمی جمهوري در جدي مشکالت از یکی فرهنگی

 و هماهنگی طریق از اسالمی جمهوري معاند جریانات فرهنگی يها حوزه از برخی
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 و اند شده اسالمی جامعه فرهنگ در منفی تأثیرگذاري به موفق همسو هاي فعالیت انجام

 و گذاري سیاست در سویی هم و هماهنگی کشور داخل در که است حالی در این

   .است نداشته وجود عمل و یزير برنامه

 غالباً جامعه فرهنگ سطح ارتقا در موجود و گذشته هاي سیاست و رویکردها اگر

 حوزه فعالین اینک است، داشته هدفمند غیر و کالن يها بودجه صرف بر تمرکز

 از خود هاي فعالیت کیفی سطح ارتقا به نسبت بیشتري مسئولیت احساس فرهنگ،

 با مختلف تخصصی يها حوزه فعالین و ها تشکل بین يا شبکه ارتباطات بهبود طریق

 غالب ادبیات به تبدیل حال در يا شبکه ادبیات چه اگر اخیر هاي سال در .دارند یکدیگر

 يساز شبکه جهت نیز ارزشمندي هاي تالش و است کشور در فرهنگی هاي فعالیت در

 این رسد می نظر به اما است، گرفته صورت فرهنگی يها حوزه از برخی فعالین

 پژوهش این .برد می رنج منسجم نظري چارچوب یک فقدان از زیادي حد تا ها فعالیت

 چارچوبی بتواند حوزه این در شده کسب تجربیات از استفاده با که است آن پی در

 افزایی هم راستاي در فرهنگ حوزه در فرهنگی فعالین و ها تشکل يساز شبکه جهت

  .کند پیشنهاد را اسالمی انقالب فرهنگی جبهه هاي تشکل و فعالین

  نظري یمبان .1

  یفرهنگ فعال و فرهنگ .1-1

 که سنن و ها عادت اعتقادات، یادگرفتنی، رفتارهاي از اي مجموعه توان می را فرهنگ

 جامعه آن وارد که دیگران توسط متوالی اي گونه به و است مشترك افراد از جمعی میان

 ).Sedgwick & Sedgwick, 2002( نمود تعریف شود، می گرفته کار به و آموخته شده،

 این در که باشند می فرهنگ و دین بین همانی ینا رابطه به معتقد اندیشمندان از برخی

 تنها نه گروه، این باور به .است گرفته قرار نظر مد فرهنگ از تعریف این نیز پژوهش

 و فقهی متون سنت، روایات، بلکه دین، یريگ شکل اصلی منابع از یکی عنوان به قرآن

 یزدي، مصباح( دهد می نشان انسان زندگی ابعاد تمام به ناظر را دین نیز فقها باور

 نظریه این طرفداران شمار در سیوطی و زرکشی رازي، فخر غزالی، ابوحامد .)1378

 هیچ« مانند آیاتی گروه این قرآنی مستندات جمله از .)1387 بهرامی،( شوند می شناخته
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 را کتاب این ما و« یا 1»است آمده مبین کتاب در که این مگر ندارد وجود تري و خشک

 روایات و آیات این، بر افزون .باشد می 2»است چیز همه بیانگر که کردیم نازل تو بر

 بر .هستند دین قلمرو کنندة یینتب و جامعیت مؤید ،یادشده آیات مضمون با نیز دیگري

  .است برنامه داراي فرهنگ اجزاي تمام براي دین معتقدند اندیشمندان این اساس این

 تعریف است الزم پژوهش این در شده یفتعر مسئله صورت به توجه با

 فرهنگ از شده ارائه تعریف اساس بر .شود ارائه فرهنگی تشکل و فعال از تري کاربردي

 تعریف عنوان به توان می را زیر تعریف فرهنگ و دین بین همانی ینا رابطه پذیرش و

  :نمود ارائه فرهنگی تشکل از عملیاتی و کاربردي

 که است افراد از شده دهی سازمان اي مجموعه یا فرد :فرهنگی فعال یا تشکل 

 باورها، همسوسازي جهت در تأثیرگذاري براي توانمندي داراي بالفعل صورت به

  .است اسالمی الگوي با اجتماعی هنجارهاي و رفتار ها، ارزش

 انقالب بلند اهداف يسو به حرکت اسالمی، الگوي از منظور ،تعریف این در

 انداز چشم سند و ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون خمینی، امام هاي آرمان اسالمی،

 هر جایگذاري و بوده مردم و مسئولین وفاق مورد اسناد این .است کشور ساله یستب

  .شود می مواجه نظرها اختالف و ها دیدگاه تعدد با دیگري هدف

  یسازمان نیب يها شبکه .1-2

 اشاره مورد مطالعات در گوناگونی عناوین و اشکال قالب در سازمانی بین سازي شبکه

 ,.Zohurian et al( 3وکار کسب هاي خوشه به توان می میان این در که است گرفته قرار

 ,Kaynak( 5يراهبرد هاي شبکه )،Tomlinson, 2013( 4مشترك گذاري یهسرما ،)2013

 و )Antoldi et al., 2011( ها کنسرسیوم )،Sakakibara, 2010( امتیاز تحت تولید ،)2013

 در سازي شبکه فایده و اهمیت .نمود اشاره )Austin, 2010( 6يراهبرد اتحادهاي

 سازي شبکه .است گرفته قرار تاکید مورد مختلف هاي جنبه از و گوناگون مطالعات

 باشد اعتبار و قدرت اعتماد، افزایش منابع، به بهتر دسترسی موجب تواند می ها سازمان

)Laursen and Salter, 2006.( در مهم منبعی عنوان به سازمانی بین هاي شبکه از همچنین 

 Gulati et( شود می برده نام کوچک و بزرگ هاي سازمان براي متمایز رقابتی مزیت ایجاد
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al., 2000.( عمودي شکل به را هرمی هاي سازمان یجتدر به سازمانی بین هاي شبکه 

  .)Ulaga and Eggert, 2005( شوند می بازار سنتی شکل جایگزین و نموده یکپارچه

 پژوهشگران توسط سازي شبکه پیامدهاي و الزامات مورد در متعددي مطالعات

 و فهم به که جامع چارچوبی ارائه به کمی توجه کنون تا اما ،است گرفته صورت

 کند، کمک سازمانی بافت در یژهو به سازي شبکه در موجود هاي پیچیدگی سازي ساده

 مطالعات پژوهشگران گذشته دهه سه طول در .)Carpenter & Jiang, 2012( است شده

 .اند داده انجام سازمانی بافت در سازي شبکه کاربردهاي و الزامات حوزه در را فراوانی

 عواملی بر سازي شبکه یرتأث مورد در را متعددي سؤاالت کنون تا حوزه این تحقیقات

 شدن، جهانی پذیري، رقابت شغلی، نگرش فردي، عملکرد درآمد، قدرت، مانند

 ).Kilduff & Brass, 2010( اند داده قرار توجه مورد نوآوري و دانش مدیریت کارآفرینی،

 تنها جامع تصویري ارائه بدون سازمانی بین هاي شبکه روي بر تحقیقات عمده واقع در

 و الگوها چه که مسئله این اما دارند؛ تمرکز اي شبکه مسائل از کوچکی بخش روي بر

 است بوده محققان توجه مورد کمتر باشد کارآمد ها شبکه توسعه در تواند می هایی روش

)Carpenter & Jiang, 2012.( در ها سازمان از اي شبکه سازي مفهوم و مدل طراحی 

 حتی و باشد می یسازمان درون مشابه اقدام از تر پیچیده و تر مشکل بسیار مجموع

 در ها چالش این از دارند 7پراکندگی جغرافیایی لحاظ به که بزرگ هاي سازمان از بسیاري

 اي شبکه ایجاد به معطوف وقتی یژهو به سازي شبکه ).Zaheer & Usai, 2004( نیستند امان

 توجه مستلزم آن دقیق تحلیل و شده تر پیچیده باشد خالق هاي مجموعه از سازمانی بین

  ).Coviello, 2005( باشد می مختلفی هاي حوزه و سطوح به

  یسازمان نیب يساز شبکه يها چالش و مسائل .1-3

 اداره و مدیریت زمینه در سازي نظریه و کاوش در ها دوگان و تناقضات به توجه

 فعالیت مزایاي ).Vangen, 2012( دارد فراوانی اهمیت سازمانی بین ارتباطات هاي شبکه

 حاصل اعضا بین ... و ها مهارت تجربیات، منابع، سازي یکپارچه طریق از اي شبکه

 است ممکن شبکه هر اعضاي حال یندرع اما )،Huxham & Vangen, 2013( شود می

 هاي تفاوت کنار در که باشند یکدیگر با متفاوتی يها ارزش و ها اولویت داراي
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 هاي تنش و ها تناقض تضادها، به توجه یافتن اهمیت موجب فرهنگی و ساختاري

 هاي شبکه دهد می نشان تحقیقات .شود می آن مثبت ياثرگذار جهت شبکه در احتمالی

 است یزبرانگ چالش بسیار ها آن یریتمد و بوده شدید تضادهاي ایجاد بستر سازمانی بین

)Bryson et al., 2006.( بیشتر نادرست مدیریت یلدل به ها شبکه این موارد از بسیاري در 

 & Huxham( اند بوده ها سازمان براي اینرسی و مشکل تولیدکننده مزیت ایجاد از

Vangen, 2013(. سازمانی بین روابط در ها تنش و ها تناقض مورد در یراًاخ که تحقیقاتی 

 و روابط این 8متناقض ماهیت شناختن رسمیت به اهمیت دهنده نشان است شده انجام

 ,Ospina and Saz-Carranza( باشد می آن از حاصل هاي تنش صحیح مدیریت آن کنار در

 وحدت ثبات، برابر در انعطاف )،Das and Teng, 2000( رقابت برابر در همکاري ).2010

 و خودمختاري برابر در کنترل ،)Osbina and Saz-Carranza,2010( تنوع برابر در

 ها تناقض و ها تنش این از برخی )Vangen, 2012( اهداف تجانس برابر در یگوناگون

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

 تضادها این حذف و مبارزه يجا به بنگاهی بین ارتباطات مزایاي حفظ براي

 نمودن کاراتر براي آن از حتی و نمود مدیریت شناخت، رسمیت به را ها آن بایست می

 از مورد سه به )2000( تنگ و داس مثال عنوان به ).Vangen, 2012( نمود استفاده شبکه

 نتیجه نهایت در و کنند می اشاره ،شود می ها شبکه شدن ثبات بی موجب که تضادهایی

 و شود می شبکه شدن پویاتر موجب تضادها نوع این از اي بهینه سطح وجود گیرند می

 همکاران و هیل  کالرك .بیاورند وجود به تعادل رقیب نیروهاي بین بایست می ها شبکه

 اعضاي به رقابت برابر در همکاري دوگان در موجود پارادوکس به اشاره با نیز )2003(

 هاي تنش مدیریت در سعی دوگان این سر یک انتخاب يجا به کنند، می توصیه ها شبکه

 موفق هاي شبکه مدیران دهد می نشان مطالعات .باشند داشته پارادوکس این از حاصل

 ارتباطات سطح ارتقا به آن از استفاده با و شناخته رسمیت به را ها دوگان سمت دو هر

  .)Ospina and Saz-Carranza, 2010( پردازند می شبکه اعضاي بین
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  یفرهنگ يها شبکه .1-4

 و فعالین از سیاسی -اجتماعی و غیرمتمرکز تشکیالتی عنوان به فرهنگی هاي شبکه

 تعریف دارند، همکاري یکدیگر با مشترکی هدف راستاي در که فرهنگی هاي سازمان

 بین ارتباطات انواع تمامی در مؤثري نقش فرهنگ البته ).Yu´dice, 2012( شود می

 فعالیت بافت به اشاره »فرهنگی شبکه« عنوان در فرهنگ کلمه وجود اما ،دارد سازمانی

 فرهنگی هاي شبکه زیاد یرتأث دهنده نشان مطالعات .دارد ها شبکه این عضو هاي سازمان

 مهمی بستر همچنین فرهنگی هاي شبکه ).Manito, 2012( باشد می فرهنگی انتقال در

 فراهم  آینده ساختن و جدید اجتماعی روابط مهندسی اجتماعی، سرمایه کارکرد براي

   ).Delfin, 2012( کنند می

 اطالعات فرهنگی هاي شبکه اجتماعی اهمیت مورد در اجماع وجود رغم علی

 رسد می نظر به اساس این بر .است موجود ها شبکه این تجربیات از اندکی مند نظام

 فرهنگ حوزه در سازي شبکه تجربیات از دانش کسب جهت بیشتر تحقیقات انجام

 در موجود تجربیات .باشد داشته تواند می مشابه هاي فعالیت موفقیت در زیادي نقش

 در اند، شده نهادي یداًشد فرهنگی هاي شبکه اروپا در که یدرحال دهد می نشان جهان

 باالیی قدرت از همچنان توجه قابل رشد رغم علی ها شبکه این التین آمریکاي

 .)Delfin, 2012( است مشاهده قابل تر کم هایی شبکه چنین آفریقا در و نیستند برخوردار

 و است شده انجام اروپا در نیز فرهنگی هاي شبکه مورد در شده انجام مطالعات اغلب

 محققان برخی حتی .است شده مطالعات این در ها فرهنگ سایر به توجهی کمتر

)Delfin, 2012( قرار مطالعه مورد 9شمول جهان دیدگاهی از را فرهنگی هاي شبکه که 

 کشورهاي در فرهنگی سازي شبکه تجربیات تجانس عدم و ناهماهنگی به  اند، داده

   .دارند اشاره غربیغیر و غربی

 بودن هم کنار الگوي از جدید بازتعریفی مستلزم فرهنگ حوزه در سازي شبکه

 .است مردمی اداره الگوي از ها سازمان این تجربیات ترکیب جهت فرهنگی هاي سازمان

 شدن پیچیده موجب تحلیل از مختلفی سطوح و گوناگون دانشی هاي حوزه شدن مطرح

 ,Zaheer, Gözübüyük & Milanov( است شده بافت این در سازي شبکه الگوي تدوین

 و اي رشته ینب اي مطالعه مستلزم اجتماعی واقعیتی عنوان به ها شبکه این یلتحل .)2010
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 حوزه بازیگران بین اجتماعی ارتباطات ایجاد نحوه مبین که باشد می اي حوزه چند

 به هم را توجه باید ها شبکه پیچیده ماهیت مطالعه در ).Delfin, 2012( باشد فرهنگ

 واقع در ).Fuhse, 2009( نمود معطوف مرتبط فرهنگی مسائل به هم و ساختاري مسائل

 از گوناگونی طیف به توجه مستلزم فرهنگ حوزه در سازي شبکه از مناسب شناخت

 چگونگی تا و شده آغاز فرهنگی شبکه ماهیت چیستی از که است زمینه این در ها سؤال

  ).Delfin, 2012( یابد می امتداد ها شبکه این فعالیت

   پژوهش یشناس روش .2

  قیتحق فلسفه و کردیرو ،يریگ جهت .2-1

 سازي شبکه مورد در »چگونگی« سؤال به پاسخ دنبال به پژوهش این اینکه به توجه با

 کیفی رویکرد داراي آن براي مناسب طرح لذا باشد، می فرهنگی فعالین و ها تشکل

 )Bryman, 2012, p.108( نامید نیز »درون از کاوشی« توان می را کیفی  پژوهش .باشد می

 و کامل تشریح و عمیق هاي داده کسب پدیده، مختلف ابعاد در تجسس آن هدف که

 پی در پژوهش این که این به توجه با ).Myers, 2013( است پژوهش مورد پدیده جزیی

 چون لذا باشد؛ می فرهنگی بافت در سازمانی بین و اجتماعی سازي شبکه در کاوش

 پژوهش باشد، می اقدام این در مؤثر مضامین و ها مؤلفه تفسیر و معرفی شناسایی، هدف

 لحاظ به پژوهش این بنابراین ؛گیرد می قرار تفسیري پارادایم در فلسفی لحاظ به

 .شود می محسوب ذهنی نیز آن 11یشناس معرفت و بوده گرا آل ایده 10شناسی یهست

   .باشد می استقرایی نیز حاضر پژوهش رویکرد

  پژوهش ابزار و راهبرد .2-2

 این براي راهبرد ترین مناسب عنوان به موردي مطالعه پژوهش، موضوع به توجه با

 سیستم رابطه هم که هایی پژوهش در موردي مطالعه تحقیق راهبرد .شد انتخاب پژوهش

 و است برخورد اهمیت از سیستم یک درون ارتباطات و روابط هم و آن بافت با

 تفکیک قابل خود بافت از آسانی به مطالعه مورد هاي  پدیده که مواردي در همچنین

 رویدادها مطالعه براي فرصت ایجاد ).Yin, 2011( است راهبرد ترین مناسب باشند، نمی

 از مطالعه مورد رویداد جانبه همه و کامل مطالعه و مربوط اقتصادي و اجتماعی بافت در
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 تحلیل روش موردي مطالعه بر عالوه ).Stake, 2013( است موردي مطالعه مزایاي دیگر

 قرار استفاده مورد پژوهش هاي داده نمایش و دهی سازمان براي نیز مضامین شبکه

 چتري همانند موردي مطالعه کیفی راهبرد محققان از برخی اعتقاد به .است گرفته

 )Daymon & Holloway, 2005( دهد قرار خود پوشش تحت را دیگر هاي روش تواند می

 مضامین شبکه تحلیل و اصلی روش عنوان به موردي مطالعه نیز پژوهش این در و

 براي خوبی به توان یم مضمون تحلیل از .است شده استفاده حاصل نتایج نمایش جهت

 تحلیل و مضامین قالب تحلیل .کرد استفاده کیفی يها داده در موجود الگوهاي شناخت

 رود یم کار به مضمون تحلیل در معموالً که هستند ابزارهایی از نیز مضامین شبکه

 جهت مضامین شبکه تحلیل پژوهش این در که )1390 همکاران، و جعفري ي(عابد

 تحلیل .است گرفته قرار استفاده مورد ها داده تحلیل و تجزیه از حاصل نتایج نمایش

 است مضمون تحلیل از حاصل نتایج نمایش براي مناسب روشی مضامین شبکه

)Attride-Stirling, 2001.( استرلینگ و آتراید توسط که روش این در )معرفی )2001 

 پایه، مضامین شامل مضمون نوع سه مرحله به مرحله روندي اساس بر است شده

 مورد محقق توسط کیفی هاي داده در فراگیر یا عمومی مضامین و هدهند سازمان مضامین

 گونه تارنما اي شبکه ترسیم طریق از سطوح این بین روابط سپس و گرفته قرار شناسایی

  .آید درمی نمایش به

 شده انتخاب مطالعه جهت فعال فرهنگی هاي شبکه از مورد سه حاضر تحقیق در

 تولید هاي تشکل شبکه« ،»مقدس مشهد محور تربیت هاي تشکل شبکه« شامل که است

 يا (شبکه »کاریتاس المللیبین شبکه« و »اسالمی انقالب فرهنگی محصوالت توزیع و

 هاي شاخص اساس بر مورد 3 این .باشد می )مسیحی کلیساهاي از مذهبی و المللی بین

 هاي شبکه بین از اطالعات به دسترسی امکان و فعالیت بودن فرهنگی مذهبی، نگاه

 طریق از اطالعات آوري جمع ابزار اول مورد دو در .اند شده انتخاب موجود

 بوده شبکه اعضاي و دبیر ستاد، مدیران با یافته ساختار نیمه و هدفمند هاي مصاحبه

 و جلسات صورت برخی و (اساسنامه شبکه اسناد مطالعه آن بر عالوه و است

 جهت )ها شبکه عمومی مجمع در حضور طریق (از مشاهده همچنین و )ها نامه آیین

 از نیز کاریتاس المللی بین شبکه تجربه .است گرفته قرار استفاده مورد اطالعات تکمیل
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 و ها فعالیت مشروح که مفصلی سند جمله از دسترس قابل مدارك و اسناد مطالعه طریق

 3 مطالعه بر عالوه .است گرفته قرار بررسی مورد ،است داده شرح را شبکه این ساختار

 خبرگان و نظران صاحب از تعدادي با یافته ساختار نیمه مصاحبه از ذکرشده مورد

 بر .است شده استفاده پژوهش هاي داده و اطالعات تدقیق و تکمیل براي نیز فرهنگی

 اطالعات به دستیابی ابزار در هم و روش در هم تحقیق این در گفت توان می اساس این

 در که این بر مبنی )2011( یین دیدگاه با مسئله این .است شده استفاده بندي زاویه از

 نمود، استفاده پدیده مطالعه براي ابزار یک از بیش از بایست می معموالً موردي مطالعه

 و تفسیري پارادایم دو هر بر مبتنی هاي پژوهش در بندي یهزاو .است سازگار

 جهت به موردي مطالعه روش در خاص شکل به اما است، استفاده قابل پوزیتیویستی

 از مختلف هاي روش و منابع از تحقیق هاي یافته 12تطبیقی مرور فرصت نمودن فراهم

 دو در اصلی ابزار است ذکر به الزم ).Stake, 2013( است برخوردار بیشتري اهمیت

 ها شبکه از جزئی و عمیق اطالعات آوري جمع جهت مطالعه مورد اول مورد

 13مکمل منبع عنوان به مشاهده و اسناد تحلیل و باشد می یافته ساختار نیمه هاي مصاحبه

   .رود می کار به

  ییایپا و ییروا .2-3

 شروع نحوه شامل مصاحبه پروتکل تحقیق هاي یافته اعتماد قابلیت افزایش جهت

 پژوهشگر راهنماي ها مصاحبه طول در و تدوین سؤاالت سیر و بحث به ورود مصاحبه،

 دیگر سوي از .نیفتد اتفاق ها مصاحبه در زیاد نوسان و گویی پراکنده تا بود مصاحبه در

 طرح براي پژوهشگر بودن آزاد و مصاحبه اصلی محورهاي نمودن مشخص با

 بودن مستقل .است شده حفظ نیز پژوهش روایی محور هر در خود هاي سؤال

 ینتر مهم غیرالزم هاي فرض پیش و تعصب حذف و تحقیق موضوع به نسبت پژوهشگر

 با جهت این در که )مظفري و فرد ییدانا( باشد می کیفی تحقیقات در پایایی عنصر

 اعتماد قابلیت افزایش در سعی تعصبات گذاشتن کنار براي محقق مستمر آگاهی

 ابزار در 14بندي زاویه از استفاده با تحقیق این در همچنین .گردید پژوهش هاي داده

 منجر امر این که گردید فراهم مختلف منابع از آمدهدست به هاي داده تطبیقی مرور امکان
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   افزایش جهت همچنین ).Thomson, 2011( شود می ها داده اعتمادپذیري بهبود به

   هاي داده مراتب سلسله و محتوا مورد در خبره چند نظر ،تحقیق هاي یافته اعتبار

 هاينظر اساس بر مضامین عناوین و ساختار در اصالحات برخی و پرسیده مضامین

  .گردید اعمال ها آن

  پژوهش يها افتهی .3

 پایه مضمون 26 شناسایی به منجر ها مصاحبه از حاصل شده پیاده متون تحلیل و تجزیه

 این در که شدند بندي دسته دهنده سازمان مضمون پنج قالب در مضامین این که گردید

  .شود می اشاره کدام هر به بخش

  شبکه يریگ شکل .3-1

 در بایست می که باشد می اصولی با مرتبط حاضر پژوهش در موجود مضامین اول دسته

 نظران صاحب و فعالین اعتقاد به .داد قرار نظر مد فرهنگی شبکه یک گیري شکل

 موجب فرهنگی شبکه یک فعالیت شروع آغاز در نکات این رعایت فرهنگی هاي شبکه

 پژوهش در که مضمون این دهنده یلتشک پایه مضامین .شد خواهد شبکه پایداري

  .باشد می زیر شرح به شدند شناسایی

 که ما جامعه در سازي شبکه که داشت توجه باید :مخاطرات به نسبت آگاهی 

 حتماً تشکلی فعالین همه .است مشکل بسیار امري است، قوي آن در فردگرایی

 ماهانه و هفتگی يها نشست و ها شبکه و ها جمع به یده شکل براي متعددي يها تجربه

 اثرات .است شده مواجه شکست با ها آن اتفاق به قریب که اند داشته را ... و تشکلی

 بیشتر دقت به نیاز که است یکاف فعالین ذهن بر قبلی خورده شکست سوابق همان سوء

 اندك با اال و شوند مدیریت و تشکیل دقت با باید ها جمع .باشد سازي شبکه شروع در

 با نباید و است فرهنگی دار یشهر مسئله یک این .خورد خواهند هم به اختالفی

 جمع دادن خودآگاهی .کرد ساده را قضیه ...) و خدا براي کار( اخالقی مالحظات

 ابتدا از الزم هاي کاري محکم تا است کننده کمک خودش فرهنگی نقیصه این به نسبت

  .شود انجام
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 و ترین یاصل شامل است بهتر شبکه اولیه جمع :ها باتجربه با شروع 

 ي،(شهر شبکه آن یريگ شکل براي نظر مورد منطقه در حوزه آن فعالین ترین یمیقد

 شبکه مؤسسین اولیه جمع در باسابقه افراد برخی حضور عدم .باشد )ملی یا استانی

 .باشند داشته شبکه در جدي حضور براي کمتري رغبت بعداً افراد این که شود می باعث

 بتوانند خاص حوزه یک در یدالتأسیسجد تشکل چند که داشت انتظار توان نمی

 و باسابقه و قدیمی فعالین از است بهتر يساز شبکه عمالً یعنی کنند؛ جمع را ها یمیقد

 کار، ادامه در ها یمیقد شدن اضافه صورت این غیر در ؛شود شروع حوزه آن موفق

 نیاز که است شبکه یده شکل در قدم ینتر سخت این .بود خواهد دشوار بسیار امري

 تر یزهپرانگ بسیار جدید مراکز حضور، انگیزه حیث از بسا چه .دارد تدبیر و طراحی به

 که است قدرها و ها یمیقد همان کشاندن در شبکه یريگ شکل سختی اتفاقاً ولی باشند

 دراست  بهتر کارتر، تازه هاي تشکل از دعوت .نکنند هم خاصی نیاز احساس بسا چه

 .گیرد صورت بعدي مراحل

 هم و همگن المقدور یحت باید اولیه جمع :اولیه جمع بودن سطح هم و همگن 

 کار، کیفیت تجربه، لحاظ به( حداقلی شرایطی با يها تشکل مثالً یعنی باشند؛ سطح

 هر که روش این .دهند تشکیل را اولیه جمع و گرفته قرار مبنا ...) یا باورها و خلقیات

 کار، کیفیت و سابقه خلقیات، گرفتن نظر در بدون است فعال حوزه آن در امروز کسی

 با مؤسسات و ها تشکل رشد مرحله به مربوط يها دغدغه و مسائل چون شوند دعوت

  .شود مشکل ایجاد باعث است ممکن کار ابتداي در دارد، فرق هم

 بدو در مهم نکات از یکی :شبکه گیري شکل هنگام در اخالقی فضاي مدیریت 

 با و کامالً شبکه تشکیل بدو اخالقی فضاي بایست می که است این شبکه گیري شکل

 صورت به خاص فرد یا تشکل چند یا یک بودن محور القاء شود؛ مدیریت یريگ سخت

 برخی خاطر به فعالین و ها تشکل برخی دعوت عدم ناخودآگاه، حتی یا خودآگاه

 ... و ها ییخودنما خاص، يها ينظر تنگ قبلی، شخصی يها دلخوري یا ها یقهسل تفاوت

 عمالً یا نگیرد شکل جمعی یا که ببرد پیش نحوي به را کار اخالقی فضاي تواند یم

 این که نکنند پیدا حضور گیرد یم شکل که جمعی در توانمند هاي تشکل از بسیاري

 برخی از جلوگیري براي همچنین .شود شبکه شکست موجب تواند می مسئله
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 براي نامه مرام صفحه یک جمع، خود نظر با کار، بدو در است بهتر ها تنش و ها درگیري

 االخالق مکارم دعاي« مطالعه مورد هاي شبکه از یکی رهبر اعتقاد به شود؛ تهیه شبکه

 .باشد نامه مرام اخالقی يها بخش تنظیم مبناي تواند یم »)السالم علیه( سجاد امام

 شبکه، در بیشتر افزاییهم جهت دیگر اصل :خوان مخالف افراد محوریت عدم 

 شبکه دهنده شکل اولیه جمع در دارند  مخالفت به عادت که افرادي محوریت عدم

 جودو د.نباشن اولیه جمع در ممکن جاي تا خوان مخالف کامالً افراد است بهتر .است

 شبکه اولیه قوام و پایداري مانع تواند یم جمع دهنده یلتشک اصلی هسته در افراد این

 متفاوت هاي یدگاهد که افرادي و نظر تنگ افراد است بهتر همچنین اولیه جمع در .باشد

 به عادت که افرادي حضور .باشند نداشته وجود ممکن حد تا کنند تحمل توانند ینم را

 ساختار و چارچوب گیري شکل از قبل تا یژهو به دارند جلسات زدن هم به و مخالفت

 .شد خواهد شبکه توسعه و پیشرفت مانع یداًشد شبکه اولیه

 دهنده شکل اعضاي انتخاب در مهم اصول از یکی :منافع تضاد و تزاحم عدم 

 اقتصادي مشترك منافع قدر هرچه شبکه رد .باشد یم منافع تضاد و تزاحم عدم شبکه

 شروع نیز و اعضاء یطلب منفعت موجبات باشد، نامطلوب حاکم اخالقی فضاي و بیشتر

 دارند مشابهی اقتصادي فعالیت که فعالینی و اعضا انتخاب .کند یم فراهم را اختالفات

 باید صورت این در و کند می مشکل بسیار را جمع در احتمالی تعارضات مدیریت

 .داشت معطوف شبکه اعضاي بین رابطه در اخالقی فضاي مدیریت به تري جدي توجه

 با اعضا فعالیت جنس بودن نزدیک« مطالعه مورد هاي شبکه مدیران از یکی گفته به

 موجب )شود می مطرح مادي منافع مسئله که جا آن ویژه (به موارد برخی در یکدیگر

 برخی در و است بوده مشکل بسیار منافع تضاد این مدیریت که است شده منافع تضاد

 یکدیگر مکمل اعضا که هایی شبکه در .»است شده ممکن سختی به آن حل موارد

 مشترك فعالیت تعریف شرایط آن در اما دهد، می رخ کمتر مسئله این ،دکنن می فعالیت

 .شود می تر مشکل
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  اعتماد و یاجتماع هیسرما .3-2

 مصاحبه مورد نظران صاحب و فرهنگی هاي شبکه فعاالن اشاره مورد دیگر مضمون

 اعتماد .باشد می فرهنگی هاي شبکه در اعتماد و اجتماعی سرمایه با مرتبط مباحث

 اعتماد .باشد می فرهنگی هاي شبکه در جمعی رفتارهاي کننده یلتسه عامل ینتر مهم

 منافع که دهد یم اطمینان اعضا به و کرده تسهیل را مشترك فعالیت و اعضا میان ارتباط

   د.وش تقسیم ها آن میان مشترك، هاي فعالیت به مربوط دانش و

 ایزوله ها تشکل رشد عدم دالیل از یکی :گفتگو و رودررو تعامالت افزایش 

 .است مربوط نهادهاي و مشابه هاي تشکل سایر با ارتباط عدم و ها آن از برخی بودن

 محسوس يها پیشرفت با و شود یم آغاز غیررسمی یا رسمی تعامالت با عملی اعتماد

 ها دغدغه وجود انقالبی و دینی رویکرد با فرهنگی يها شبکه در نشیند.می ثمر به آن در

 از یبرخ اعضا بین گفتگو صرف به شود یم باعث شبکه اعضاي بین مشترك مبانی و

 نتیجۀ به تنهایی به گفتگو و بحث نیست ممکن البته .گردد تسهیل مشترك هاي یتفعال

 مانند هایی قالب .کرد خواهد کمک جریان این ایجاد به مسلماً ولی ،برسد ملموسی

 هاي تشکل و فعالین میان گفتگو براي مشترك هاي یشیاند هم و ها ییگردهما برگزاري

 .باشد مؤثر بسیار اعضا بین اعتماد ارتقا و مشترك درك ایجاد در تواند می شبکه عضو

 و موفق يها شبکه سایر با جلسه برگزاري و بازدید :ساز حساس هاي برنامه 

 مورد در را تردیدها و کرده ایجاد مثبت جوي شبکه در تواند یم ها آن رهبران و موثر

 تعامالت این طی است ممکن عالوه به بردارد. میان از اعضا بین يساز شبکه بودن مفید

 هایی برنامه برگزاري این بر عالوه .گردد مطرح یزن اعضا بین همکاري جدید هاي ینهزم

 و یکدیگر به اعضا شدن نزدیک به تواند می اردویی و یجمع دسته سفرهاي و تور مانند

 مورد در آگاهی بسط و توسعه .کند کمک مشترك هاي فعالیت بالقوه توانایی ارتقا

 بازدید مانند هایی برنامه طریق از اعضا بین در شبکه طریق از مشترك فعالیت هاي یتمز

 اعضا بیشتر تمایل در تواند می ها یتفعال این مستندسازي و موفق و مشابه هاي یتفعال از

 مزایاي و اهمیت .باشد مؤثر شبکه در معنوي و مادي هاي هزینه صرف براي

 از زمینه این در موفق تجربیات مستندسازي طریق از توان می را اعضا براي سازي شبکه
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 ابزارهاي از استفاده با شبکه مشترك هاي فعالیت دستاوردهاي ارائه و نمایش جمله

  .نمود تبیین سایت یا خبرنامه مانند یرسان اطالع

 که نفر یک کاریزماي پتانسیل از استفاده :جمع اعتماد مورد فرد از استفاده 

 تعارضات از ناشی مشکالت حل به تواند می است شبکه اعضا سایر اعتماد مورد

 از خود تواند می فرد این .کند کمک شبکه در اعتماد گیري شکل و اعضا بین احتمالی

 هاي شبکه از یکی در مثالً .باشد شبکه اعضاي وثوق مورد افراد از یا بوده شبکه اعضاي

 رهبر عنوان به که جمع اعتماد و ییدتأ مورد و برجسته روحانی یک وجود مطالعه مورد

 شبکه مؤسسین نیات به شبکه اعضاي اولیه اعتماد باعث ،کند می نقش ایفاي شبکه در

 .بود شده

 تقویت فرهنگی شبکه یک توسعه در :اجتماعی سرمایه مختلف انواع به توجه 

 .باشد اعضا توجه مورد همزمان صورت به باید بیرون با شبکه و شبکه درون پیوندهاي

 ها هسته بین رابطه همچنین و شبکه یک يها هسته خود بین ارتباطات شامل رابطه این

 ... و ها دانشگاه مساجد، (پشتیبانی)، حمایتی مؤسسات ،دولتی مسئوالن و ستاد با

 ارتباط ،درونی انسجام از برخورداري بر عالوه که بود خواهد موفق اي شبکه .شود یم

 نشان مطالعه مورد هاي شبکه تجربیات البته .باشد داشته نیز خود محیط با مؤثري

 و ها دستگاه و ها سازمان با شبکه بیرونی ارتباطات افزایش براي است بهتر که دهد می

 .شود اقدام شبکه در درونی نسبی انسجام و اولیه ساختارهاي گیري شکل از پس نهادها

 هک مشترك هاي یتفعال به آوردن روي از اصلی هدف :مشترك هاي برنامه 

 به از است عبارت دارد زیادي بسیار اهمیت ولی شود ینم ذکر برنامه تدوین در اغلب

 یهمبستگ و ارتباط .اعضا میان در تعامل برقراري طریق از عملی اعتماد آوردن وجود

 .افزاید یم شبکه اجتماعی یۀسرما به یاتیعمل هاي برنامه انجام فرآیند در یجادشدها

 با اعضا از تعدادي مشارکت با که برنامه یک انجام مادي منافع از تر مهم یگرد عبارت به

 اعضا بین مشارکت روحیه و اعتماد ارتقا و جمعی کار تجربه کسب شود، می اجرا هم

 تعریف که چرا گیرد؛ قرار تجربه مورد گام به گام صورت به باید کار این البته .است

 رفتن بین از موجب تواند می آن شکست و یرعملیغ و بزرگ مشترك هاي برنامه

  .شود شبکه در اجتماعی سرمایه
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  شبکه ارکان و ساختار .3-3

 را پژوهش مضمون نیسوم یفرهنگ يها شبکه يبرا الزم ارکان و يساختار نکات

  .است ریز شرح به هیپا مضمون 4 شامل خود که دهد یم لیتشک

 یاصل بخش دو از شبکه کی ساختار :منعطف و کوچک ستاد از يبرخوردار 

 يها هسته شامل بخش نیدوم و است شبکه ستاد آن اول بخش که است شده لیتشک

 نمود، دایپ یفیک و یکم رشد شبکه که جیتدر به .باشد یم شبکه عضو )ها تشکل و (افراد

 که شبکه ستاد قالب در دیبا ،بود شده سپرده ریدب عنوان به يفرد به ابتدا در که یفیوظا

 يواحدها نیا .شود يریگیپ ،است يستاد يواحدها و شبکه ریدب و ریمد از متشکل

 آن نیازمند شبکه بودن چاالك و منعطف .باشند زین شبکه از ییها هسته توانند یم يستاد

 ستاد یک بر مشتمل ساختاري باشد. داشته اندکی بسیار سطوح ،آن ساختار که است

 افزا هم و شده یده سازمان تخصصی يها هسته با همراه چاالك و خواه تحول کوچک،

 ،ها هسته وضع از اطالع و کنترل با دیبا ستاد .باشد داشته ییباال يرگذاریتأث تواند یم

 يها تیفعال تشویق تیمأمور با ستاد .دهد سوق هماهنگ رشد سمت به را ها آن

 عنوان به و میرمستقیغ یا مستقیم شکل به اعضا نیب ارتباط برقراري طریق از گروهی

 يبرا تالش بر عالوه دیبا  نیهمچن ستاد .کند یم عمل شبکه در ،محرك موتور

 يواگذار با و باشد رشد و يریادگی حال در دائماً زین خود اعضا رشد يبسترساز

 ستاد دینبا .کند فیتعر يتر نوآورانه و دیجد فیوظا خود يبرا اعضا به نیروت يکارها

 در .کند دایپ وفق طیشرا با و ابدیب تحول یگاه چند از هر دیبا بلکه کند دایپ عادتی کار

 يروهاین رو نیهم از .بسپارد اعضا به ،اند شده عادت که را ییکارها دیبا جهت نیا

 .باشند يا حرفه هم و گرا تحول دیبا هم ستاد

 و یفرهنگ يها مؤلفه یبرخ لحاظ به ما کشور در :رهبر کیزماتیکار نقش 

 ییباال ياثرگذار از شبکه، رهبر يمحور و کیزماتیکار نقش یخیتار و یاجتماع

 از رانیا در داریپا و موفق يها شبکه و التیتشک شتریب که يطور به است، برخوردار

 در رکن نیا فاقد که ییها شبکه و اند برده بهره کیزماتیکار يها یژگیو با ،يرهبر وجود

 در محور ای رهبر .هستند برخوردار ینییپا انسجام و يداریپا از اند بوده خود ساختار

 اسم و است برخوردار هیبق به نسبت يتر یعموم وجاهت از که باشد يفرد دیبا شبکه
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 حوزه آن در يقو و یمیقد يها تشکل و نفعاال ریسا حضور عامل تواند یم او حضور و

 است بهتر باشد؛ داشته صدر سعه و تعامل ،دیام ،حضور هیروح دیبا محور و رهبر .شود

 در رهبر که ها تشکل خالف بر .باشد اعضا ریسا مشاوره مرجع عمالً و بوده فکر اهل

 تیموضوع که است فرد نیا اسم و حضور شتریب ها شبکه در دارد یپررنگ نقش ها آن

 قابل بخش دینبا محور .دینما فایا جلسات در را یپررنگ ییاجرا نقش دینبا و دارد

 يبرا را جا عمالً و دینما اظهارنظر و صحبت را شبکه لیتشک هیاول جلسات از یتوجه

 کالس کی به کند تصور رهبر فرد دینبا .کند تنگ شبکه عضو يها تشکل و نیفعال

 آخر حرف )سازمان ای اداره کی خالف(بر شبکه در رهبر .است آمده یسخنران ای درس

 و باشد داشته را يرهبر و يپدر نقش ینسب طور به دیبا شبکه کی رهبر .زندینم را

 مراکز حذف هیروح و نشدن دعوت از و نکند بروز جایب اختالفات باشد مراقب

 شبکه در سازانسجام و یحداقل استفاده رهبر از که داشت توجه دیبا .دینما يریجلوگ

 دیبا گرید عبارت به .شود استفاده اختالفات رفع و انسجام يبرا دیبا او از .ردیپذ صورت

 و باشد ها يزیر برنامه و ها يریگ میتصم در شبکه ياعضا مشارکت بر اصل داشت توجه

 تیهدا و نییتب در رهبر مهم يها نقش از یکی .شود غالب شبکه در زمایکار دینبا

 .است انداز چشم جیترو و ها آرمان به توجه و حفظ و شبکه کالن يها يریگ جهت

 وجود به ازین یاتیعمل يزیر برنامه و مناسب تیفعال يبرا شبکه هر :ریدب نقش 

 باشد؛ داشته ینسب فراغت ستیبا یم که است يفرد شبکه ریدب .دارد ریدب نقش در يفرد

 .بشناسد يحد تا را کار يفضا و کار یول نباشد؛ ها تشکل مسئوالن از است بهتر لذا

 اعضا یبرخ يبرا است ممکن خاص عضو چند ای کی به ستاد ياعضا ای ریدب یوابستگ

 روند به تواند یم ریدب استقالل لذا اورد،یب وجود به را يو نبودن طرف یب شبهه

 يفکر توان از تر مهم ریدب يقو یارتباط و ییاجرا توان .کند کمک زین ياعتمادساز

 تر ییجز مسائل مورد در اما باشد، داشته ییآشنا کار یکل اصول با است الزم البته .است

 و شبکه رشد از پس نیهمچن شبکه ریدب .ردیبگ خط شبکه رهبر از تواند یم يفکر

 .دارد عهده به را ستاد ییاجرا يواحدها یهماهنگ ستاد، در ییاجرا يواحدها جادیا

 تیمشغول حاًیترج و باشد داشته گرانید به نسبت يشتریب آزاد وقت دیبا شبکه ریدب
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 فهم خوب، یعموم روابط از يبرخوردار .باشد نداشته يادیز یتشکل يریدرگ ای یشغل

 .است ریدب الزامات از يا شبکه تیفعال يفضا به ینسب ییآشنا و یانسان روابط از باال

 و ادیز يها لتریف دادن قرار ،اعضاء جذب در :اعضا جذب در تعادل 

 بدون و ضابطهیب ،یکم توسعه حال نیدرع و ستین زیجا حد، از شیب يریگ سخت

 یکم توسعه .شد خواهد شبکه يداریناپا به منجر و است زا بیآس زین يساز تیظرف

 را شبکه از تیرضا سطح تواند یم الزم یمال و ییاجرا ،يفکر منابع کسب بدون

 با نامتناسب منابع کسب در اعضا نیب تعارض جادیا به منجر و داده کاهش شدت به

 است یحالت در ژهیو به اعضا تعداد شیافزا ها شبکه يها بیآس از یکی گردد. اعضا تعداد

 جیتدر به اعضا شیافزا که است بهتر .است نشده برخوردار الزم ثبات از شبکه هنوز که

 که شبکه تیفعال يابتدا در ژهیو به .شود انجام یاجتماع هیسرما شیافزا با متناسب و

 را اجماع به دنیرس اعضا ادیز تعداد است، يریگ شکل حال در کار میمفاه و ساختارها

 فیتعر یفرهنگ يها شبکه در اعضا تعداد تیریمد يراهکارها از یکی .کند یم مشکل

 یرسم عضو به شدن لیتبد يبرا که شکل نیا به .باشد یم اعضا از متفاوت يها هیال

 را خود و دهید را الزم يها آموزش نوپا و وارد تازه يها هسته يریمس یط در دیبا شبکه

 يها هیال در و )یالملل نیب يها سازمان یبرخ در ناظر عضو (همانند کنند اثبات

 .شوند شبکه یرسم عضو تا ندیایب باال شده فیتعر

  یروانشناس و يرفتار نکات .3-4

 ابعاد گیرد، قرار مدنظر بایست می شبکه توسعه فرآیند در حتماً که مواردي از یکی

 رفتاري خرد مسائل سازي شبکه در .باشد یم شبکه در انسانی روابط نیز و یشناخت روان

 در افراد رفتار نوع به توجه و دارد ساختاري و کالن مسائل از بیشتري اهمیت بعضاً

 در تواند می افراد غیبت حتی و ها کردن صحبت زیاد و کردن صحبت کم جلسات،

 که مواردي از برخی زیر در .باشد مؤثر اي شبکه کار از افراد برداشت تحلیل

  .شود می ذکر ،دادند قرار اشاره مورد مضمون این مورد در شوندگان مصاحبه

 براي جدید يها فرصت ایجاد ،يساز شبکه اصول از یکی :ادراکی عدالت 

 اي شبکه هاي فعالیت از حاصل منافع دقیق یزير برنامه با و عادالنه یمتقس و اعضاء
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 به ابتدا در مالی کمک توزیع و جذب بحث در« ها شبکه از یکی دبیر گفته به .باشد می

 با نهایت در که کند، ایجاد را تبعیض احساس اعضا در بود ممکن که شد عمل شکلی

 عادالنه توزیع جهت کاري و ساز یبتصو لذا ؛.»شد حل مشکل این صحیح مدیریت

 به مسئله این .است مهم بسیار ،نشود اعضا از یک هیچ نارضایتی به منجر که ها کمک

 بسیار ،است )یرماديغ یا ي(ماد منافع توزیع به نیاز که مواردي در تر کلی شکل

 به توجهی یب و اعضا از بخشی نیازهاي به اندازه از بیش توجه .است یزبرانگ چالش

 در .باشد داشته پی در شبکه در را شدید يها تعارض بروز است ممکن سایرین

 اعضا از برخی که شود عمل شکلی به نباید نیز اجرایی اقدامات انتخاب و ریزي برنامه

 هاي شبکه مؤسسین از یکی اعتقاد به .شود می گرفته نادیده ها آن نیازهاي کنند احساس

 منافع و ها کمک از که باشند افرادي آخرین باید شبکه مدیران و مؤسسین« مطالعه مورد

 .»نیاید وجود به اعضا در تبعیض وجود در اي شبهه تا کنند می استفاده شبکه

 ما شبکه در« مطالعه مورد هاي شبکه از یکی دبیر گفته به :صدر سعه اهمیت 

 جلسات در منفی جریان ایجاد و مخالفت به شروع اي عده ابتدایی جلسه چند از بعد نیز

 بیرون در ها آن با ارتباط و تذکر و جلسه در صدر سعه با مسئله ینا شد سعی که نمودند

 تحمل و صبر از برخورداري شبکه رهبر مهم خصوصیات از یکی .»شود مدیریت جلسه

 و رهبر .بگذارند میان در وي با را اختالفاتشان و مشکالت راحت خیال با اعضا تا است

 غر بعضاً و ها حرف به باحوصله و باشند  داشته شنوا گوش باید شبکه ستاد مسئولین

 الزم نیز اعضا میان احتمالی اختالفات رفع براي همچنین .دهند فرا گوش اعضا هاي زدن

 اعضا به را آن و بوده برخوردار باالیی صدر سعه از شبکه ستاد مسئولین و رهبر است

 .کنند منتقل نیز

 عمالً .باشد غیرواقعی نباید شبکه اعضاي در یجادشدها توقع :توقعات مدیریت 

 بجاي کسی و است شبکه چون .نشود ایجاد شبکه اعضاي در توقعی هیچ است بهتر

 چه شدن شبکه و شدن جمع هم دور این بگویند باید که اند جمع خود نکرده؛ فکر بقیه

 کار ابتداي در مخصوصاً که باشد داشته توجه باید شبکه ستاد .باشد داشته کارکردي

 سطح تفاوت از رضایت که چرا دارد، نگه پایین را شبکه اعضاي توقعات سطح
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 در یژهو به شبکه از توقع رفتن باال و گیرد یم شکل واقعیت با شبکه از اعضا انتظارات

 .بود خواهد ادامه در شبکه کارکردهاي از نارضایتی به منجر شبکه فعالیت اوایل

 و طلب منفعت عقل با فرهنگی فعال و تشکل :اعضا اخالقی رشد به توجه 

 لذا ندارد؛ جامعه حال به چندانی ي فایده شود، توانمند که هم قدر چه هر صرف مادي

 الحکمه)؛ و الکتاب یعلهم و (یزکیهم شود جوجست تخصص ،تعهد میدان در باید

 الزامات از یکی باشد. توجه مورد شبکه در اعضا اجتماعی و اخالقی رشد باید بنابراین

 ائمه از بایست می« نظران صاحب از یکی گفته به .است الگوسازي اعضا معنوي رشد

 الگو سریع باشد دسترس قابل اگر مدل یک زیرا  کرد. ایجاد محسوس هاي مدل

 را اسالمی انقالب جهت در حرکت ادعاي تواند می صورتی در شبکه یک .»شود یم

 بر مقدم آن در اجتماعی منافع به توجه و فداکاري ایثار، مانند عناصري که باشد داشته

 .باشد اعضا شخصی و مادي منفعت

 دانستن روا شبکه در ها هسته و اعضا با برخورد نحوه در :نظر اختالف تحمل 

 فرهنگی يها مجموعه و ها شبکه از بسیاري در است. خاص تأکید شایسته نظر،اختالف

 موافق که آیندمی بر کسانی جستجوي در مهم هايتصمیم اخذ هنگام غیرفرهنگی و

 باید است. بزرگ هاياشتباه ها،گرایش این نتیجۀ جویند.می دوري مخالفان از و باشند

 حتی ها.دماغ موي و مخالفان تحمل یعنی این، و کرد وارد شبکه به را نوینی هاياندیشه

 را هاطرح تا گرفت کار به را خوان مخالف آدم یک شبکه اولیه تثبیت از پس است بهتر

 شیوة یک است ممکن که فجایعی دربارة و نماید رد را تصمیمات نویسپیش و ساقط

 اجتماعی سرمایه با و منسجم هاي شبکه در یژهو به دهد. هشدار آورد، بار به خاص عمل

 شبکه از خارج از دریافتی اطالعات گرفتن نادیده به زیادي تمایل است ممکن اعضا باال

 .بود خواهد کننده کمک بسیار متفاوت دیدگاه با افراد وجود لذا و باشند داشته

  شبکه در يزیر برنامه .3-5

   و ها روش با مرتبط مسائل به حاضر پژوهش دهنده سازمان مضمون نیپنجم

 به هیپا مضمون 6 شامل که دارد اختصاص یفرهنگ يها شبکه در يزیر برنامه يالگوها

 .است ریز شرح



 55    ینمضام شبکه یلتحل ؛یفرهنگ فعاالن و ها تشکل يساز شبکه مدیریتی يالگو

 که داشت دقت دیبا یفرهنگ يها شبکه توسعه در :زودبازده يها برنامه بر تمرکز 

 و گام به گام دیبا امر نیا لذا و میهست مواجه یاسالم انقالب يفضا در دیجد امر کی با

 باال را شبکه يریپذ بیآس ،بزرگ جینتا به دنیرس يبرا لیتعج و شود انجام یاصول

 که تیفعال يابتدا در ژهیو به که داشت توجه دیبا شبکه در يزیر برنامه در .برد خواهد

 و مدت کوتاه ساده، که شود فیتعر ییها برنامه ست،ین باال یجمع کار تجربه هنوز

 يسو از و کنند دایپ یجمع کار تجربه اعضا جیتدر به طرف کی از تا هستند زودبازده

 شیافزا شبکه يها برنامه در مشارکت به لیتما اعضا يبرا منافع شدن ملموس با گرید

 يها برنامه فیتعر به لیتما ینوع یکل طور به« مصاحبه مورد افراد از یکی گفته به .ابدی

 داشت وجود اعضا از یبرخ نیب در هیاول يفازها در ژهیو به جمع توان از خارج و بزرگ

 نیتر مهم از یکی« :دیگو یم مورد نیا در يگرید فرد ای »میبود آن کنترلصدد  در ما که

برنامه در نانهیب رواقعیغ يها يبلندپرواز وجود شبکه جلسات در مواجهه مورد مشکالت

 يها شیهما يبرگزار اردوگاه، و استخر ساختن مثال عنوان (به شنهاداتیپ و يزیر

 .»است داشته آن تیریمد در یسع هیاول جمع که است تیفعال يابتدا در ...) و یالملل نیب

 .باشد اعضاء توان از شتریب د،ینبا شده فیتعر يکارها یسخت و حجم که داشت توجه دیبا

 زمان مدت در که ردیگ قرار نظرمد ییها برنامه ،شبکه تیفعال يابتدا در ژهیو به است بهتر

 ملموس و ینیع يکارها ارائه .شود دهید و مشخص نیریسا يبرا آن دیمف جینتا کوتاه

 .باشد یم موثر اریبس شانیها زهیانگ داشتن نگه زنده در ها تشکل يبرا

 حوزه در شبکه کی تیموفق عامل نیتر مهم :مشترك هدف و انداز چشم 

 بتواند که است آینده براي یمشارکت و یجمع انداز چشم یک توسعه و ایجاد ،فرهنگ

 که یبیآس نیتر مهم .باشد داشته خود در را اعضا خواهانه آرمان و یانقالب هیروح حفظ

 و انداز چشم وجود عدم دارد، وجود کشور فرهنگ حوزه در موجود يها شبکه در

 مشترك يها دغدغه يمبنا بر ها شبکه نیا عمده است. شبکه ياعضا نیب مشترك اهداف

 و رشد ،مشترك هدف و انداز چشم وجود عدم اما رند،یگ یم شکل مشترك يها آرمان و

 نیچن مورد نیا در شوندگان مصاحبه از یکی .کند یم واجهم چالش با را شبکه توسعه

 وجود عدم از یناش که شود یم مطرح جلسات در دائماً کرد دیبا چه سؤال« :دیگو یم
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 و مشخص شبکه در فیتعر قابل يها ياستراتژ هنوز .است شبکه در مشترك انداز چشم

 .»ندارند شبکه ندهیآ از روشن يدید اعضا عمالً و ستین واضح

 صحیح طور به بخواهند شبکه کی ياعضا گرا :برنامه نیتدو بودن یمشارکت 

 توافق ها آن اجراي و ها تیفعال و راهبردها ها،اولویت مورد در مشترکاً دبای ند،نک فعالیت

 ضمن شبکه عضو هر بپردازند. ها فرصت و ها چالش با مواجهه به و باشند داشته

 یا يگیر تصمیم ای يساز تصمیم فرآیند در باید آن ثمرات از مادي و معنوي يمند بهره

 در کند احساس او گرید عبارت به .باشد کوچک چند هر نقشی داراي نظارت و اجراء

 شوندگان مصاحبه از یکی گفته به .است شریک هم خودش موجود شرایط آمدن پدید

 و مراتب سلسله و سازمان یدهشکل به مانیها تجربه نوع خاطر به یعیطب طور به ما«

 شبکه لیتشک به منجر کردیرو نیا اما .میداشت شیگرا نییپا به باال کردیرو اتخاذ

 حفظ را خود يمحور نقش ها برنامه نیتدو ندیفرآ در دیبا اعضا نیبنابرا ؛.»شد نخواهد

 .است کار نیا لیتسه شبکه ستاد نقش و کنند

 توان اساس بر دینبا يا شبکه هماهنگ اقدامات :اعضا همه داشتن نظر در 

 مالك همواره اعضا اکثر طیشرا و توان متوسط دیبا و شوند انتخاب تشکل نیتر ییقو

 ياعضا تسلط لیدل به که است نیا ،دارد وجود يزیر برنامه در که یخطرات از یکی .باشد

 ازین شتریب ییاجرا يها برنامه نیتدو در است ممکن شبکه نیمؤسس ای تر یمیقد تر، يقو

 يها مؤلفه از یکی .ردیگ قرار نظر مد و مالك اعضا ریسا نه و ها آن موجود طیشرا و

 منفعت از اعضا از يتر گسترده يها گروه که است نیا شبکه در خوب عمل برنامه کی

 کدام هر يبرا و کرد فیتعر ییها شبکه ریز شبکه در توان یم .شوند مند بهره برنامه آن

  .نمود يزیر برنامه ازشانین با متناسب

 ادغام يمعنا به يساز شبکه که داشت توجه دیبا :يهمکار نیع در رقابت 

 حفظ ضمن ندیفرآ نیا در و ستین تر بزرگ تشکل کی جادیا و گریکدی با ها تشکل

 از يا نهیبه سطح .شود یم فیتعر ییها تیفعال ها آن مشترکات تیمحور با اعضا استقالل

 ییایپو به منجر تواند یم و است موثر شبکه کی ياعضا توسعه و رشد يبرا رقابت

 رفته فراتر یسطح از رقابت نیا شدت اگر اما شود؛ یفرهنگ خاص حوزه آن در اعضا

 یخروج جمع و شد خواهد کاسته شبکه يکارکردها از گاه آن نجامد،یب تعارض به و
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 بر تکیه .بود خواهد کمتر زین ها آن ياعضا يها یخروج مجموع از یحت شبکه کی

 کوچک يها محیط در که چرا .باشد شکننده تواند یم تنهایی به رقابتی توان و رقابت

 ارتباط و همکاري با را رقابت بتوان که یصورت در .هستند رقابت بازندة تعدادي همیشه

 و رونق به را خود جاي یفرهنگ تیفعال سکیر و شکنندگی معموالً نمود، هموار مثبت

 عنوان به .باشد داشته یمنف جنبه تواند یم شبکه به اعضا ادیز یوابستگ .داد خواهد ارتقاء

 با شان رابطه در ها آن که بود نیا تاسیکار شبکه ياعضا در عیشا موارد از یکی« مثال

 هر استقالل که است یحال در نیا .بودند کرده دایپ یمنف یوابستگ احساس شبکه،

 .»رود یم شمار به یاتیح مسئله عضو و شبکه نیب يکار رابطه سالمت در عضو،

 یک جادیا جهت در تالش شبکه ،ستاد مهم فیوظا از یکی :اریاخت ضیتفو 

 از )بخشد یم تداوم شبکه در رییتغ و پویایی به (که خودگردان و خودکار چارچوب

 اعضا به جیتدر به ها برنامه ياجرا آن در که است مرحله به مرحله فرآیند یک طریق

 به را اند شده نیروت که را ییکارها دیبا ستاد جیتدر به اساس نیا بر .شود یم محول

 کی جهینت در و باشد شبکه در يدیجد يها جبهه جادیا دنبال به خودش و ردابسپ اعضا

 کردن پر از است عبارت ستاد یینها وظیفه .رود جلوتر شبکه يها هسته از قدم

 ها تیفعال اجراي و وظایف تشخیص براي شبکه ياعضا ییتوانا در موجود يها شکاف

 صورت هشبک در خودگردان باًیتقر سیستم یک ایجاد هدف با که پیوسته، صورت به

 جیتدر به اعضا شود یم باعث ییاجرا ییجز يکارها در ستاد ادیز شدن ریدرگ .ردیپذ یم

 جهینت در و بدانند خود ییشکوفا مانع را شبکه و کرده دایپ ستاد از يشتریب رشد

 .شود فیتضع شبکه با ارتباطشان

  يبند جمع

 سازي شبکه زمینه در شده کسب تجربیات از استفاده با که بود آن پی در پژوهش این

هم راستاي در ها مجموعه این يساز شبکه جهت چارچوبی فرهنگی فعالین و ها تشکل

 در اساس این بر .کند پیشنهاد اسالمی انقالب فرهنگی هاي تشکل و فعالین افزایی

 مذهبی گیري جهت داراي که فرهنگی شبکه سه روي بر مطالعه طریق از حاضر پژوهش

 خبرگان، و نظران صاحب از تعدادي با مصاحبه همچنین و باشند می خود فعالیت در



 16 پیاپی شماره ،1393 زمستان .و پاییز دوم، شماره هشتم، سال راهبردي، مدیریت اندیشه    58

 دینی شنگر با فرهنگی هاي تشکل از اي  شبکه پایدار توسعه و ایجاد جهت بومی مدلی

  .است شده ارائه انقالبی و

 این سازي خوشه با که گردید پایه مضمون 26 شناسایی به منجر پژوهش هاي یافته

 بندي دسته دهنده سازمان مضمون پنج قالب در تحقیق یجنتا مشابه، هاي گروه در مضامین

 شبکه، گیري شکل به مربوط اصول و نکات شامل پژوهش دهنده سازمان مضامین .شدند

 نکات فرهنگی، هاي شبکه در اجتماعی سرمایه و اعتماد شبکه، ارکان و ساختاري نکات

 مضامین یهکل .باشد می شبکه در ریزي برنامه به مربوط مسائل و روانشناسی و رفتاري

 قابل »فرهنگی پایدار  شبکه توسعه و ایجاد« فراگیر مضمون تحت نیز دهنده سازمان

 را پژوهش این مضامین شبکه هسته و کانون مذکور مضمون لذا باشد؛ می تعریف

 شبکه قالب در پژوهش نهایی مدل زیر تصویر در اساس این بر .دهد می تشکیل

  .است درآمده نمایش به مضامین

 در بایست می که دارد نکاتی به اشاره پژوهش دهنده سازمان مضمون اولین 

 به نسبت ابتدا از بایست می شبکه یک اعضاي .شود رعایت شبکه گیري شکل هنگام

 باشد شکلی به اعضا انتخاب است بهتر .باشند آگاه رو پیش مسیر در موجود مشکالت

 جمع بودن همگن به توجه همچنین .بیاید وجود به شبکه در منافع تضاد کمترین که

 گیري شکل شود می باعث سو یک از ها باتجربه با شبکه کار شروع و شبکه اولیه

 .سازد می آسان را جدید اعضاي جذب دیگر سوي از و شود تسهیل اولیه هاي چارچوب

 افراد محوریت و استفاده عدم شبکه یک کار ابتداي در دیگر توجه قابل نکته

  .است اولیه جمع در نظر تنگ و خوان مخالف

 که دارد مسائلی به اشاره پژوهش مضامین شبکه دهنده سازمان مضمون دومین 

 این در عامل ینتر مهم .دارد پی در را شبکه در اعتماد و اجتماعی سرمایه سطح ارتقا

 انجام همچنین .است یکدیگر با اعضا میان گفتگو و رودررو تعامالت افزایش زمینه

 موفق مشابه هاي شبکه از بازدید با همراه جمعی سفرهاي مانند ساز یتحساس هاي برنامه

 ایجاد براي توان می نیز رهبر کاریزماتیک نقش از .باشد مؤثر زمینه این در تواند می

 با اعضا پیوندهاي به هم باید شبکه در داشت توجه باید .نمود استفاده اعضا بین اعتماد

  .داشت توجه شبکه از خارج افراد و نهادها با شبکه بین پیوندهاي به هم و یکدیگر
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 است مرتبط شبکه ارکان و ساختار به پژوهش دهنده سازمان مضمون سومین. 

 شبکه ستاد آن اول بخش که است شده تشکیل اصلی بخش دو از شبکه یک ساختار

 ستاد .باشد یم شبکه عضو )ها تشکل و (افراد يها هسته شامل بخش دومین و است

 رهبر عنوان به اعضا سایر اعتماد مورد فردي وجود .باشد منعطف و کوچک دبای  شبکه

 مهم رکن نیز دبیر .دارد شبکه انسجام و تعارضات حل در مهمی بسیار نقش شبکه

 و زیاد گیري سخت هم شبکه در اعضا جذب در .باشد می شبکه در هماهنگی و اجرایی

 .است زا آسیب ظرفیت به توجه بدون و ضابطه بی رشد هم

 پژوهش دهنده سازمان مضمون چهارمین شبکه در روانشناسی و رفتاري نکات 

 و خرد جنس از يساز شبکه در موجود مسائل از بسیاري .دهد می تشکیل را حاضر

 دچار را شبکه تواند می که اي همسئل ینتر مهم مثال عنوان به .است اخالقی و رفتاري

 منابع تخصیص ریزي، برنامه در اعضا توسط عدالتی بی ادراك نماید تعارض و درگیري

 و اجرایی هاي واقعیت با آن تناسب و شبکه در توقعات مدیریت .است ستاد رفتار و

 و شبکه ستاد که است وظایفی از نیز شبکه در اخالقی فضاي رشد به توجه همچنین

 تحمل و صدر سعه از برخورداري .دهند قرار نظر مد بایست می رهبر و دبیر

 شبکه در تنش و تعارض رشد و ایجاد از جلوگیري در نیز ها مخالفت و نظرها اختالف

  .است مؤثر بسیار ها گذاري سیاست و ها تصمیم مؤثرسازي همچنین و

 هاي شبکه در ریزي برنامه اصول به اشاره نیز دهنده سازمان مضمون آخرین 

 نقش شبکه در اعضا همه ییدتأ مورد و مشترك انداز چشم یک ایجاد .دارد فرهنگی

 زودبازده هاي برنامه به توجه دیگر سوي از .دارد شبکه هاي برنامه همسوسازي در مهمی

 فعالیت اوایل در یژهو به بینانه یرواقعغ هاي بلندپروازي يجا به ملموس منافع داراي و

 در باید شبکه یک اعضاي .نماید تسهیل را شبکه شکوفایی مسیر تواند می نیز شبکه

 نیز ریزي برنامه در ستاد نقش و باشند داشته محوري نقش شبکه هاي برنامه تدوین

 که است نکاتی دیگر از اعضا همه نیازهاي و مسائل به توجه .است امر این تسهیل

 در اجرا و ریزي برنامه فرآیند در .شود شبکه در مؤثر اي برنامه تدوین به منجر تواند می

 به خودش و رداسپ اعضا به یجتدر به ،اند شده عادتی که را کارهایی باید ستاد شبکه
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 استقالل به همواره باید دیگر سوي از و باشد شبکه در جدیدي يها جبهه ایجاد دنبال

 .باشد داشته توجه شبکه در همکاري و رقابت در تعادل ایجاد و اعضا

 این در شده انجام پیشین تحقیقات با سازگاري در حاضر پژوهش نتایج از برخی

 مدل ارائه براي مردمی اداره الگوي از ها شبکه تجربیات تعریف باز لزوم .باشد می زمینه

)Delfin, 2012( که تحلیل از مختلفی سطوح و گوناگون دانشی هاي حوزه بودن مطرح 

 Zaheer, Gözübüyük( است فرهنگی بافت در سازي شبکه الگوي شدن پیچیده موجب

& Milanov, 2010( که طور همان دهد می نشان تحقیق نتیجه .است موارد این جمله از 

 چند و اي رشته چند امري فرهنگی هاي شبکه توسعه کند می اشاره )2012( دلفین

 فرهنگ حوزه بازیگران بین اجتماعی ارتباطات ایجاد بر تمرکز که باشد می اي حوزه

 در رفتاري مسائل و ساختاري مسائل به همزمان توجه اهمیت .دارد آن در یمهم نقش

 .است گرفته قرار اشاره مورد )Fuhse, 2009( پیشین مطالعات در نیز شبکه توسعه

 معتقدند که باشد می )2011( والداستروم و برگنهلتز تحقیق ییدکنندهتأ نتایج همچنین

 مادي منافع و همکاري اعضا، عاطفی و شخصی ارتباطات رقابت، مانند متعددي عوامل

 و تناقضات به توجه .باشد گذاران سیاست نظر مد ها شبکه تحلیل در بایست می

 در وحدت ،)Das and Teng, 2000( همکاري برابر در رقابت دوگان مانند هایی دوگان

 یگوناگون و کنترل برابر در اعضا استقالل ،)Osbina and Saz-Carranza,2010( تنوع برابر

 ضمنی یا مستقیم صورت به پژوهش این در نیز )Vangen, 2012( اعضا همگنی برابر در

 عدم مانند دیگري هاي تناقض و  دوگان همچنین .است گرفته قرار اشاره یا تاکید مورد

 و ها تشکل از استفاده در ينظر تنگ عدم برابر در شبکه در خوان مخالف افراد محوریت

 مورد پیشین تحقیقات در که شدند شناسایی پژوهش در نیز متفاوت نظرات با فعالین

  .است نگرفته قرار اشاره

 هاي تشکل بین سازي شبکه از جامع تصویري ارائه به حالی در پژوهش این در

 بدون موضوع این روي بر پیشین شده انجام هاي پژوهش عمده که شد پرداخته فرهنگی

 Provan et( دارند تمرکز سازي شبکه خرد سطح مسائل روي بر تنها جامع تصویري ارائه

al., 2007کارآمد ها شبکه توسعه در تواند می هایی روش و الگوها چه که مسئله این اما )؛ 

 لحاظ این از و )Carpenter & Jiang, 2012( است بوده محققان توجه مورد کمتر ،باشد
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 با .کند ایفا زمینه این در دانش بدنه توسعه در را مهمی نقش تواند می حاضر پژوهش

 ارائه فرهنگی بافت در سازي شبکه از جامع الگویی حاضر پژوهش در که این به توجه

 آینده در محققان ،است نشده پرداخته شده ارائه مضامین جزیی تحلیل به و است شده

 مطالعه پژوهش در شده ارائه پایه و هدهند سازمان مضامین از یک هر روي بر توانند می

   15.دهند قرار بیشتر واکاوي مورد کمی و کیفی صورت به را مضامین این و نموده

  ها یادداشت

                                                             

  .)59:انعام( مبِینٍ کتَابٍ فی إِال یابِسٍ وال رطْبٍ وال .1

  ). 89:نحل( شَیء لکُلِّ تبیانًا الْکتَاب علَیک ونَزَّلْنَا .2

3. business cluster 
4. joint ventures 
5. strategic networks 
6. strategic alliances 
7. although large, multi-sited organizations face some of the same challenges 

8. paradoxical nature 
9. global perspective 
10. ontology 
11. epistemology 
12. cross-check 
13. supplementary sources of data 
14. triangulation 
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