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 خالصۀ مدیریتی
، 0ها شامل محافل کاریپردازیم، اینها میذکر چند نمونه از آنها وجود دارد که بهتنوعی از شبکههای مزیرمجموعه

های توزیع خدمات گری یا تغییرات اجتماعی یا شبکههای حمایتهای بخشی، شبکههای دانش، شبکهشبکه

ی اند و ساختارهاشده تلفی ساختهها برای اهداف مخشوند. این گوناگونی حکایت از این واقعیت دارد که شبکهمی

ی، توانند در قالب انجمنها میبخشند. آنمخلتفی را تجّسم می
ّ
ی، مل

ّ
های رسمی و غیررسمی، و در سطوح محل

که مرکزی سرشار از منابع برای اعضای خود باشند، فضایی ها بیش از آنای و جهانی وجود داشته باشند. شبکهمنطقه

 هستند.  گاهی انجام اقدامات مشترک یا چندجانبه کاری اعضاء وبرای هم

رانی و مدیریت، آموزش چون سرمایۀ اجتماعی قوی، رهبری، حکمهایی همهای کارآمد و مؤثر دارای مشخصهشبکه

های کارآمد، اعضاء و ساختار متنوع و پویایی شان هستند. شبکههای سودمند متقابل با حامیان مالیکاریمشترک و هم

 عیار متعّهد هستند. گیری دموکراتیک و تمامند و به فرآیندهای تصمیمدار 

 گیری شبکهشکل

محور ها وجود ندارد. منابع درونی یا بیرونی، یا دالیل ارزشای برای توضیح چگونگی و چرایی ایجاد شبکههیچ قاعده

ن شکل گرفته باشند. پاییباال یا از باالبهبهپایین توانند ازها میتوانند برانگیزانندۀ ایجاد شبکه باشند. شبکهیا عملی می

یابند ها در طول زمان تکامل میگیری شبکه است. شبکهها، نیروی محّرک شکلواقعیت این است که ترکیبی از همۀ این

گیری متنوع باشند. طرز چشمشان، بههای حیاتبودن در مراحل متفاوت چرخهلحاظ سطح رسمیو ممکن است به

 شکل رسمیرچه بسیاری از شبکهاگ
ً
 ها ضروریعنوان برای همۀ آنهیچیابند، اما این رسمیت بهتری میها تدریجا

گیری آن شبکه، و اهدافی که ها و نحوۀ شکلگزیند توسط انگیزهنیست. ساختاری که یک شبکه برای خود برمی

 . گیردوجود آمده و تکامل پیدا کرده است، شکل میخاطر آن بهبه

خص های مشها در پاسخ به محّرکشوند، برخی از شبکهها با هدف پایداری در درازمّدت تشکیل میکه شبکهبا وجود آن

 گویی به نیازهای اعضای خود،کردن از پاسخحاصلها برای اطمینانگیرند. شبکهبندی معینی شکل میو تحت زمان

گوی نیازهای اعضای خود نباشد، ای پاسخبپردازند. اگر شبکه باید به ارزیابی مداوم تمامی عناصر عملکردی خود

رود. ما باور داریم توجه به پایداری منافع در صورت طبیعی از بین مییابد و موجویت شبکه بهمشارکت کاهش می

                                                           
1. Communities of Practice (CoP) 
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بکه شتر از مالحظات مربوط به پایداری ساختار ای بسیار مهمها، مانند ساخت سرمایه اجتماعی قوی، مسئلهشبکه

 است. 

 مزایای عضویت در شبکه

بکه ترین مزایایی که اعضای شها ارتباط دارند، بسیار زیاد است. برخی از رایجشود با شبکهشمار مزایایی که تصور می

که  0اند از: افزایش دسترسی به اطالعات؛ منابع مالی و تخصصی؛ افزایش کارایی؛ اثر تکاثریاز آن برخوردارند عبارت

ن مسائل، شدبستگی؛ و بهتردیدهدهد؛ پشتیبانی و همترسی و اثرگذاری را برای اعضای سازمان افزایش میمیدان دس

ر و تتوان به کاهش ریسک، انزوای کمها مینشده و الگوهای عمل مناسب. از دیگر مزایای شبکههای بازنماییگروه

های ریسک وسعه اشاره کرد. عضویت در شبکهتنهاِد درحالهای مردمخصوص برای سازمانبه 0افزایش اعتبار

 هستند بایستی یک نهادی که درصدد مشارکت در شبکههای مردمهمراه دارد؛ بنابراین سازمانتوجهی نیز بهقابل

 ها هست یا نه. های آنگوی نیازفایده انجام دهند تا مشخص سازند که مشارکت در شبکه پاسخ -تحلیل هزینه 

 2های شکنندهها در محیطشبکه

راری های اضطکنند. وضعیتهای شکننده فعالیت میهایی است که در محیطها، آننشدۀ شبکهیکی از انواع بررسی

وجود شکنند و شرایطی را بهگیرند، پیوندهای اجتماعی را در هم میهایی که از تعارض سرچشمه میویژه آنزاد بهانسان

که  شوندها وارد وضعیتی میشود و افراد و گروهبستگی اجتماعی نابود میدر پس همآورند که در آن اعتماد نهفته می

توانند به تقویت سرمایۀ ای میهای کارآمد در هر جامعهباال را دارد. هرچند که شبکهجا دستتالش برای بقا در آن

ی منجر شوند که به مقاومت در برابر توانند به افزایش ارتباط میان حامیانهای کارآمد میاجتماعی بپردازند. شبکه

یبرنامه
ّ
ر مؤثر روند، عناصسمت کاهش تعارض پیش میها بهکنند. زمانی که شبکهگرایانه یا افراطی کمک میهای مل

قوی  قدریثبات آنهای شکننده و بیهای حاضر در محیطیابند. اگرچه اکثر شبکهتری میها اثرگذارِی بیششبکه

های کمک منابع و کمکتوجهی بشوند، اما امکان انجام این کار را بهگذار تغییرات اجتماعی قابلنیستند که پایه

 کنند. مقتضی پیدا می

 هاها بر ظرفیت سمناثر شبکه

که این ویژهها، فرآیندی پیچیده و چندوجهی است. بهها در ایجاد ظرفیت سازمانی برای اعضای آنسمن مشارکت شبکۀ

خود، مستقل، خالق و کارآمد بههایی متکیها به سازمانها این است که آند ظرفیت سازمانی در سمنهدف از ایجا

ش ها ایفای نقتوانند در زندگی مردم، جوامع و کشورها تغییر ایجاد کرده و در طرزفکر و نحوۀ عمل آنبدل شوند که می

                                                           
1 multiplier effect 

2. Credibility 

3. Fragile Environments 
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دهد و متوجه این کند مدنظر قرار میآن فعالیت می کل سازمان و بستری را که سازمان در 0ایکنند. مداخالت شبکه

 سازِی ها برای ظرفیتگذارد. تالشهای آن اثر میهست که چگونه تغییر یک بخش از سازمان بر روی دیگر بخش

نند تواها میهای اصلی نیاز دارند که این ظرفیتای از ظرفیتهای امروزی به مجموعهدهند که سمنسازمانی نشان می

 دۀ سازمان را تعیین کنند. آین

ها است، مداخالتی ها، رویکردی است که هدف آن بهبود عملکرد سازمانسازمانی سمن رویکرد مؤثر در زمینۀ ظرفیت

برد، افرادی در آن حضور دارند که سازاِن قاِبل بهره میدهند، از ظرفیتگیرد که کل سازمان را هدف قرار میرا دربرمی

کار ها را بهودشان متعّهد هستند، بر تغییر سازمانی متمرکز است و طیف وسیعی از ابزارها و مکانیسمنسبت به آموزِش خ

 گیرد. می

کل سازمان و داشتن نگرشی سازمانی در  سازِی مؤثر شامل موارد پیش رو است: توجه بهاستانداردهای ظرفیت

عنوان مجرایی برای دریافت بودجه، ها نه بهردن سازمانآوحسابمثابۀ موجودات زنده، بهها بهمداخالت؛ تلّقی سمن

هایی که هایی برای کارکردن با سازمانخود نیازمند توجه و ادراک هستند؛ یافتن راهخودیهایی که بهسان بدنهکه بهبل

ه ز همه برسد پیش انظر میهایی که بهجای کارکردن با سازمانسازی دارند بهدسترسی محدودی به خدمات ظرفیت

است  سازی به پول وابستهویژه زمانی که فرآیند ظرفیتها بهیابند؛ تصدیِق تفاوِت قدرت سازماناین خدمات دست می

دهند؛ شناخت تاریخچۀ سازمان و تجربیات پیشین سازی را ارائه میکه حامیان مالی خود خدمات ظرفیتو یا هنگامی

 اثر کند. سازی را بیهای ظرفیتاخالتی که ممکن است دیگر تالشسازی؛ و اجتناب از مدآن در زمینة ظرفیت

 هاهای جدید در راستای ارتقای سمنچارچوبی برای ظرفیت

د را کنیم که مقولهنهاد میها پیشهای جدید سمنما چارچوبی را برای ظرفیت
ّ
های ظرفیت استاندارد و ظرفیِت مول

های مهمی مانند عملکرد تکنیکی، سازمان داخلی و خارجی حوزه گیرد. مقولۀ ظرفیت استاندارد شاملدربرمی

 ای که در اینتر اعضای شبکهچه بیشهای استاندارد در حوزۀ عملکرد تکنیکی چارچوب ما، چنانشود. ظرفیتمی

ه، و افتیاند، خلق و ترویج الگوهای عمل مناسب، رویکردها و مداخالت ارتقاءتحقیق مشارکت دارند به آن اشاره کرده

برده شده، شامِل ها نام هایی که بیش از همه در حوزه سازمان خارجی از آنطراحی پروژه و برنامه هستند. ظرفیت

در  کردند که ظرفیتکنندگان تصور میشود. تعداد بسیار کمی از مشارکتها و روابط جدید میکاری، ایجاِد شبکههم

 سازی ایجادهایی که با حمایت مالی و با هدف ظرفیتن مطالعه، شبکهشود. در ایحوزۀ سازمان داخلی برساخته می

 اند، از این قاعده مستثنا هستند.شده

، بیشحوزه
ً
سال مورداستفادۀ هایآیند که سالنمایش درمیهایی بهتر در چارچوبهای اجرایی مذکور، معموال

ی نیستند. امروزه سمنانها نمایسازندگاِن ظرفیِت سازمانی بوده است، اما این چارچوب
ّ
 ها بایدگر تصویری کل

د را توسعه دهند، که این بسطای اصلی از ظرفیتمجموعه
ّ
نند نیز کوگسترش، بر استانداردهایی که تدوین میهای مول

های تولیدی شامل توانایی انجام کار در میان مرزهای مرسوم )سّنتی(، آموزش چگونگِی گذارد. این ظرفیتتأثیر می
                                                           

1. Network Interventions 



 

 

 

 

 

 8 شوندهدگرگون یدر جهان یساز تینهاد: ظرفمردم یهاسازمان یهاشبکه

 

 های فناوری، عملکرد سریع،های جدید، توسعۀ نگرش سیستمی، دسترسی به قابلیتادگیری، رهبری به شیوهی

سوکردن اشکال کاری و رقابت، و همسازی، ایجاد تعادل میان خودگردانی و وابستگی متقابل، مدیریت همآینده

د هستند. بر اساس یافتهیتها ابزار مناسبی برای ایجاد این ظرفشود. شبکهسازمانی با اهداف می
ّ
ما،  هایهای مول

ْی سازکه ظرفیتگیرد، فارغ از اینهرحال انجام میها بهسازی در این حوزهاند که ظرفیتها درک کردهاعضای شبکه

 بخشی از عناصر آگاهانۀ شبکه باشد یا نباشد. 

های مناسب هستند، و در این مسیر از شیوهُبرد تغییرات سازمانی ابزاری ها برای پیشدر بسیاری از موارد شبکه

ان شاهد شای که در سازمانها خواستیم دربارۀ تغییرات سازمانیبرند. ما از کارکنان شبکهنامحسوس اما مهمی بهره می

تأثیر مشارکت در یک یا چند شبکه هستند، اظهارنظر کنند. ما در این نظرسنجی، از کنند که تحتاند و فکر میآن بوده

ت اند از میان فهرست تغییراشان مشاهده کردهترین تغییراتی را که در حوزۀ کاریدهندگان خواستیم تا بیشپاسخ

ه در ای ککاری و اتحاد: شیوههم»های این نظرسنجی عبارت بودند از: ترین پاسخنهادی انتخاب کنند. متداولپیش

 یادگیری و»؛ «کندکاری میسازی یا یادگیری همه خدمات، ظرفیتها و نهادها برای ارائآن سازمان ما با دیگر سازمان

 ها را برایما شماری از فعالیت«. مان و ارائۀ خدماتهای جدید برای عملکرد سازمانکارگیری ایدهنوآوری: توسعه و به

هایی زمانکنیم: سامینهاد مند هستند، پیشُبرد تغییرات سازمانی در میان اعضای خود عالقههایی که  به پیششبکه

های عضو را به مشارکت دعوت / تشویق کنید، تری از سازمانرا انتخاب کنید که آمادگی تغییر دارند؛ گسترۀ وسیع

که عضویت شبهایی را بهشان را با خود به شبکه بیاورند؛ کارمندان سمنهایآوریها و نوای از ایدهکه کمینهطوریبه

شان تمایل داشته باشند و بتوانند این کار را انجام دهند؛ رهبران دانش به دیگران در سازماندرآورید که در انتقال 

 ای که مشارکت در شبکه از اعضایها را در زمینۀ زمان و انرژیسازمانی اثرگذار را در شبکه دخیل کنید و پشتیبانی آن

اشتراک دهنده به تغییرات سازمانی، بهعنصر شتابسان یک گیرد، داشته باشید؛ دیدگاه و منظر شبکه را بهها میآن

 سازی معطوف سازید. وضوح به ظرفیتبگذارید؛ و هدف استراتژیِک خود را به

 کنندسازی میهایی که ظرفیتخصوصیات شبکه

 کنیم: اول، اعضای شبکه باید برای کنند، اشارهمی سازیظرفیتهایی که توانیم به چهار خصیصۀ اصلی شبکهمی

ن ای مطمئن باشند که تمایل داشته باشند آن را با دیگرااندازهگذاشتن تشویق شوند. )مثاًل از کار خودشان بهاشتراکبه

ها و یتوتحلیِل موفقصورتی آزادانه به تجزیهاشتراک بگذارند(. این امر با ایجاد محیطی که افراد بتوانند در آن بهبه

شود. دوم، اعضای شبکه باید ظرفیت مشارکت کامل را درس بگیرند، تسهیل می هاشان بپردازند و از آنهایشکست

اشند. شود. سوم، اعضا باید متعّهد بداشته باشند. این مسئله با ایجاد زمان و مکانی برای آموزش و بازاندیشی تقویت می

سان اشته باشد و اعضا، شبکه را بهخوانی دهای اعضاء همبا اولویت های شبکهشود که اولویتتعّهد زمانی استوار می

ان توانند در تغییر سازمهایی که اعضا میافزاید. افزایش آگاهی از پتانسیلکارشان میچیزی بنگرند که به ارزش 

دی را کهها باید ظرفیتکه، شبکهتواند تعّهد را افزایش دهد. آخر اینآسانی، میخودشان داشته باشد، به
ّ
در  های مول
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های مشابهی را در اعضای خود پدید اند در اختیار داشته باشند، اگر که الزم باشد ظرفیتشدها شناسایی چارچوب م

 آورند.

 هاشبکه از پشتیبانی برای مالی حامیان هایفعالیت و هاسیاست تطابق و تنظیم 

ها همینه کمک کنند. رابطۀ شبکها در این زتوانند به تقویت شبکههای حامیان مالی میها و فعالیتشماری از سیاست

کن ها ممازحدی وجود داشته باشد، شبکهدهی بیشکه راهنمایی و جهتای است و زمانیو حامیان مالی رابطة پیچیده

ها با ها مؤسسه نیستند و قوانین حاکم بر آنخودشان فاصله بگیرند. شبکه هایمندیاست از درک و ارزیابِی توان

ند. ها کمک کنها به آنها از چرخۀ رسمی پروژهتوانند با قطع ارتباط شبکه. حامیان مالی میسان نیستمؤسسات یک

شان َته هایگیرند، بودجهها برای توسعه نیازمند زمان هستند و اغلب زمانی که در مسیر رشد و شکوفایی قرار میشبکه

ای هگیریکنند از جهتها پشتیبانی میشبکهچنین، عاقالنه خواهد بود هنگامی که حامیان مالی از کشد. هممی

 ها در انجام کارشان اعتماد کنند. شان فاصله بگیرند و به شبکهمعمول

ها را مورد بازبینی قرار دهند. مطالعۀ ما نشان توانند برخی از فرضیات مرسوم درباره شبکهچنین میحامیان مالی هم

های مرکزی که پشتیبانی مالی از فعالیتها ضرورت دارد، بلبانی از پروژهتنها پشتیلحاظ سطح بودجه، نهدهد که بهمی

ان ست که زمهاییتری برای آن قائل هستند، آنشبکه نیز مهم است. اغلب چیزهایی که اعضای شبکه ارزش بیش

لیۀ لی در مراحل اوشود پشتیبانِی حامیان ماترین هزینه را دربردارند. گفته میگذارند و کمتری را برای آن میبیش

 پنجراه
ً
ادر به ها قانجامد، ضروری است. پس از این مرحله، بسیاری از شبکهطول میسال بهاندازی شبکه، که تقریبا

ها به سایر دادن شبکههای خودگردان هستند. کمک حامیان مالی برای ارجاعگزین یا بودجهپیداکردن منابع جای

 تواند مفید واقع شود.هایی است که میحامیان بالقوه یکی دیگر از کمک

 های آتیهایی برای آموزش و فعالیتنهادپیش

کنند وجود دارد که سازی میهایی که ظرفیتعنوان موجودیتها بهها و پتانسیل آنچیزهای زیادی دربارۀ شبکه

تری تر و دقیقدارد. مطالعات بیش تر در این زمینه وجودای برای مطالعه بیشها را آموخت و فضای گستردهتوان آنمی

 کنیم کهنهاد میچالش بکشد. ما پیش، احکام رایج در این زمینه را به0های طولیباید در این حوزه انجام شود تا با داده

 برای شبکههایی مانند انجام ارزیابی و توسعۀ ابزارهای ارزیابیتمرکز تحقیقات بر روی بخش
ً
ها ای باشد که منحصرا

رم شبکه و اثرگذاری آن، اثر انگیزهاند؛ همحی شدهطرا
ُ
اولیۀ  هایچنین تمرکز تحقیقات باید بر روی ارتباط میان ف

چنین از گیری و مدیریت تعارضات باشد. ما همها در پیشی آن و مزایای بالقوۀ شبکهآوردهاگیری شبکه بر دستشکل

ر آخر کنیم. دها با حامیان مالی و متخصصان دفاع میربوط به شبکهگذارِی اطالعات ماشتراکایدۀ ارتقای آموزش و به

 ها تشکیل شود. کنیم محافل کاری پیرامون یادگیری دربارۀ شبکهنهاد میما پیش

  

                                                           
1 longitudinal data 
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 مقدمه

 هدف تحقیق

، ولوژیواسطۀ افزایش دسترسی به تکناند، که این رشد شگرف بهگیری داشتهسال گذشته رشد چشمها در پانزدهشبکه

ی بخشها سهم مهمی در قدرتترین نقاط جهان، تسهیل شده است. این فرض وجود دارد که شبکهحتی در دورافتاده

 های کمی برای پشتیبانی از این ادعا وجود دارد. حال دادهاند، باایناعضای خود داشته

های داوطلبانه و کاری همسازمانوگویی میان ها و آغاز گفتنمودن اطالعات، طرح پرسشهدف از این مطالعه فراهم

زمودن ها، آیافتن دربارۀ شبکهدر بستر توسعه است. احتیاج مبرمی به آگاهی اجتماِع بانِی توسعه، دربارۀ شبکه،

ها، وجود دارد. باید اصطالحات خود را تعریف و دیدگاه خود را یابی به فهمی از مشارکت بالقوۀ شبکهها و دستفرضیه

 مان معنادار شود. تا این موضوع پیچیده برای روشن سازیم

شی تر شود و دانهای بیشها را تسهیل کند و منجر به پژوهشوگو در مورد شبکهامیدواریم این مطالعۀ مقدماتی، گفت

های داوطلبانه در ایجاد ظرفیت برای کاریهای استراتژیک و رویکرد دفتر همگیریهمراه داشته باشد که بر جهتبه

 ها اثر بگذارد. سمن

 اند: آیند، این مطالعه را هدایت کردههای تحقیقاتی که در ادامه میپرسش

 ۱ نیروی محّرک تشکیل شبکه چیست؟ . 

 ۲سازی چه نفعی برای خود متصّور هستند؟ داشتن در شبکه. اعضای شبکه از شرکت 

 ۳توانند ایفا کنند؟ های شکننده میها چه نقشی در محیط. شبکه 

 ۴شود؟ نهاد چگونه فهمیده میهای مردمها بر ظرفیت سازمان. اثر شبکه 

  ۵پردازد چیست؟ سازی اعضا میای که به ظرفیتهای شبکه. ویژگی 

 ۶کند؟ ها نقش دارد و یا آن را محدود میها و اقدامات حامیان مالی در کارآمدی و اثرگذاری شبکه. آیا سیاست 

 ۷ ها کجاست و مسیر یادگیری و عمل آتی دربارۀ شبکه به چه ترتیب باید باشد؟ شبکه. خالء دانش ما در مورد 

 ساختار تحلیلی پژوهش

ی شبکه
ّ
های مدرن، اند مانند پیشینۀ تاریخی شبکههای اخیر رواج پیدا کردههایی که در سالدر ابتدا با نگاه به بستر کل

چنین، نیم. همکالمللی، شرایط الزم را برای تحلیل مهیا میسعۀ بینها در زمینۀ توها و ارزش شبکهگستره و قلمرو شبکه

معانی « کهشب»که اصطالِح پردازیم. با توجه به اینها در دنیای امروز میبه رابطۀ میان مدیریت دانش با گسترش شبکه

ترین ته باشیم و رایجمان داشای به تعریف اصطالحاتبسیار گوناگونی برای افراد مختلف دارد، بایستی توجه ویژه

 صورت مفصل تشریح کنیم. شود را بهاکنون در این زمینه استفاده میتعاریفی که هم

و  های درونیکنیم. این شرایط شامل انگیزهها را بررسی میگیری شبکهای، شرایط شکلهای زمینهذیل این داده

ر مورد ها را مدنظر داریم و دشود. ما پیوستار تکامل شبکهها میها و نگرشها بر مبنای ارزشگیری شبکهبیرونی و شکل
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ک هایی که با هدفی استراتژیشوند در برابر آنصورت طبیعی ایجاد میهایی که بهها، یعنی آنهای درون شبکهتفاوت

 چنین به عوامل مربوط به سرمایۀ اجتماعی و پایداری شبکهکنیم. همگیرند، بحث میمورد مهندسی قرار می

 پردازیم. می

های رهبران پیشرو و اعضای شبکه، به مزایای شبکه خواهیم پرداخت. سپس با ارجاع به ادبیات موجود و پاسخ

ا ها بفایده برای سمن -دهیم و از تحلیل هزینه ها را موردتوجه قرار میچنین، برخی از مشکالت احتمالی شبکههم

 ها خواهیم پرداخت. شتیبانِی حامیان مالی از شبکهها حمایت کرده و به پدرنظرگرفتن اعضای آن

های های ویژه و چالشهای شکننده خواهیم داشت. به داراییها در محیطدر قدم بعدی نگاهی گذرا به نقش شبکه

ت امثابۀ سازوکارهایی بالقوه برای ایجاد تغییر ها را بهپردازیم و شبکههای شکننده میها در این محیطمرتبط با شبکه

 دهیم. گیری از تعارض مدنظر قرار میاجتماعی و پیش

ها دارند خواهیم پرداخت. ابتدا منظور خود از اصطالح سازِی سمنها بر ظرفیتچنین، به مسئلۀ تأثیری که شبکههم 

ارگزار، ک کنیم که در آن به مسائلی مانند قصد و هدف،دهیم و تعریف جدیدی از آن ارائه میمی سازی را توضیحظرفیت

توجه خود  طورها پرداخته شده باشد. همینهای مرتبط با تغییر، ابزارها و مکانیسمفرضیاتی در مورد یادگیری، دیدگاه

نهاد وگو پیشهایی برای آغاز گفترا به لزوم توسعۀ استانداردهای عمل در این زمینه معطوف خواهیم کرد و دستورالعمل

 کنیم. می

که، کنیم. نخست اینپردازند، بحث میشان میسازی اعضایهایی که به ظرفیتهای شبکهسپس، در مورد ویژگی

ها دارند و ای از ظرفیتها برای شکوفاشدن، احتیاج به داشتن طیف گستردهکنیم که امروزه سمناستدالل می

های که، به حوزه. دوم اینکنیمها فراهم میهای جدید و ضروری جهت ارتقای آنسان چارچوبی را برای ظرفیتبدین

های تظرفی»افکنیم و مقولۀ جدیدی تحت عنوان های موفق مرتبط است، نظر میهای استانداردی که به سمنظرفیت

د
ّ
ها است. ما توجه خاصی به سهمی اصلی موردنیاز سمن هایکنیم. امروزه این مقوله، جزو ظرفیترا معرفی می« مول

د دارند، خواهیم داشت. رفیتها در ایجاد این ظکه شبکه
ّ
 های مول

تند. ها مربوط هسکنیم که به کارایی شبکههای حامیان مالی متمایل میها و کنشسوی سیاستسپس توجه خود را به

شماریم. سپس نگاه خود را به میزان کنند برمیها را برای حامیان مالی جذاب میهایی که شبکهدر ابتدا خصیصه

ها چه زمانی و برای چه اهدافی کنیم که این بودجهداریم و تشریح میها معطوف میردنیاز شبکهبودجۀ واقعِی مو

ها، جای محدودکردن اثربخشی آنها بههایی را برای پشتیبانی از شبکهنهادضرورت دارند. در پایان این بخش پیش

 داریم. عرضه می

دهیم و دستورالعملی را برای ها را مدنظر قرار میشبکه های موجود در دانش فعلی خود نسبت بهسرانجام، شکاف

یبانی، مند به پشتها برای افراد عالقهنهادکنیم. این مطالعه را با فهرستی از پیشنهاد میآموزش و عمل در آینده پیش

 رسانیم. پایان میها بهتأسیس و یا مشارکت مؤثرتر در شبکه

 شناسیروش
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ی بهره بردیم: مرور ادبیات، مصاحبه با مطالعۀ ما بر پایه تحلیل 
ّ
اسناد و مصاحبه شکل گرفته است. ما از چهار عنصِر کل

چنین . هم0انتایکارکنان شبکه و رهبران پیشرو آن، نظرسنجی آنالین از اعضای شبکه و یک رویداد یادگیری از طریق هم

 کت کردیم. وگوهای غیررسمی در مورد موضوع موردنظرمان مشار در بسیاری از گفت

های بها و قالها، زمینهها مصاحبه کردیم از میان ده شبکه انتخاب شدند تا دامنۀ بخشهایی که با آنکارکنان شبکه

موجود را بازنمایی کنند. انتخاب کارکنان شبکه جهت انجام مصاحبه، بر اساس سهولت دسترسی اکنونسازمانی هم

 محدود در این حوزه است. بنابراین، د تحقیق و منابع تخصیصبندی محدوگر زمانشده که نشان انجام
ً
یافتۀ نسبتا

ی نیستند، اما ممکن است از روی بینشتمامی شبکه
ّ
ای قیاسی شیوههایی که بههای موجود در این پژوهش محل

ی سمنپذیر راجعاند، برآوردی کاربستدست آمدهبه
ّ
هایی برخی از شبکهها انجام داد. الزم به ذکر است به شبکۀ محل

، هرچند بومی نیستند اما با بسیاری 1و ایمپکت آلیانس 1، ُکر0چون سیپشود، همها نام برده میکه در این پژوهش از آن

ی و سمناز شبکه
ّ
واقع، مأموریت ایمپکت آلیانس برقراری ارتباط کنند. بهکاری میهای خارج از کشور همهای محل

ی یا اشخاص قاِبلی هستند کهسازی باکیفیت با سازماندنبال خدمات ظرفیتبههایی است که میان سازمان
ّ
 های محل

گذاشتن دانش برای اشتراکترتیب، سیپ نیز زمان و انرژی زیادی را از طریق بههمیندهند. بهآن خدمات را ارائه می

ی کوچکحمایت از شبکه
ّ
ی و شبکهدهندگان خکند. ُکر با ارائهمقیاس، صرف میهای محل

ّ
ها های سمندمات محل

به یک  یابیهای بسیاری برای انتخاب وجود دارند و برای دستحال، باید توجه داشت که شبکهکند. بااینکاری میهم

 تری هستیم. تر و ُپردامنهنمونۀ کاماًل گویا، نیازمند مطالعۀ بسیار طوالنی

ی کار میشبکه
ّ
در  6«پروکسی»در مکزیک،  5«مکآی»مطالعه انتخاب شدند کنند و برای این هایی که در سطح مل

ها در کنفرانسی مربوط به در گواتماال هستند. تمام این شبکه 8«پروریدسالد»در نیکاراگوئه و  7«نیکاساِلد»بولیوی، 

ورت ها هم در آن زمان صبرگزار شد و مصاحبه ۲00۴سازی در گواتماال شرکت کردند. این کنفرانس در ژوئیۀ شبکه

اد متحده هستند. ایمپکت آلیانس و اتحهای داوطلبانه و شخصی ایاالتکاریدفتر هم هایگرفتند. سیپ و ُکر از شبکه

کار کرده بودند، اعضای متحده آغازبههای داوطلبانه و شخصی ایاالتکاریروبان سفید هم که توسط دفتر هم

که ای است، درحالییک شبکۀ بومی با ماهیت منطقه 9آفریقاالمللی دارند. شبکه برقراری صلح کشورهای غرب بین

                                                           
1. Peer Learning Event 

2. SEEP 

3. CORE 

4. Impact Alliance 

5. IMAC 

6. PROCOSI 

7. NicaSalud 

8. Pro Redes Salud 

9. The West African Peacebuilding Network (WANEP) 
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گذاری دانش اشتراک، مستقر در کانادا، یک جامعۀ جهانی است که از رویکردهای به0شبکه مدیریت دانش برای توسعه

 کند.  ها استفاده میکاریهم برای افزایش اثربخشی توسعه و پرورش

ی یا شخص دیگری که نمایندگِی شبکه را برعهده داشت، مصاحبه انجام شد و از آهنگدر هر مورد، با مدیر، مسئوِل هم

دست از نظرسنجی آنالیِن اعضا به پاسخ ۱0۱عمل آمد. اعضای شبکه برای پاسخ به نظرسنجی کوتاِه آنالین دعوت به

ی استفاده کردیم تا اعضای صورت انباشتها بهبودن اندازۀ نمونه برای هر شبکه خاص، ما از دادهخاطر کوچکآمد. به

جی های نظرسنتر، ما تنها زمانی از دادهعنوان نماینده حوزۀ منتخب بازنمایی بشوند. برای احتیاط بیششبکه به

ا پایۀ اصلی ها ر گونه این دادهکرد و بدینها و نتایج پژوهش پشتیبانی میرسید از بینشنظر میاستفاده کردیم که به

  تحلیل قرار ندادیم.

به چگونگی ساخت اندازهایی راجعها و چشمنظرات، دیدگاهمصاحبه با رهبران پیشرو انجام شد تا  ۹بر این،  عالوه

ها مصاحبه شده، در پیوست آمده دست آید. فهرسِت رهبران پیشرویی که با آنها بهها توسط شبکهظرفیت در سمن

ه های مربوط به شبکها در پژوهشاحبه شد، بر اساس تخصص آنها مصاست. معیار انتخاب رهبران پیشرویی که با آن

 ها در سراسر جهان بود. ها در کار با پیشروترین شبکهیا تجربیات آن

المللی کننده، از جمله کارکنان آژانس بینمشارکت ۲0تایان برگزار گردید که واسطۀ همسرانجام، یک رویداد یادگیری به

 ای از این رویداد نیز در پیوست موجود است.ن حضور داشتند. خالصهمتحده، در آایاالت توسعۀ

 انداز شبکهچینی: چشمزمینه

 پیشینۀ تاریخی
ی، سازی منجر به گسترش شبکههای تکنولوژیک و جهانیهای اخیر، پیشرفتدر سال

ّ
ها در سطوح جامعه، مل

ین اند، اما اها باب شدهدر بسیاری از رشته« یسازشبکه»و « شبکه»ای و جهانی شده است. اگرچه اصطالحات منطقه

ش اند. در جوامع پیهای مختلف طی سالیان مدید حضور داشتهها، به شکلمفاهیم چیزهای جدیدی نیستند. شبکه

مندی از قدرتی بستگی داشت که فرد تصّور دادند و مشارکت فرد در جامعه به بهرهاز کشاورزی، افراد جامعه را شکل می

جانشینی و گردآورِی د از آن برخوردار است. بنابراین، برخی از افراد شکارچی شدند و برخی دیگر به یککر می

های محصوالت روی آورند و در نتیجه وضعیت رفاه و پایداری جامعه بهبود یافت. در قرون وسطی، تشکیل انجمن

ورد، که کنندگان فراهم آفیت برای مصرفکنندگان و کنترل کیصنفی، راهی برای تضمین حمایت اقتصادی از تولید

م بودند و عضویبههای صنفْی متکیشده برای تولید شد. انجمنها تبدیل به یک اصل پذیرفتههمۀ این
ّ

ت در خود و منظ

شده بود. با رشد صنعت، اصناف در مراکز شهری کاماًل تخصصی شدند و شروع به ایجاد ها بسیار کنترلآن

های کارگری در دستی و یا تجارت کردند. در قرن نوزدهم، اتحادیهو آموزش کارآموزان در صنایعاستانداردهای عملی 

ه پیدا هایی در جامعشدن بربیایند. کارگراْن حامیان و پشتیبانهای جدید صنعتیوجود آمدند تا از پس چالششهرها به

                                                           
1 KM4Dev 
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، ها را بهبود ببخشد. امروزهتوانست رفاه آنکه می کرده بودند و محملی برای حمایت از تغییرات اجتماعی ایجاد کردند

چنین روز باشند و همای بسیار مهم برای اعضا هستند تا در زمینة تحقیقات و اقدامات رایج بهای شیوههای حرفهانجمن

 رسانند. آوردن و حفظ اعتبار یاری میدستای اعضاء را در بههای حرفهاین انجمن

زمان با بهبود وضعیت عنوان سازوکاری برای ارتقای وضعیت رفاهی افراد، همها بهها، شبکهریودر هر یک از این سنا

ها یها و توانایها به مهارتآن یابیور و کارگر، دستگر، تاجر، پیشههمۀ اعضای گروه پدیدار شده است. کار فردِی کوچ

یری ها و فرصت یادگر دریافتند که زمانی که افراد از تواناییدیگکاری با یکها ضمن همسازد. اما این گروهرا محدود می

 تر و مؤثرتر از جمع اجزاء است. دهند که بزرگدیگر استفاده کنند، کلیتی را تشکیل میاز هم

 های اشتراکی که ویژگی بخشداشتن در فرهنگها با ریشهاند. شبکهتوسعه جا افتادهها کاماًل در جهان درحالاین ایده

ی در دهۀاند. شبکهتوسعه بود، برای پرداختن به مجموعۀ عظیمی از مسائل تشکیل شدهعظم جهان درحالا
ّ
 های محل

واسطۀ ز بههای اخیر نیبا امیدی که نسبت به انقالب سبز ایجاد شده بود، شورواشتیاق بسیاری گرفتند و در سال ۱۹۶0

اد شده المللی و نابرابری ایجزیستی، کاهش فقر، امنیت بینالمللی که بر سر مسائل محیطهای بینتنوع گردهمایی

ها کاری برای تداوم تغییرات اجتماعی دارند، آنها در همرسد پتانسیلی که شبکهنظر میبود، تقویت شدند. در واقع، به

 کند، بدل کرده است. ترین عنصری که در عرصۀ توسعه فعالیت میرا به قوی

 هاوسعت و دامنۀ شبکه
 ها برای مجموعۀایم. شبکهشده ها کمابیش وجه مهمی از تمامی ابعاد جامعه هستند. ما وارد عصر شبکهشبکه امروزه

بودن و سازگاری اند و در سرتاسر جهان وجود دارند. کاربردیشدهصورت وسیعی تشکیلای از اهداف و بهگسترده

های بشری از پزشکی، علم و پژوهش گرفته تا هنر، سرگرمی و ها در همۀ تالشها باعث شده که آنحدوحصِر شبکهبی

ترین واقعیت اجتماعی و ارتباطات فزایندة جهاْن مهم»( مدعی است که ۲00۴آموزش حضور داشته باشند. مولگان )

 «. اقتصادی دوران ما است

جا شوند. ما در دگی در سراسر جهان جابهساسان پول، کاالها و مردم، بهتوانند، بهها و افکار خالقانه میامروزه، ایده 

کاری رود. دنیای ما اهمیت هموحدت پیش میدوران آزمودِن اشکال جدید سازمانی هستیم، که این آزمون هم با شّدت

طور شناسد. همانرسمیت میازپیش بهترین مسائل دوران ما را بیشحل برخی از مهمسازمانی برای رسیدن به راهبین

می عرضه نمیمسائل واقعی به»گوید ( می۲00۴) 0نسونکه استیو
ّ

 «. شوندصورت منظ

ای داشت. ارتباطات و فناوری اطالعات در اکثر نقاط جهان سازی در این انفجار شبکهپیدایش فناوری نقش سرنوشت

. )کریچ شدندتصّور میرسوخ تر شده و مردم را به مرزهایی متصل کرده که زمانی غیرقابلصرفهبهتر و مقروندر دسترس

                                                           
1. Stephenson 
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، سیسیو ویالرد در آی
ُ
کنند که ما یک تغییر بنیادین را از ( ادعا می۲00۴) 1و اسکیدمور 1میلر 0کارتی، مک 0( ۲00۴ا

ل سوی ُمدایم و بهپخش همگانی )یعنی رابطۀ یک مرکز با همگان( دور شده از مدل»شکل که ایم، بدینسر گذرانده

ست؛ سازی تنها یک وسیله ااما تکنولوژی در زمینۀ شبکه«. ایمیعنی رابطۀ همگان با همگان( رفتهای )ارتباطی محاوره

ها نهفته است. ارتباطات و فناوری اطالعات پشت این تکنولوژیمسئلۀ اساسی انگیزه و فوایدی است که پس

 نماید.ها را جذاب میشبکهپیوستگی جهان است که همکنند، اما فهم روزافزوِن بهسازی را تسهیل میشبکه

 المللیها در توسعۀ بینشبکه
شود. اذعان به ارزش شناخته می رسمیتالمللی بهها در حوزۀ توسعۀ بینهای مدیدی است که ارزش شبکهمّدت

ی کشورهای درحالالمللی باعث میها در زمینۀ توسعۀ بینشبکه
ّ
اعی چون سرمایۀ اجتمتوسعه، همشود تا از منابع محل

نهاد را در سراسر جهان شناسایی های مردمهزار شبکه سازمان ۲0ها، کمک گرفته شود. برنامۀ توسعۀ سازمان ملل آن

دارد که: ها اظهار میساختن جذابیت این شبکهضمن برجسته 5(. مؤسسۀ منابع جهانی۲00۲کرده است )

فراروی  تواند بهنهاد میهای مردمرامرزی میان سازمانها عملکرد خوبی داشته باشند، ائتالف فکه این شبکهدرصورتی»

ی، رفع
ّ
ورجوع اختالفات میان شمال و جنوب و جلب توجه مخاطبین جهانی به مسائل مهم از مسائل حاکمیت مل

ی، کمک کند. برخی از این ائتالفمنطقه
ّ
ل یافتند که از نظر کارشناسان مسائ هایی دستموفقیتچنان ها بهای و محل

 .6«سیاسی غیرممکن بودند

المللی گذاران مالی، از جمله ادارۀ توسعۀ بینالملل موردقبول بسیاری از سرمایهها در حوزۀ توسعۀ بینسودمندی شبکه

سازی سالۀ کنونی خود، پشتیبانی از ظرفیتهای داوطلبانه در برنامه پنجکاری، قرار گرفته است. دفتر هم7امریکا

نهاد، مدنظر قرار داده است های مردمسازی در جامعۀ مدنی و سازمانهدف اولیه خود یعنی ظرفیت ها را در کنارشبکه

(USAID ۲00۲هم .)کاری برای تقویت های همنامهچنین پشتیبانی از شبکه یکی از عناصر اساسی در پیمان

نامه ( که به این پیمانPVOخصوصی )دفتر سازمان داوطلبانۀ  ۱۳دفتر از  ۹که طورینهاد است. بههای مردمسازمان

 (.   USAID 2003اند )ها یاد کردهای از شبکهشکل ویژههای خود، بهاند، هنگام توصیف پروژهپیوسته

 غوغای مدیریت دانش

                                                           
1. Creech and Wilard in ICCO 

2. McCarthy 

3. Miller 

4. Skidmore 

5. The World Resources Institute 

6. http://http//pubs.wri.org/pubs_content_text.cfm?ContentID=1904  

7. USAID 

http://http/pubs.wri.org/pubs_content_text.cfm?ContentID=1904
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ت. به مدیریت دانش ایجاد شده اسها رابطة نزدیکی با تمایل روزافزونی دارد که در دهۀ گذشته نسبتگسترش شبکه

المللی ای در عرصۀ توسعۀ بینصورت فزایندهوکار مرتبط است و بهای با جهاِن کسبشکلی ریشهانش بهمدیریت د

هایی که در این تحقیق موردبررسی قرار گرفته ، یکی از شبکهمدیریت دانش برای توسعهگیرد. مورداستفاده قرار می

داند. ها و یک فلسفه میای از تکنولوژیمجموعه وکار،است، مدیریت دانش را ترکیبی از یک مفهوم، یک تئوری کسب

یابی کنند و برای دستها به کمک آن دانش را تولید و کسب میروشی که سازمان»کاررفته است: مفهوم در این معنا به

 مورداستفاده قرار می
ً
ریت معنا، مدی. دانش چیزی بیش از اطالعات است و بدین0«دهندبه اهداف سازمانی آن را مجددا

جدید  هایگذاشتن اطالعات، ایدهاشتراکواسطۀ فرآیند بهگذاشتن اطالعات است. بهاشتراکدانش امری فراتر از به

راتژیک های استسان داراییهای فکری بهیابد. اکنون دانش و ظرفیتشکلی واقعی هستی میشوند و دانْش بهخلق می

( فلسفه مدیریت دانش اهمیِت ۲00۳ 0مند هستند. )آلی، ملموس ارزشهاِی اندازۀ دیگر داراییشوند و بهمحسوب می

توسعه برآمده از جوامع درحال شناسد، برای تجربیات و دانشرسمیت میگذاشتِن تجربیات و اطالعات را بهاشتراکبه

افقی و ها در بستری از روابط ارزش قائل است و با نظریۀ یادگیری اجتماعی پیوند عمیقی دارد. همۀ این

ابط اندرکاران حوزۀ توسعه و برابرکردن رو شود. این رویکرد برای تقویت مشارکت بین دستمراتبی انجام میغیرسلسله

مثابۀ یک فلسفه، به متخصصان حاضر چنین مدیریت دانش بهها، بسیار مهم است. همبین متخصصان و اجتماعات آن

 1دهای متناسب با نیاز و ظرفیت بنگرند و از یک روش مشترک برای همهکند تا به توسعه با رویکر در این حوزه کمک می

 . 1استفاده نکنند

عنوان شکل خاصی از شبکه بود. این محافل با یکی از نتایج رشد ناگهانِی مدیریت دانش گسترش محافل کاری به

چه برای تر از آنمقیاسی بزرگوجود آمدند و دسترسی به دانش را در گذاشتن و مدیریت دانش بهاشتراکهدف اصلی به

خاطر شوند و بهها یافت میپذیر بود، فراهم کردند. اکنون محافل کاری در همۀ رشتههای منفرد امکانافراد یا سازمان

 شوند.مند تلقی میشان بسیار ارزشبودنپذیری و غیررسمیدسترس

  

                                                           
1. http://open.bellanet.org/km/modules  

2. Allee 

3. One-size-fits-all methodologies 

4. KM4Dev http://open.bellanet.org/km/modules  

http://open.bellanet.org/km/modules
http://open.bellanet.org/km/modules
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 تعاریف و مفاهیم

های دانش، ها، مانند محافل کاری، شبکهسیعی از زیرمجموعهبسیار مبسوط است و گسترۀ و« شبکه»اصطالح 

گیرد. این اصطالح برای افراد مختلف معنای متفاوتی دارد. ها، را دربرمیهای یادگیری جانبی و کنسرسیومشبکه

کنند، ندادند بر سر اصطالحات بحث ها مصاحبه کردیم، ترجیح میها و رهبران پیشرو که با آنبسیاری از اعضای شبکه

برای یک مفهوم گسترده وجود دارد را برجسته « یک الگوی عام»رنجی که بر سر استفاده از اما برخی دیگر کشمکِش بغ

نه َصرف زمان  که هدف تحقیق مابا وجود این»ها نوشتند ای بر روی شبکهکارانش پس از مطالعهو هم 0اند. چرچکرده

های کارمان بوده است، در همان ابتدای تحقیق مشخص شد ما در چالشکه بررسی بل« شناسیسنخ»و انرژی برای 

 با پرسش 
ً
«. ایممواجه بوده« شبکه چیست یا کیست؟»کشمکشی مداوم با خودمان و تعاریف خودمان هستیم. ما دائما

فهومی برای ما نیازمند تصویر و م» گوید( چرچ می۲00۳نقل از چرچ، ، به۲00۱، ۵های پژوهش عملی گروه )یادداشت

 روابط، کنِش تصاویر و مفاهیمی که برهم های شبکه از دیگر ساختارهای سازمانی هستیم. تمایزگذاری میان پویایی

 ( ۲00۳)چرچ، «. ها را بازنمایی کننداعتمادها، ارتباطات و کنش

 تعاریف مهم هستند

انداِز نمایندگان آن ضروری است. هرگاه کسی کند و تالش برای فهم چشمای که هر شبکه در آن فعالیت میدرک زمینه

گیرد. این فرضیات و هایش شکل میداوریواسطۀ فرضیات و پیشکند، تصورات او بهدر مورد شبکه صحبت می

از مؤسسه ُکر توضیح  0شوند. کارن ِلبانها نیز بر مبنای تجربیات فردی او از این موضوع مشخص میداوریپیش

ی با یکزمانبرخی از سا»دهد: می
ّ
ر مورد د« شبکه»کنند نگران استفاده از اصطالح دیگر کار میهایی که در سطح مل

شان، ها، اضمحالل خودآیینیکاری با شبکهتر ناشی از ریسک همخودشان هستند. دلیل این نگرانی بیش

 ( ۲00۴اوت  ۶تاریخ )مصاحبه به«. پذیری و مقتضیات عضویت است...مسئولیت

ارد. یافته، نه شدنی است و نه ضرورتی ددادن تعریف قطعی از چیستی شبکه نیست؛ این تعریف قطعیتشانهدف ما ن

کنیم، از چیز مشترکی حرف کنیم که وقتی از شبکه و انواع مختلف آن صحبت میدر عوض، ما این ادعا را مطرح می

انداز نمایندگان آن ضروری کند و فهم چشمیای که شبکه در آن فعالیت مزنیم. بنابراین درک محیط یا زمینهنمی

 نماید.می

ی شبکهویژگی
ّ
 هاهای کل

ی در مورد شبکهنظر از تنوع فکری رایج پیرامون اصطالحات مربوط صرف
ّ
ود دارد ها وجبه شبکه، برخی خصوصیات کل

 اند از: ها عبارتها اجماعی شکل گرفته است. شبکهکه بر سر آن

                                                           
1. Church 

2. Karen LeBan 
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 سازنداند و ساختارهای متنوعی را متجسم میوجود آمدههداف گوناگونی بههایی که برای اشبکه .

 یابند. یابی به هدف است، ساختار متفاوتی میشود بهترین راه برای دستچه که تصور میها، بسته به آنشبکه

 در پاسخ به موارد و شرایط خاص بهشبکههای رسمی و غیررسمی. انجمن 
ً
 وجودهای غیررسمی عموما

های رسمی شرایط روشن و صریحی برای عضویت دارند و از الزامات مدیریتی و که شبکهآیند، درحالیمی

 ساختار ارتباطی واضحی برخوردارند. 

 اعضا  رسانیرود که ایفای سهم و فایدهانتظار میهایی که بیش از یک منبع برای اعضای خود دارند. شبکه

لب های اغترین فعالیتباشد. گرچه اشتراک دانش و اطالعات از مهم دیگر داشتههای بسیاری با یکتفاوت

 ها قرار دارد. ها است، منتهی روابط میان اعضا در مرکزیت شبکهشبکه

ی، شبکهبرخالف شبکه
ّ
، های اجتماعیوبستانای و جهانْی محیطی را برای اشتراک اطالعات، بدههای منطقههای مل

کنند که از نظر جغرافیایی محدودیتی نداشته باشند. اعضای ی اجتماعی فراهم میهاساخت روابط و حتی فعالیت

 سازمان
ً
کنند. در موارد دیگر، تمرکز بر روی فرد است و ها در ارتباط هستند بازنمایی میهایی را که با آنشبکه غالبا

ها اخته بماند. برخی از شبکهسازمانی که فرد به آن وابسته است ممکن است شناخته شود یا محتمل است که ناشن

 هدف و فلسفۀ مشترکی دارند. درحالیمتشکل از سازمان
ً
 کهها و اشخاص هستند. اعضا مستقل هستند و معموال

دانیم رسانند؛ اما باید بکردن یک سازمان به شبکه یاری میای دارند که به مجهزهای رسمْی کارمند یا دبیرخانهشبکه

بر مراتبی است. درنظرداشتن این نکته مهم است که بایستی کارکردهای مبتنیغیرسلسلهها که روابط درون شبکه

کاری اعضای خود را تا حد زیادی در پی دارند و ها همآهنگی ]شبکه[ را از خود شبکه متمایز سازیم. اکثر شبکههم

، ارزش کار آورنددست میدر شبکه بهکنند. امتیازاتی که اعضا از عضویت های دوجانبه یا مشترک را تشویق میفعالیت

 برد. تک اعضا را باال میتک

 تعاریِف مشترِک رایج

ای از کند، منتهی مجموعهای به نویسندۀ دیگر فرق میای به شبکۀ دیگر و از نویسندهگرچه اصطالحات از شبکه

 دست دهند. هها را بشماری از شبکهتوانند ماهیت اشکال بیتعاریف متداول وجود دارد که می

 محافل کاری

شان ها و افراد هستند که اقدامات و عالیق مشترکای از سازمانشدهدهیهای خودسازمانمحافل کاری شبکه

کنند فعالیت می های غیررسمی شروع بهشکل جماعتها اغلب بهگذارند. این محفلاشتراک میدیگر بهرا با یک

کنند. این محافل با گذشت زمان رسمیت های جدید فراهم میش و ترغیب ایدهگذاری داناشتراکو فضا را برای به

م را درمیوبستانکنند، زیرا مزایا و امتیازات برآمده از افزایش بدهتری پیدا میبیش
ّ

که نیابند. با ایهای منظ

شاد دارند، اما میزانی از نظم ذاتی در ارتباطات آنمحافل کاری ساختاری گل
ُ
ها را دارد که این امر آن ها وجودوگ

 کارهای جمعی انجام نمیسازد. آنسازی عمومی متمایز میاز شبکه
ً
دهند و محّرِک مشارکت در این ها عموما
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 ایجاد ظرفیت فردی در جهت کارهای فردی است. )ونگر،
ً
؛ پیمان ۲00۲ 1و اسنایدر 0درموتمک 0محافل معموال

 (۲00۲ت های سالمگذاری و سیستمتحقیقات سیاست

 های دانششبکه

سود اند اطالعات را از طریق آموزش جانبی، بههای دانش موظفطور که از نام آن مشخص است شبکههمان

های خاصی است که عنصر های دانش دربرگیرندۀ شبکهاعضای شبکه، تولید و منتشر کنند. شبکه

ت وجودی آناشتراکبه
ّ
های دانش ها، شبکهچون اکثر شبکههم شود.ها محسوب میگذاشتن اطالعات، عل

ها در ها هم متفاوت است. برخی از آنتوانند رسمی یا غیررسمی باشند و بنابراین، سطوح ساختار داخلی آنمی

واسطۀ ارتباطات بلندمّدت آیند، و برخی بهخودی پدید میصورت خودبهپاسخ به مسئله یا نیاز مشخصی به

شده شده است و زیربنای تعریفتری دارد و عضویت در آن کنترلدوم ماهیت رسمیشوند. شکل ریزی میبرنامه

های رسمی دانش به تدوین تحقیقات و مشخصی برای مدیریت و ارتباطات دارد. در بسیاری از موارد، شبکه

 دنبال گسترِش انتشار دانش ورای ]مرزهای[ شبکه هستند. برخالف محافل کاری،پردازند و بهمشترک می

 گیرند و نه عالقه. بر هدف هستند و بر پایه تخصص شکل میهای دانش مبتنیشبکه

 0های بخشیشبکه

یابند. زیستی یا سالمت سازمان میهای بخشی پیرامون یک بخش خاص مانند بخش غیردولتی، محیطشبکه

منظور ارتقای اطالعات عمومی و ها بههای این شبکهکنند. فعالیتکار میبههای مالی آغازها اغلب با کمکآن

 شامل گیرد. شبکهمی آگاهی نسبت به یک بخش خاص صورت
ً
های بخشی بسیار مشارکتی هستند و غالبا

 ( ۲00۲، 5شوند. )گودینسازی فنی، تحقیقات مشترک و توسعه استانداردها میگری، ظرفیتحمایت

 های تغییرات اجتماعیهای حمایتی یا شبکهشبکه

بردن ششوند، برای پیها نیز شناخته میها و پیمانای حمایتی یا تغییرات اجتماعی که با عنوان ائتالفهشبکه

 این اهداف با شرایط ها و عالیق اعضای شبکه و با مدنظر قراردادن هدف مشخصی ایجاد میانگیزه
ً
شوند. غالبا

وجودآوردن تغییری حمایتی برای بههای ها، شبکهاجتماعِی یک منطقه مرتبط است. برخالف دیگر شبکه

ها محدود کنند. عضویت در این شبکهدولتی را درگیر میهای دولتی و بینگاهصورت مستقیم دستمطلوب، به

 غیررسمی است. )گودین، شود و ساختار آنها نمیبه سازمان
ً
 ( ۲00۳، 6گراو-؛ نونز و ویلسون۲00۲ها عموما

 های ارائۀ خدماتشبکه

                                                           
1. Wenger 

2. McDermott 

3. Snyder 

4. Sectoral Networks 

5. Goodin 

6. Nuñez and Wilson-Grau 
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ها در راستای کردِن تالشآهنگهای خودآیین و مستقلی هستند که در پی همای ارائۀ خدمات، سازمانهشبکه

های ارائۀ خدمات از های خدمات انسانی و سالمت، هستند. اگرچه اغلب شبکهتدارک خدمات در بخش

حداکثررساندن از منظر به کنند.زمان از بودجۀ عمومی تغذیه میاند، اما همشده نهاد تشکیلهای مردمسازمان

ها و کاریوری، کاهش دوبارهها در شبکه به افزایش بهرهها، تنظیم سرویسداشِت خدمات و اثربخشی آنعرضه

 کند. ها کمک میرقابت

 

 اید جایی دارد که در آن ایستادهنگاه شما بستگی به

که چه چیزی شبکۀ تغییر اجتماعی، دانش و یا وی ایننظر کمی بر ر تجربۀ ما در انجام این پژوهش نشان داد که اتفاق

توان محافل کاری را در معادالت جای داد، اجماع که چگونه میآورد، وجود دارد. در مورد اینوجود میشبکۀ بخشی را به

تعریف  شانهایکه با برچسبها بیش از آنتری نیز وجود دارد. دشواری اصلی در این واقعیت نهفته است که شبکهکم

تشخیص نیست. برچسبی که یک شبکۀ سادگی قابلشوند. خطوط تمایز بهشان معرفی میهایشوند، با خصیصه

واسطۀ این عنوان توصیف چه مهم است آن معنایی است که بهکند اهمیتی ندارد، آنمشخص از آن استفاده می

ها، رسمیت، شکل، کارکرد و هدف شبکه د از ویژگیگر ادراک فر شود نمایانشود. برچسبی که مورداستفاده واقع میمی

 های مختلفیتواند با شیوهگر برخی از جوانب تصورات افراد هستند. همان برچسب میها تنها توصیفاست و این

های دهندۀ ادراک کاربران باشد، دادهها نشانتوسط افراد دیگری مورداستفاده قرار بگیرد؛ اما تا زمانی که این برچسب

 گذارند. مندی در اختیار ما میرزشا

 شناسیپیشینۀ پژوهش در زمینۀ سنخ

ز ای اهای بدیعی پیرامون مفهوم شبکه وجود دارد. عدهشد، اندیشههایی که در باال توصیفبر انواع شبکهعالوه

 مملکرد آن فراهگزینی برای فهم شبکه و نحوۀ عهای جایاند که روشهایی را ایجاد کردهشناسینویسندگان سنخ

 سازند. ها را کارآمد میها ریشه در قواعدی دارند که شبکهشناسیکند. این سنخمی

شَمن
َ
ک، موجود، تناسب استراتژیهای اجتماعی پیشاپیشکند: سرمایهها را بر اساس هفت ویژگی ارزیابی میشبکه 0ا

شمن، شبکهاد متقابل و آموزش مشترک. بهرانی، اعتمروابط حامیان مالی، تعّهدات رهبری، مدیریت و حاکم
َ
های زعم ا

ه برای کنند کها و اهدافی استفاده میاند، تاریخ مشترکی دارند؛ از روشکارآمدی که براساس اعتماد متقابل بنا شده

 حامیان که بهکنند، در عین اینشان با حامیان مالی را مدیریت میهایکاریمند است؛ همتمامی اعضاء ارزش

الی شان شانه خای تعیین کرده و از زیر بار مسئولیتطرفهصورت یکشان را بههایدهند تا برنامهشان اجازه نمیمالی

 بر این، مدیریت های عضو دارند. عالوهمندی در داخل شبکه و میان سازمانهای کارآمد رهبری قدرتکنند و این شبکه

شود مییم ها به شکلی تنظشود و فعالیتصورت مشترک انجام میل شبکه بهای است که کنترگونههای کارآمد بهشبکه
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د برقرار دیگر پیونکه همۀ اعضا بازنمایی شوند و قدرت اثرگذاری داشته باشند. اعضای شبکه بر اساس اعتماد با یک

 گروهی از طریق تجربیات،بر یادگیری ها تعّهدی مبنیبرند و نیز در میان آنشان را پیش میهایکنند و فعالیتمی

 ( ۲00۳ها و شرکای جدید وجود دارد. )اشمن، فعالیت

ها بنا کنند که بر پایۀ دموکراسی، تنوع و پویایی شبکهشناسی دیگری استفاده می( از سنخ۲00۳چرچ و همکاران )

ها روابط های کارآمد زمانی دموکراتیک هستند که ساختار سازمانی آنها شبکهعقیدۀ آنشده است. به

یر و جامع گیری فراگها کامل و برابر باشد و فرآیند تصمیممراتبی را ارتقاء بدهد، دسترسی و مشارکت در آنغیرسلسله

ایی ها و مواضع شبکه بازنمهای تمامی اعضاء در فعالیتها و موقعیتها هنگامی از تنوع برخوردارند که ایدهباشد. شبکه

 ها هنگامی پویایی دارند که بر اهداف معّینها است. شبکههای اصلی تقویت شبکهمؤلفه شود و برقراری روابط یکی از

 د.گرفته اثری تکاثری به بار آورنگویی و کارآمد بوده و اقدامات صورتبر پاسخها مبتنیآهنگیمتمرکز باشند، امور هم

ها این . آن0سنخ چهارمی به آن افزودند: ارتقاءکاران استفاده کردند و ( از روش چرچ و هم۲00۳گراو )-نونز و ویلسون

دسته را برای تبیین کارآمدی و سودمندی شبکه اضافه کردند تا نشان دهند که کارآمدی و سودمندِی شبکه برآمده از 

و  آهنگیهای اثربخش سازوکارهایی برای همکنند که شبکهها ادعا میکیفیت ساختار، روابط و فرآیندها است. آن

تقاء ها فرآیندهایی را ار صورت افقی و متناسب با زمینه است و این شبکهها بهگری دارند، مدیریت روابط در آنتسهیل

 کند. های نهادی و فردی را تقویت میبخشند که ظرفیتمی

که  ازدساند، مشخص میها نشان دادهشناسیکه این سنخها از زاویۀ فاکتورهای کارآمدی، چناننگریستن به شبکه

ی هاها به شیوهشناسیرود. هر کدام از این سنخشده فراتر میهای تثبیتها و عنوانتعریف شبکه از مرز برچسب

کاری با ها و یا همعنوان ابزاری برای طراحی و ارزیابی شبکهتواند مورداستفاده قرار بگیرد؛ برای نمونه بهمختلفی می

 مایند. نها را ترسیم میهای اساسی الزم برای عملکرد مؤثر شبکهل، ویژگیحامیان مالی برای انتخاب شرکا. این اصو

 شانهایها بر اساس ویژگیتعریف شبکه 

 تعریف هستند: کم به سه شکل قابلها دستشبکه

  بر اساس مقصود / هدف؛ 

  بر اساس ساختار؛ 

  ی، بر اساس جغرافیا )جهانی، منطقه
ّ
ی(. ای، مل

ّ
 محل

اری دهد و بسیدست میها بههای خاص به این شیوه، نمایی معیوب از تصویر واقعی آنبندی شبکهوجود، دستهبااین

های ها دارای خصیصهتر شبکهکنند. در واقع، بیشخوردن مقاومت میای از برچسباز اعضای شبکه در برابر هر گونه

گیرند. برای مثال، ممکن است یک شبکه برای ایجاد تغییرات اجتماعی از برمی از چندین نوع مختلف شبکه خود را

جای های موردمطالعۀ این تحقیق مشاهده شده است. بهمدیریت دانش بهره ببرد. این حالت ترکیبی در همۀ شبکه

د ها وجونبستگی در مورد اصطالحاتی که اجماعی بر سر آیابی به سطح باالتری از همکردن برای دستجاروجنجال
                                                           

1. Excellence 

مرا در یک قالب 

 نگنجان! 
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که ست که یک شبهای اتری برای تعریف شبکه متوسل شد و آن هم توصیف ویژگیتوان به روش کاربردیندارد، می

 ها برخوردار است.معّین از آن

 ایها یا رویکردهای شبکهشبکه

ز با هم بیش ا سازی چیزیشبکه»... گوید: کند و میخوبی توصیف میسازی را بهتفاوت میان شبکه و شبکه 0ِانگل

ی به یابسازی دربارۀ دستکاری افراد و نهادها بر روی منافع مشترک است. شبکهتر از همکارکردن است، چیزی بیش

تنها عقیده، نهکنند؛ فضایی که در آن افراد همرا بازنمایی می« هااجتماع ایده»ها است... شبکه« افزایی اجتماعیهم»

ل بگیرد کنند تا اعتماد متقابل شکدیگر تعامل میچنین بر مبنای منافع متعارض، با یکهمبر اساس منافع مشترک، که 

 ( ۱۹۹۹، 0)انگل در کارل«. و افراد یاد بگیرند با نیازهای هم سازگاری پیدا کنند

عنوان یک ها اغلب در ذهن ما بهکنیم. شبکهها، گشودگی الزم را نداریم و خود را محدود میما در درک خود از شبکه

های بسیار متفاوتی دارند. اکثر ها شکلشوند. در واقعیت، شبکهمی خاطر آوردهشکل سازمانی خاص به

ها بکهدانستند: شمی هابه شبکهای را مفیدتر از بحث انحصاری راجعشوندگان ما صحبت از رویکردهای شبکهمصاحبه

 با هدف ای شیوهد شبکهکه رویکر های سازمانی هستند، درحالییادآور بدنه
ً
ای برای طراحی فرآیندهاست که غالبا

های فراوانی را شکل مشارکت« انفرادی»های شود که حتی گروهمتذکر می 1شوند. یان گستیادگیری ایجاد می

ای هشود و از اهمیت موجودیتای است که بد فهمیده میسازی، از بسیاری جهات، مسئلهدهند. فرآیندهای شبکهمی

فتد و آنفردی پیش می
ُ
 (۲00۴سپتامبر  ۲۲تاریخ سازد. )مصاحبه بهها را پنهان میا
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2. Karl 

3. Iain Guest 
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 گیری شبکهشکل
 آیند؟ وجود میها تحت چه شرایطی بهشبکه

 

 گیریمحّرک داخلی و خارجی برای شکل

نابع تواند از مها وجود ندارد. انگیزۀ تشکیل شبکه میهیچ فرمول مشخصی در مورد چگونگی و چرایی توسعۀ شبکه

پایین بهتوانند از باالها میبر این، شبکه محور باشد. عالوهگرایانه یا ارزشتواند عملآید و می دستداخلی یا خارجی به

کیل داده یا شود، با هدفی که آن را تشواسطۀ آن تشکیل میبه وجود بیایند. انگیزه و روشی که شبکهباال بهبهیا از پایین

ها بستگی زیادی به ساختاری دارند که شبکه چنین این انگیزه و روشبخشیده است، رابطۀ زیادی دارد و هم تکامل

ابتدایِی تشکیل شبکه، اثر  کنند، منتهی انگیزۀها تکامل پیدا میتردید شبکهگزیند. گرچه بدونبرای خود برمی

 ها دارد. ماندگاری روی آن

 پایینبهتأسیس شبکه از باال
 زمانی بهبکهش

ً
شوند که محّرک تأسیس آن از یک حامِی مالی سرچشمه گرفته پایین تشکیل میبهصورت از باالها غالبا

( ۲000های ناهمگن هستند. برنامۀ توسعۀ ملل متحد )آوردن سازماندنبال گردهمپایین بهبههای از باالباشد. شبکه

که در کند. درحالیدیگر ترکیب میجنوبی را با یک« نفعانذي»و  شمالی« حامیان»ها کند این شبکهخاطرنشان می

ی بههای غیررسمی بهگذشته شبکه
ّ
ش های جاری افزایآمدند، رویهوجود میصورت ارگانیک و غیرعامدانه در سطح محل

الی جذاب میان مرا برای حا دهد. دالیلی که تأسیس شبکهپایین را نشان میبهسطوح حمایت از تشکیل شبکه از باال

 تری خواهیم آمد. کند در ادامه با جزئیات بیشمی

 باالبهتأسیس شبکه از پایین
ک هدف یابی به یطور سّنتی غیررسمی هستند و برای برآوردن یک نیاز مشخص یا دستتر بوده و بهها رایجشبکه این

که ، بلاندگذاران شکل نگرفتهواسطۀ منافِع سرمایهها بهکند که این شبکهتصریح می 0آیند. پروئیتوجود میمعّین به

دهند. های مشابه شکل میها آن را پیرامون فعالیتهایی از افراد و سازمانفرآیندهایی خودآیین هستند که گروه

کار کنند. هبتوانند با حامیان مالی شروعباال نمیبههای از پایینچند این به آن معنا نیست که شبکه( هر۱۹۹۱)پروئیت، 

یت کاری کنند تا جذابها و تشکیالت ممکن است تصمیم بگیرند که در قالب یک شبکه همدر موارد متعددی، سازمان

دیگر کباال با خواست خودشان با یبههرترتیب، اعضای یک شبکۀ پایینتری برای حامیان مالی داشته باشند. بهبیش

                                                           
1. Prewitt 



 

 

 

 

 

 24 شوندهدگرگون یدر جهان یساز تینهاد: ظرفمردم یهاسازمان یهاشبکه

 

ف ائتال»که کشورهای غرب آفریقا برای برقراری صلح( از این امر با عنوان )شب WANEPاز شبکۀ  0کنند. سم دوکار می

های های شبکهترین خصیصه( و این توصیف، یکی از بنیادی۲00۴اوت  ۱۹تاریخ برد )مصاحبه بهنام می« هاخواسته

 باال است. بهپایین

 « سازوکار جبرانی»عنوان تأسیس شبکه به
ی

ّ
یت تواند انگیزۀ تأسیس یک شبکه باشد. پروئکنند که میاقتصادی و نهادی اشاره می اشمن و پروئیت به شرایط کل

که در  داندای میهای نهادیآمد بحرانها را پیهای آفریقایی، توسعۀ بسیاری از این شبکهاش بر روی شبکهدر مطالعه

شمن نیز نشان میدهۀ اخیر در بخش
َ
های جامعه مدنی با ابهام مالِی سازمان دهد وقتیهای دولتِی آفریقا روی داد. ا

ای هها برای ارائه خدماتی که دیگر توسط سازمانیابد، شبکهشوند و خدمات دولت کاهش میرو میای روبهفزاینده

 ( بنابراین شبکه۲000گیرند. )اشمن، شوند، شکل میجامعه مدنی یا دولت عرضه نمی
ً
« سازوکاری جبرانی»ها عموما

دلیل ضعف و ناتوانی آورند که بهوجود میها( بهبرای مثال در خدمات، اطالعات و سازمانهایی )ن شکافبرای ُپرکرد

میان و ویالرد از نوعی احساس اضطرار سخن به 0چنین، کریچ( هم۱۹۹۱اند. )پروئیت، جامعۀ مدنی و دولت ایجاد شده

 پیوستگی مشکالت اساسیهمپیچیدگی فزاینده و به»تر این امر است که بیشآورند که ناشی از شناخت هرچهمی

چون ایدز، تخریب برای حل مسائلی هم نظرانهزیستی و شکست رویکردهای تنگاجتماعی، اقتصادی و محیط

اًل ناپذیر و کامنفع( را به امری اجتناببر چندین ذیزیست و کاهش فقر، آموزش پردامنه و چندجانبه )مبتنیمحیط

تاب ها نیز باز وگوهای ما با رهبران پیشرو و نمایندگان شبکهها در گفت( این ایدهICCO ،۲00۴«. )نمایدضروری بدل می

که دهد هنگامینشان می 1هایی که با مؤلفۀ ارائۀ خدمات سروکار داشتند. اریک اسکارویژه در شبکهیافته است؛ به

 راه سادموانع بوروکراتیک در سازمان
ً
تر این است که فرآیند تصویب و انجام کارها خارج تر و عملیهها زیاد است، غالبا

های معمول صورت بگیرد. وقتی دو سازمان فعال در یک زمینۀ مشترک بتوانند کاری را بدون عبور از خطوط قرمز از رویه

 .ای برای انجام این کار باشندوسیله ها ممکن استدهند و شبکهانجام دهند، همین کار را انجام می

 شبکه گیریشکل در دخیل هایارزش و هادیدگاه 

 بکهدهی شمحور وجود دارند که سازمانگیری شبکه داخلی باشد، برخی از دالیل عملی و ارزشزمانی که انگیزۀ شکل

ست دنهاد از مزایایی که از عضویت در شبکه بههای مردمکنند. واضح است که سازمانآیند بدل میای خوشرا به مسئله

 تر مشهود هستند. آمدن شبکه هست که کموجودبر مزایا، دالیل دیگری نیز برای بهآورند آگاهی دارند، اما عالوهمی
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ها آگاهی دارند و معتقدند ایجاد یک شبکه یا ها از افزایش توجه حامیان مالی به شبکه. جلب حامیان مالی: سمن۱

کند و باور دارند که این امر، به فرصتی برای تأمین اعتبار ا فراهم میتعلق به آن، امکان دسترسی به حامیان جدید ر 

 ( ۲00۴ژوئیه  ۱۲، 0؛ دارسی اشمن۲00۴اوت  ۲0، 0تر منجر خواهد شد. )مصاحبه با بریل لوینگربیش

ای موفق که نقشی اساسی در یک بخش داشتن به شبکهها: تعلقشهرت یا مشروعیت اعضای سمن. افزایش حسن۲

ها و ایجاد ومنزلت به آنواسطۀ اعطای شأنها را بهشهرت و مشروعیت اعضای سمنتواند حسنکند، میمیایفا 

 بسترهایی که اعضاء بتوانند در آن دیده و شنیده شوند، افزایش دهد. 

تر عها را هرچه سریها امکان دهد پروژههای آغاز پروژه: ممکن است تشکیل شبکه به اعضای سمن. گسترش فرصت۳

گرفته را بهبود بخشد و های صورتتواند کارآمدِی هزینهکه با موانع اداری مواجه شوند. این عمل میآنآغاز کنند، بی

 ( ۱۹۹۷، 1ها دارند. )لیچتری به آندسترسی به جوامعی را ممکن سازد، که افراِد بیرون از شبکْه دسترسی کم

چون ها، تمایل به مشارکت در اموری است که بر مسائل مهمی همشبکهگیری محور در شکلیکی دیگر از دالیل ارزش

ۀ شکلی از مثابوجود، چنین نگاهی بهگذارند. بااینکه تأثیر زیادی بر عرصۀ جامعۀ مدنی میایدز اثرگذار هستند یا این

تحقیق بدان پرداخته شده،  که در این 1ی روبان سفیدها، مانند اتحادیهتمایزگذاری بین مسائل نیست. بسیاری از شبکه

ومیر شان برای کاهش مرگگرانۀ گروههای میانجیاند که ممکن است تالشبر مبنای این درک پراتیک شکل گرفته

القوه به مرگ صورتی بمادران اثرگذاری الزم را نداشته باشد. این شبکه با این دیدگاه جهانی بنا شده که زایمان نباید به

 ( ۲00۴اوت  ۱۲از اتحادیه روبان سفید در تاریخ  5مند است. )مصاحبه با ترزا شیورندگی زنان ارزشمادران بینجامد و ز 

ه های مختلف نیاز بشروع یک شبکه را مطرح کردیم، نمایندگان شبکه« زمان مناسب»که پرسشی در مورد هنگامی

شده از خطرات احتمالی پیشی بینیهای موجود را برشمردند و گفتند در چنین زمانی مزایای پیشُپرکردن شکاف

؛ ترزا شیور از ۲00۴اوت  ۲از سیپ،  8؛ شارین تن۲00۴اوت  ۶از ُکر،  7و لینت واکر 6گیرد. )مصاحبه با کارن لبانمی

زمان از محیط داخلی و خارجی ( در بعضی از موارد، انگیزۀ تشکیل شبکه هم۲00۴اوت  ۱۲اتحادیه روبان سفید، 

ای که )شبکه 9(IDBآمریکایی )گیرد. برای مثال، انگیزۀ تأسیس شبکه جوانان بانک توسعۀ بینها سرچشمه میگروه

 آمریکایی، که دردر این مطالعه آورده نشده است( از دوازده رهبر جوانی نشأت گرفت که در اجالس بانک توسعۀ بین

                                                           
1. Beryl Levinger 

2. Darcy Ashman 

3. Leach 

4. White Ribbon Alliance 

5. Theresa Shaver 

6. Karen LeBan 

7. Lynette Walker 

8. Sharyn Tenn 

9. Inter-American Development Bank 
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 0(PACTهای َپکت )نس برآمده از نگرشدر اورشلیم برگزار شد، شرکت کردند؛ انگیزۀ تأسیس ایمپکت آلیا ۱۹۹۵سال 

ی بود، که بهحفظ پیوند شبکۀ جهانی ظرفیت
ّ
ی برای توسعه بهسازان محل

ّ
 نفع متخصصانموجب آن منابع محل

ابی به صلح یگیری شبکۀ کشورهای غرب آفریقا برای دستشود؛ و انگیزه شکلیافته استفاده نمیکشورهای توسعه

(WAPNاز تمایل دو مرد جو )در زمینۀ  گرفتن ابتکارعملرا ابزاری برای دردست گرفت که شبکهان آفریقایی نشأت می

 دانستند و نتایج مثبت آن را در غنا، لیبریا و سیرالئون دیده بودند. برقراری صلح و تقویت مداخالت جمعی می

 مثابۀ شاخصی برای پایداری آنگیری شبکه بهروش شکل

پشت گیری شبکه به یک اندازه اعتبار و کاربرد دارد، روش و دلیل خاص پسل شکلکه هرکدام از دالیدرحالی

ی ها موافق این بودند که بهگیرِی هر شبکه اثر زیادی بر پایداری آن دارد. بسیاری از رهبران پیشروِی شبکهشکل
ّ
طور کل

هایی که با شکیل شدند، نسبت به شبکهویژه با محوریت حامیان مالی، تهای بیرونی، بههایی که در اثر انگیزهشبکه

؛ ۲00۴اوت  ۲0کنند، در بلندمّدت ناپایدارتر هستند. )مصاحبه با بریل لوینگر، ارگانیک افراد تکامل پیدا می مشارکت

( بهترین نمونۀ این مسئله ۲00۴سپتامبر  ۲۲؛ یان گست، ۲00۴اوت  ۱۱؛ دیوید براون، ۲00۴ژوییه  ۱۲دارسی اشمن، 

ها مشاهده کرد. در طول دورۀ آپارتاید، مؤسساتی که توسط خّیرین در تجربۀ آفریقای جنوبی در رابطه با شبکه توانرا می

 دانستند. پس از پایاناعتمادی نمیگرفتند، زیرا خیریْن دولت را شریک قابلشدند موردحمایت قرار میساخته می

ه خود تر بودجاز کردند و مؤسساتی که ایجاد شده بودند، بیشکاری خود را با دولت آغهای پیشین همآپارتاید، سازمان

های خود را کاماًل تغییر دهند. )مصاحبه با بریل لوینگر مانده نیز ناچار شدند مأموریترا از دست دادند. مؤسسات باقی

 (۲00۴اوت  ۲0در تاریخ 

ه در درازمّدت پایدارتر هستند. به این دلیل ک آیندوجود میهای درونی بهشکلی ارگانیک و با انگیزههایی که بهشبکه

ها بر پایۀ سرمایۀ اجتماعی که در روابط موجودشان ریشه دارد، استوار هستند. تعاریف زیادی از سرمایۀ این شبکه

ها هستند. این اصطالح توسط اجتماعی وجود دارد، اما همۀ این تعاریف برآمده از رابطۀ میان افراد و سازمان

جسمی و  هایبر تواناییاسان و دانشمندان علوم سیاسی برساخته شده است تا مفهوم سّنتی سرمایۀ مبتنیشنجامعه

ها و هنجارهایی شبکه»آن سرمایۀ اجتماعی  کند که بنا برتعریف رایجی از آن ارائه می 0انسانی را تکمیل کند. ولکاک

بستگی و انسجام اجتماعی سرمایۀ اجتماعی بر هم(. ۲00۲، 1)مالک« کنندهستند که اقدام جمعی را تسهیل می

د، ها در هر شکلی که باشنکند. شبکهالزم برای مشارکت مؤثر را فراهم می کاریمتکی است و اعتماد، عمل متقابل و هم

 گذارند. به سرمایۀ اجتماعی متکی هستند و بر توسعۀ آن تأثیر می

 ؟ وشمایلی دارندها چه شکلمسیرهای تکامل شبکه

                                                           
1 People Acting in Community Together 

2. Woolcock 

3. Malik 
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ند و از ها بسیار متنوع هستچگونگی تکامل یک شبکه به انگیزۀ نخستین تشکیل آن بستگی دارد و این انگیزه

ی، ادبیات این حوزه نشان میگیرند. بهشده را دربرمیهای طبیعی تا مهندسیمحّرک
ّ
که  هاییدهد که شبکهطورکل

توانند از فرازوفرودهای حیات خود عبور ود آورده باشند، میوجشور، عالقه و نیاز نیرومندی در اعضای بالقوۀ خود به

هایی اشاره دارد که در واکنش به منابِع حامیان به شبکه« شدهمهندسی»کنند و به رشد و شکوفایی برسند. اصطالح 

 های منفیممکن است دارای داللت« شدهمهندسی»اند. اگرچه اصطالح مالی شکل گرفته
ً
ن به ایای باشد، اما لزوما

قیم با صورت مستخاطر شود و شبکه بهویژه اگر که این رویکرد در شبکه منجر به ایجاد احساس تعلقمعنا نیست؛ به

بهترین مثال در این زمینه است که ابتدا  IDBهای اعضای بالقوه پیوند داشته باشد. شبکۀ جوانان عالیق و دغدغه

 ا در پاسخ به عالقه وافر جوانان منطقه، توسعه پیدا کرد. آمریکایی مهندسی شد، امتوسط بانک توسعۀ بین

 مثابۀ یک زنجیرهتکامل به
ها برای حفظ مؤسسات و ساختارهای غیررسمی مناسب هستند، برخی دیگر در گذر زمان و که برخی از شبکهدرحالی

ی مانند اطمینان از روابط شوند. کارل، به تمایالتتر میدر واکنش به احتیاجات در حال تغییر اعضای آن، رسمی

تر یسوی ساختارهای رسمهای غیررسمی بهدادن شبکهها را دالیل اولیه سوقکند و آنگویی اشاره میمشارکتی و پاسخ

 نیاز به رسمیبرمی
ً
یافتن ایجاد سازوکارهای خاص برای شدن با افزایش عضویت در شبکه و ضرورتشمرد. عموما

 یابد.سترش میگیری، گمشارکت در تصمیم

 شمرد: تر برمیهای رسمیهای زیر را برای شبکه( ویژگی۱۹۹۹کارل )

 ای؛ایجاد دفترهای منطقه 

 برگزاری جلسات منظم؛ 

 های متمرکز برای انجام امور متمرکزتر؛های موقت یا گروهتشکیل کمیته 

 های مشورتی. تشکیل گروه 

 هاآمده از بررسی شبکهدستنتایج به

، در پیوستاِر ساختار غیررسمی به رسمی، ُنه شبکه از میان ده شبکۀ موردمطالعه در جایی بیِن میانه تا کهجالب آن

النه بگیر دارند و روابط درون شبکه را فعاها دبیرخانه و کارمندان حقوقبودن قرار داشتند. اکثر آنانتهای پیوستار رسمی

ی در حوزۀ توسعۀ بینهکنند. این یافتۀ عجیبی نبود، زیرا ما بتسهیل می
ّ
وی سالمللی تمایل داریم بهطورکل

چون هایی همترساختاریافته باشیم. برای نمونه، شبکهای کمکه در پی شبکهتر پیش رویم تا اینشدن بیشساختاری

ند. حامیان هستتری تر نیازمند ساختارمندی بیشورِی فزوننیکاسالد که کارکرد ارائۀ خدمات دارند، برای کارایی و بهره

 به
ً
مدیریت  ها قادر بهخواهند  اطمینان حاصل کنند که شبکهتر هستند، چراکه میدنبال ساختارمندی بیشمالی غالبا

 بر شکلهایی که شبکهبودجۀ دریافتی هستند. فرهنگ
ً
ها اثر بکهگیرِی سازمانی شها در بسترشان قرار دارند نیز غالبا

متوجه شده است که  WANEPکنند. برای مثال شکال متداول سازمانی را تکثیر میای که اگونهگذارند؛ بهمی
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ی، و بهشبکه
ّ
زبان، از به بخش انگلیسی زبان آفریقای غربی نسبتطور مشخص در قسمت فرانسویهایش در سطح مل

انجام شود. سر میها دیده تری در آنگیری دارند و نسبت به گذشته تمرکز بسیار بیشلحاظ ساختاری تفاوت چشم

مشاهده و گیرند، ما با ساختاری که قابلهای جدید سازمانی که موردآزمایش قرار میکه، باوجود ازدیاد شکلاین

 تر هستیم. درک باشد، راحتقابل

د، نگرنعنوان راهی برای حفظ مشارکت و روابط برابر میشدن بهها به فرآیند رسمیتر گفتیم، اگرچه شبکهکه پیشچنان

تبی مرارانی ممکن است در خدمت ایجاد یا تحکیم سلسلهویژه در زمینۀ حاکمتر بهاما استفاده از ساختارهای رسمی

دامنۀ دسترسی -ها های شبکهبرخی از ویژگی»... دهد توضیح می 0قرار بگیرد که تا پیش از آن وجود نداشت. مولگان

ی را مراتبتر قدرت شده و برخی از ساختارهای سلسلهاشتگِی بیشمنجر به انب -شانها و افزایش تصاعدی ارزشآن

ترین شتواند بیشدن، تمرکز است: تمرکز منابع در جایی که میمراتبیتقویت کرده است. خصوصیت اصلی سلسله

ای به ویژه ها باید توجه( شبکه۲00۴)مولگان، «. اثرگذاری را داشته باشد و تمرکز کنترل بر منابع موردنیاز دیگران...

ط گیری و ساخت روابشدن فزایندۀ شبکه از فرآیند تصمیماین امر داشته باشند تا اطمینان حاصل شود که رسمی

 شود.ها دور نمیکند و از این ویژگیدموکراتیک حمایت می

 گیری شبکههایی از شکلنمونه

 ( COREُکر )
را از آژانس  0هزینۀ نجات کودکانو هر کسی که کمکدر ابتدا این شبکه در پاسخ به یک حامی مالی تأسیس شد 

شدن روابط، ترآمد. با عمیقحساب میکرد، عضو عملی این شبکه به( دریافت میUSAIDالمللی توسعۀ امریکا )بین

ردن کتری از خالل تأسیس یک نهاد مشارکتی و هدایتتوانند مزایای بیشبسیاری از اعضاء احساس کردند که می

( USAIDالمللی توسعۀ امریکا )ها برای انجام این امر، از آژانس بیندست بیاورند. آنشان بههایازیسظرفیت

ردن کای غیرانتفاعی با عضویت پولی تبدیل شد. پس از رسمیها بعد ُکر به مؤسسهدرخواست کمک کردند. سال

د و توسط سایر اعضا موردتأیید واقع گذشتننفع باید از حدومرزهای زیادی میهای ذيمقررات عضویت، سازمان

ند های کاربردی وضع کردهای داخلی و دستورالعملنامهشدند. طی یک فرآیند انتقال دوساله، اعضای شبکه آیینمی

های  شبکه تغییری نکرد و اوج خود رسید. طی این فرآیند، فعالیتُکر به ۲0۱۱سال   c۵0۲( ۳که در دستورالعمل )

ر  فزاینده، به مطالبات اعضاء دهمه، باید گفت که رسمیترگونی چندانی را تجربه نکردند. باایناعضای فعال آن دگ

تری کند که در آن افراد احساس تعلق بیشچنین محیطی را ایجاد میدهد و همتْر پاسخ میپذیری بیشزمینۀ مسئولیت

 (. ۲00۴اوت  ۶از شبکه ُکر در تاریخ نسبت به کارشان داشته باشند )مصاحبه با کارن لبان و لینت واکر 

 (The White Ribbon Allainceاتحاد روبان سفید )
                                                           

1. Mulgan 

2. Child Survival Grant 



 

 

 

 

 

 2-یاجتماع یشبکه ها تیو تقو یگفتمان ساز  29

های آموزشی شبکه ُکر شکل گرفت. شروعی بسیار غیررسمی در قالب یک ( در یکی از کارگاهWRAاتحاد روبان سفید )

بر آن  گذاری اطالعاتاشتراکبه گروه کاری داشت و رشد بسیار سریعی را تجربه کرد. اتحاد روبان سفید برای تسهیِل 

تری را برای خود وضع کند )برای مثال ایجاد یک دبیرخانه(. اتحاد روبان سفید تکامل خود را یک شد تا ساختار رسمی

ای . دوره۲سازی که با افزایش آگاهی و کشف عالیق همراه بود؛ . دوره شروع یا آماده۱داند: ای میفرآیند چهارمرحله

. دورۀ ۳رانِی مشترک شکل گرفت؛ ها و ساختار حاکما بر سر اصول نخستین و بر اساس اهداف، دیدگاههکه توافق

. مرحلۀ پایداری، که اهداف مالی و پراگماتیک، ۴ها؛ و پیشرفت مستمر همراه با کسب سازگاری بر اساس آموخته

 (. WRA ،۲00۳گیرند )تر را در نظر میاندازی درازمّدتچشم

 (NicaSalud)نیکاسالد 
ای با کمک حامیان مالی برای ارائه خدمات بهداشتی به مردمی که از طوفان میچ شبکه نیکاسالد تحت عنوان پروژه

اء این داد اعضوجود آمد که امکان میکار کرد. با تکامل این شبکه، یک ساختار سازمانی بهبهدیده بودند، شروعآسیب

ی پیرامون بندای و گروههای فرعی منطقهگر در ارتباط باشند. این ساختار بخشدیشبکه بتوانند پس از بحران با یک

ل صورت مستقهای فرعی بهدیگر ترکیب کرده است. هر یک از شبکهدار برای اعضای خود را با یکموضوعات اولویت

طح منطقه و عالیق گوناگون در ستر هستند. با درنظرگرفتن نیازها کنند، اما در پیوند نزدیکی با نیکاسالِد بزرگعمل می

ی، همدر برابر ضرورت
ّ
ای افزایش پیدا کرده و انسجام و اتحاد آهنگی برای مداخالت منطقهها و عالیق سطح مل

ردناناتری در سطح شبکه بهبیش
ً
 (. ۲00۴ژوئیه  ۱۴از نیکاسالد،  0وجود آمده است )مصاحبه با فرناندو کامپس ا

 ها به سمتدهد، منتهی همۀ شبکهها را در طول زمان نشان میشدن برخی از شبکهه نهادینهشدهای ارائهاگرچه نمونه

 مدیریت دانش برای توسعهها و الزامات عضویت رسمی پیش نرفتند. برای مثال، شبکه نامهیابی به آییندست

(KM4Devهم )های ه، هرساله همایشکند؛ اما برای کمک به تسهیِل امور شبکصورت غیررسمی کار میچنان به

گران شامل کسانی است که به کند. گروه اصلی تسهیلهای مختلف برگزار میچهره برای اعضایش در مکانبهچهره

های غیررسمی شبکه برای اهداف مدیریت دانش که دهند. این فعالیتهای عمومی داوطلبان پاسخ میدرخواست

 ترشدن آن وجود ندارد. ازی به رسمیدارد، مناسب است و نیاعضاء را متحد نگه می

ها ی که آنهایگیری کرده و با گذشت زمان رشد کنند. شبکهها آن را پیای وجود ندارد تا شبکههیچ نقشه یا طرح یگانه

همه، گیری از هم متمایزند. بااینطرز چشمایم، بهرانی مطالعه کردهرا از لحاظ شکل سازمانی، رهبری، و ساختار حاکم

مکن است ها مای پایدار و مؤثر باشد، بایستی شکل شبکه از کارکرد آن پیروی کند. شبکهضح است که اگر شبکهوا

 مشابه تارعنکبوت، گره یا )شیوه های گوناگونی برای توسعۀ خود بهره ببرندترجیح دهند که از شیوه
ً
هایی که مجازا

پشت ه ساختارهایی ایجاد شود که از اهدافی که پسچه اهمیت دارد این است کهای چرخ هستند(، اما آنپره

 گیری شبکه وجود داشته، به بهترین نحو پشتیانی کند. شکل

                                                           
1. Fernando Campos Ordenana 



 

 

 

 

 

 30 شوندهدگرگون یدر جهان یساز تینهاد: ظرفمردم یهاسازمان یهاشبکه

 

 پایداری شبکه

 ها وجود دارند؟ بینی میزان پایداری شبکهآیا ابزارهایی برای پیش
های کارآمد هستند، راه هایی که پایدار وشناسی ذکر شد، برای ارزیابی اثربخشی شبکهطور که در مبحث سنخهمان

مند بر داشتن خصوصیاِت قدرتهای کارآمد، پایدار هستند. عالوهمتعددی وجود دارد و این امر بدیهی است که شبکه

ی، مدیریت، رانپیشینی مانند سرمایۀ اجتماعی، تناسب استراتژیک، رابطه با حامیان مالی و خیرین، تعّهد رهبری، حکم

 ها اشاره شده، چند اصلتر به آنکه پیششترک، دموکراسی، تنوع، پویایی و تعالی، چناناعتماد متقابل، آموزش م

 یابی به پایداری کمک کند: بینی شانِس شبکه در دستتواند به پیشکنیم که میبنیادی را مشخص می

 اعتماد

هترین موجود، بشتر گفتیم که سرمایۀ اجتماعی پیشاپیاعتماد عنصر اساسی هر شبکۀ پایداری است. پیش

است، چراکه این سرمایه از اعتمادی که بر پایۀ سابقۀ مشارکت خوب و کارآمد بنا  اندازی شبکهشالوده برای راه

عمل متقابل »گوید تفصیل شرح داده است. او می( این مفهوم را به۲00۴شده، شکل گرفته است. استیونسون )

وبستان متقابل در طی زمان به معجزۀ بده -کند ها ِاعمال میآنها است که منطق حاکم را بر کلید قدرت شبکه

طور شود و همانمند شبکه تقویت و تسهیل میواسطۀ رهبری قدرتاعتماد به«. شوداعتمادی طالیی تبدیل می

 رکند تا کنترل به کسانی واگذابستگی الزم را فراهم میاعتماد هم»... گویند ( می۲00۳کاران )که چرچ و هم

تواند ایجاد شود، از جمله از طریق  جلسات های مختلفی میاعتماد به شیوه«. کنندنفع همه کار میشود که به

ی آمد فرعتواند پییافته میدلیل، اعتماد تقلیلهمینمّدت اعضا و احترام به تنوع. بهرودررو، تعّهد طوالنی

م است که این مسائل در مراحِل تکوینی با سازوکارهای رانِی نابسنده باشد. مهرانی ضعیف یا ساختار حکمحکم

 های تغییر. ویژه برای مواجهه با دورهشدۀ مشخص موردبررسی قرار بگیرند؛ بهتثبیت

 

 0پذیریانطباق

ارتر شوند و بنابراین پایدشونده و نیازهای متغّیر اعضای خود منطبق میهای کارآمد با بسترهای دگرگونشبکه

طور مؤثری خود تر درک کنند و بهپذیری[ را بیشها ]انطباقهرچه شبکه»... گویند می 0ز و رانابولدوهستند. پین

مثابۀ فضاهایی برای نوآوری، آزمایش و یادگیری توسعه بدهند، در بازسازی و تجدیدحیات خود در بستر را به

(.  ICCO ،۲00۴)در « تضمین خواهند کردتر خواهند بود و بنابراین موقعیت خود را شونده موفقتوسعۀ دگرگون

گوید: جوامعی که عملکرد خوبی دارند، کند. او میصورت دیگری بیان مینیز همین مسئله را به 1کرایستگیل

                                                           
1. Adaptability 

2. Pinaz and Ranaboldo 

3. Gilchrist 
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های داخلی و ایجاد )و اشاعۀ( ها را برای جذب تغییرات یا انطباق با  ان، مدیریت تنشطیف وسیعی از ظرفیت

 (. ۲00۴جمعی، در خود نهفته دارند )اشکال گوناگون اقدامات 

 رهبری

های ما مورد اشاره قرار گرفته است. مهم آن عنوان شاخص اصلی پایداری، بارها در ادبیات و مصاحبهرهبری به

( دشواری این مسئله را توضیح ۲00۴) 0ها مشخص شود. اسکیدموراست که بایستی نوع رهبری موردنیاز شبکه

در تئوری قدیمی  چنان ریشهکشند، مفاهیمی که همچالش میهیم ما از رهبری را بهها مفاشبکه»دهد: می

دارند. که بر مبنای این تئوری، اقتدار صورِی ناشی از منزلت، مقام و شأن رهبری با ِاعمال رهبری  0«مردبزرگ»

 1ت. امانوئل ُبمبانددنبال داشها را بهنیز همین پاسخ WANEPوگوهای ما با گفت«. شوداشتباه گرفته می

ای مراتبی روابط را اداره کنند نیاز دارند تا بر که بتوانند ماهیِت غیرسلسلهها برای اینگوید که رهبران شبکهمی

(. اسکیدمور مفهوم جدیدی تحت عنوان ۲00۴اوت  ۱۳کار با روشی متفاوت آمادگی داشته باشند )مصاحبه، 

کردن امور، جای دیکتهکند که بهن مفهوم شکلی از رهبری را توصیف میدهد. اینهاد میپیش« رهبری بینابینی»

 که به بر شبکه،های جدید مبتنیگوید، روشکند. او میها به آن نیاز دارند را تسهیل میچه که شبکهآن

نیم اپردازند، تنها در صورتی پیشرفت خواهند کرد که ما بتوهای اجتماعی و اقتصادی میدهی فعالیتسازمان

ن چنین ایها را دربرگیرد. هممتمایز شبکه« دهیمنطق سازمان»های جدیدی از رهبری را تحقق بخشیم که مدل

ای از اصول قدیمی در محیطی که کاماًل دنبال ِاعمال مجموعهها در صورتی پیشرفت خواهند کرد که بهروش

که مابین های منفرد، بلتنها درون سازمانشود را نهیچه که رهبری مؤثر نامیده متغییر کرده، نباشیم. ما باید آن

رورت نوع ترین ضمهم« رهبری بینابینی»آیند، برقرار سازیم. شمار میها بهها بخشی از آنها نیز که سازمانشبکه

 (. ۲00۴های آینده خواهد بود )اسکیدمور، جدید رهبری در دهه

 ی برشمرده است: ( شش نقش اساسی را برای رهبر۲00۴اسکیدمور )

  رهبری از خارج به داخل؛ 

  بودن از محیط خارجی و تالش برای انطباق با آن؛آگاه 

  کردن انرژِی منتج از منابع قدرت اعضای شبکه؛بسیج 

  مندسازی؛ایجاد اعتماد و توان 

  شدن از دایرۀ امن خود؛اقناِع اعضاء برای خارج 

  در درون شبکه؛ و پرورش دیگر اعضای شبکه برای « یآموزندگان رهبر»مثابۀ نگریستن به خود به

 شدن به رهبر. تبدیل
                                                           

1. Skidmore 

های مردان بزرگ و قهرمانان توان تا حد زیادی با تأثیرگذاریای قرن نوزدهمی است که بر مبنای آن تاریخ را میمرد ایدهنظریه بزرگ.  0

 توضیح داد. م.

3. Emmanuel Bombande 
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IMAC ادل و دادن تبطور ویژه مسئولیت ارتقاءکند که بهبخش تأکید میبر اهمیِت برخورداری از رهبری انگیزه

، IMACاز  0گیری را برعهده دارد )مصاحبه با جنیفر مورفینکردن و پیآموزش در بین اعضای شبکه و پشتیبانی

گوید که بر پایۀ ارتباطات و مشاوره بنا مند سخن مینیز از اهمیت رهبری قدرت WANEP(. ۲00۴ژوئیه  ۱۴

ی گوناگون، نظیر کردن اثربخشی شبکهبا مقایسه 0شود. سم دومی
ّ
، از رهبری در هر کشور WANEPهای مل

هر جایی که مالکیت به اعضا واگذار شده باشد، »گوید کند. او میعنوان عاملی ضروری در عملکرد آن یاد میبه

 فروپاشی میشبکه موفق می
ً
« شودشود؛ و زمانی که مالکیت تجمیع و متمرکز شده باشد، شبکه دچار نزاع و بعضا

 (. ۲00۴اوت  ۱۹)مصاحبه در 

 تر از پایداری سازمان استپایداری مزایا مهم
ای مهم در ساخت شبکه این است که بدانیم چه زمانی باید پیروزی را هیکی از مهارت»کند که ادعا می 1دیوید براون

خواهند کار با یک شبکه را به اتمام ها وجود دارد که نمیجشن بگیریم. واکنش ناخودآگاهی در بخشی از حامیان سمن

تبدیل « پایداری»ۀ دارد که واژنیز بر همین اعتقاد است و اذعان می 1(. سارا ارل۲00۴اوت  ۱۱)مصاحبه در « برسانند

 چه معنایی میبه ِوردی شده است که نمی
ً
ها ها نیست و برخی از شبکهدهد. پایداری، هدف تمامی شبکهدانیم واقعا

ازحد به مفهوم (. یان گست معتقد است که ما بیش۲00۴اوت  ۱۷گیرند )مصاحبه در با محدودیت زمانی شکل می

وخیز و فرازوفرود است. او با عطف به تجربۀ بر افتیت جامعۀ مدنی مبتنیکه ماهایم، درحالیپایداری متوسل شده

رکای شبکههم
ُ

ست، معنای ُمردن آن شبکه نیشود که ِصرف ناپدیدشدن شبکه برای مّدتی، بهای، متذکر میکاری با ش

 دستبل
ً
 به که ممکن است موقتا

ً
(. ۲00۴سپتامبر  ۲۲در  شکلی دیگر ظاهر شود )مصاحبهاز کار کشیده باشد تا مجددا

؟ کارل افتدوجود آمده باشد، زمانی که به آن دست پیدا کند، چه اتفاقی میتصور کنید یک شبکه با هدف خاصی به

ان ها امکاند به آنوجود آمدهمّدت بههایی که برای اهداف کوتاهکند ساختار ضعیف بسیاری از شبکهخاطرنشان می

وقتی یک شبکه دیگر نتواند به نیازهای اعضای خود پاسخ دهد، مشارکت در آن کم سادگی منحل شوند. دهد بهمی

جا وهلۀ خطیری است که اعضا باید تصمیم بگیرند که یا به سازش رود. اینتدریج از بین میشود و موجودیت آن بهمی

چون سرمایۀ اجتماعی قوی، یا، همو انطباق تن بدهند یا از شبکه خارج شوند. به این خاطر، ما باور داریم پایداری مزا

 ها است.تری برای استفاده در رابطه با شبکهنسبت به پایدارِی نهاد مفهوِم کاربردی

  

                                                           
1. Jennifer Morfin 

2. Sam Doe 

3. David Brown 

4. Sarah Earl 
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 هامزایای شبکه
 سازی دارند؟ اعضای شبکه چه تصوری از منافع مرتبط با شبکه

 

 چرا از مزایا صحبت کنیم؟ 

 ها و خیرین و حامیان مالی جذابیتها برای سمنکه کدام مزایای شبکهها، اشاره کردیم تر در توضیح ارزش شبکهپیش

است بر ماهیت داوطلبانۀ عضویت در شبکه تأکید کرد. اگر اعضا نفعی از ِقَبل مشارکت در شبکه  حال مهمدارند. بااین

اسایی خواهد یافت. شن آید و اگر این احساس فراگیر شود، ایفای کارکرد شبکه پایانها پایین مینبرند، مشارکت آن

کنند، ابزاری حیاتی برای اعضا و رهبری شبکه در جهت ای که اعضا از عضویت در شبکه حاصل میمزایای عینی

 های اعضا(. ارزیابی عملکرد شبکه است )یعنی برآوردن خواسته

 نقل
ً
 شده برای اعضای شبکهمزایای عموما

های حاضر در این تحقیق در مورد مزایای عضویت چه در ادبیات و شبکهآناندازیم به چه ذکر شد، نگاهی میعالوه بر آن

ها و کردن لیستی جامع و فراگیر وجود ندارد )درواقع، با تغییر زمینهکه امکان فراهمشود. درحالیگفته می در شبکه

ا را هها آنیات موجود و هم شبکهتوانیم تعدادی از مزایایی که هم ادبتوانند نامحدود باشند(، میابزارها این مزایا می

 اند، برشماریم: نقل کرده

شود: دسترسی به تر ناشی میای از مزایای حاصل از عضویت از دسترسی بیشدسته – تردسترسی بیش .۱

 اطالعات، نیروی متخصص، منابع مالی و غیره. 

توانند ر مبنای مزیت نسبی میگیری از تخصص باعضای شبکه  با افزایش تعدادشان و بهره – تربازدهی بیش  .۲

های گذاری بهترین راهکارها و درساشتراکزمان، بهکاری بپرهیزند. همها را کاهش داده و از دوبارههزینه

 های جدید در امان نگه دارد. در انجام فعالیت« اختراع دوبارۀ چرخ»ها را از تواند سمنشده میآموخته

تواند مندی از اثر افزایشی میآمد، عضویت در شبکه از طریق بهرههای کار شبکه در - اثر افزایشی  .۳

ی هاتر مطرح کردیم، ارزش شبکه از مجموعۀ بخشطور که پیشتری به ارمغان بیاورد. همانآوردهای بزرگدست

نی ابا اهداف سازم تری در رابطهها به اثرگذاری بیشتوانند با مشارکت در شبکهها میتر است و سمنآن بیش

ها به چندین شبکه تعلق دارند، دیگر سخت نیست ببینیم خودشان نیز دست یابند. اگر بدانیم هرکدام از سمن

 ها نفع برساند. تواند در سطوح مختلف به سمنچگونه اثر افزایشی می

، هابسیاری از نویسندگان یکی از مزایای مهم مشارکت در شبکه را برای سمن  - بستگی و پشتیبانیهم  .۴

؛ ۱۹۹۷های خدمات ایدز المللی سازماندانند )انجمن بینبستگی و پشتیبانی میگیری نوعی حس همشکل

 چنین در پاسخها و هم(. گرچه ما این مسئله را در حین مصاحبه با نمایندگان شبکه۲00۳گراو -نونیز و ویلسون

 ها پیدا نکردیم. نظرسنجی
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هایی که سائل، کار خوب و تجارب برتر و مشارکت از جانب گروهافزایش پدیداری م - شدنتر دیدهبیش  .۵

عنوان یکی از مزایای شبکه شناسایی شدند. اگرچه این ای ندارند )مانند جوانان و زنان روستایی(، بهنماینده

 تر ذکر شده است. مسئله در ادبیات موردبررسی ما کم

 اندشده تر نقلمزایایی که کم

اما ما  های کارآمد است،المللی بانِی توسعه از مزایای شبکهاشاره شد، برآمده از انتظار اجتماع بین هامزایایی که به آن

 ها زده شده اما اهمیتی در سطح باقی موارد دارد. تر حرفی از آندر طی تحقیق با مزایایی مواجه شدیم که کم

گویند مشارکت، می 0. لوینگر و مولریدست نیامدها بهاین مسئله از ارتباط ما با شبکه -کاهش ریسک   .۶

ها، ارتباطات و تجربیات متنوع کاهش کردن مهارتهای توسعه را از طریق فراهمهای ناشی از پروژهریسک

های در حال تغییر، مهارت ها در پاسخ به محیطشود که سازماننوبۀ خود منجر به آن میدهد و این مسئله بهمی

ها نیامده این باشد که های ما از شبکهکه کاهش ریسک در بررسی. شاید دلیل آن(۲00۴تری پیدا کنند )بیش

ان انگیزۀ عنوشود. ممکن است کاهش ریسک بهشرط پیوستن به شبکه در نظر گرفته میها پیشاغلب، ریسک

 گیری آن محسوب نشود. احتمالی برای عضویت شبکه یا شکل

سازی، افراد، ها کاهش انزوا است. به کمک شبکهشدۀ شبکهنقل تریکی دیگر از مزایای کم -کاهش انزوا  .۷

ی مدنی ها و منابع دسترسی داشته باشند و از جامعهتوانند به ایدهها و جوامع در دورترین نقاط هم میسمن

 جهانی الهام بگیرند. 

بکه ، مشارکت در یک ششده دارندها شکلی از عضویت تنظیمکه بسیاری از شبکهجاییازآن –افزایش اعتبار   .۱

رشد بگشاید. این های درحالروی سمنگذاری و اهداکنندگان مالی را بهتواند درب اجتماعات سیاستمی

 کاری گزینۀ مناسبی است. های دیگر اطمینان دهد که این سمن برای همها و شبکهتواند به سمنمسئله می

 فایده -نیاز به تحلیل هزینه 

کنند دارند، پاسخ تمامی ها شرکت میهایی که در آنیل زیادی برای سودرسانی به سمنها پتانساگرچه شبکه

زده ذوق ازحدها بیشهایی مطرح کرده تا مبادا در ستایش شبکهکرایست احتیاطای نیستند. گیلهای توسعهچالش

ماعی به ی اجتامون رویکرد سرمایهگرایان مسائلی پیر شک»... کند که لوحانه رفتار کنیم. او اشاره میشویم یا ساده

کنند ها هست اشاره دارند و استدالل میهایی که درون شبکهها به نابرابریتقویت اجتماعات مطرح کردند؛ آن

(. در همین ۲00۴« )تواند انقیادآور باشدمندسازی برخی شود، برای تعدادی دیگر میکه هنجارها منجر به تواندرحالی

ا ها اغلب نامشخص است و بگویی در شبکهبرای مثال پاسخ»گوید پردازد و میها میقاط ضعف شبکهبه ن 0راستا، میلر

عقاید متعارف رویۀ عادالنه یا دموکراسی مطابقت ندارد. شرایط الزم برای ورود به یک شبکه اشتیاق و تمایل به کار با 

                                                           

1. Levinger and Mulroy 

2. Miller 
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« وندها بر شبکه مسلط شترینها و متصلمندترینقهتواند تا جایی پیش برود که عالدیگران است، اما این مسئله می

باید کردن به اصول کارآمدی شبکه نها را تعدیل کند و تکیه(.  این موارد و دیگر مسائل باید اشتیاق ما به شبکه۲00۴)

ری وبگذاریم نیز ضر  که وقت خود را برای کدام شبکهکه هنگام انتخاب اینبه شروع کار یک شبکه محدود شود، بل

توان نند، میکها را تقویت میسازند و یا نابرابریتر میتوازن قدرت را برجستههایی که عدماست. با پشتیبانی از شبکه

 آمدهای ناخواسته افتاد. سادگی به دام پیبه

ها بکهش فایده را مدنظر قرار دهند تا دریابند -هایی که درصدد پیوستن به یک شبکه هستند باید تحلیل هزینه سمن

سازی متفاوت است. شبکه کنند یا نه. ریسک مشارکت در شبکه بسته به نوع شبکهها را برآورده مینیازهای آن

ها های مشخصی در یک پیوستار از کم به زیاد است. در قسمت ریسک پایین پیوستار، سمنخود شامل ریسکخودیبه

دست به  یابد کهاطالعات بگیرند و این ریسک زمانی افزایش میشوند که تصمیم به تبادل زمانی با ریسک مواجه می

ی یا ای با یک نهاد نمایندگاقدام مشترک مقطعی بزنند. در قسمت ریسک باالی پیوستار، عضویت درازمّدت در شبکه

دگیری داد یاتوان قربانی کرد )رویهای استقالل اعضا را میهای رسمی، برخی از مالکگیرد. در شبکهدبیرخانه قرار می

ای را دارند، باید در مورد میزان وابستگی هایی که قصد عضویت در شبکه(. سمن۲00۴ژوئیه  ۲۲تایان، از طریق هم

 اند در روابط غیررسمی مشارکتها مایلبین باشند. بسیاری از سازمانمتقابلی که مایل به پذیرش آن هستند، واقع

 باشند، از واگذاری استقالل از طریق اشته باشند و سرمایۀ اجتماعی شکل ندادهکاری با هم ندکنند، اما اگر سابقۀ هم

 ساختار مدیریت شبکۀ رسمی، اکراه دارند. 

 ها ساختار و مدیریت ضعیفی داشته باشند، ممکنها باشد. اول، اگر شبکهمشکل دیگر ممکن است در نسبت با شبکه

تر کرده و در نتیجه با شکست مواجه شوند. از دیگر مشکالت احتمالی، ها را بیشها، آنکردن فعالیتجای کماست به

دهد که اعضا شبکه را نمایندۀ خود ندانند. اگر رهبری شبکه یا برخی از اعضای رخ می هویتی اعضا است که هنگامیبی

ابه، به شیوۀ مششدن یکی از مسائل بالقوۀ شبکه خواهد بود. های نامربوطی بزنند، تحریفآن از جانب شبکه حرف

جود وکه اعضا حرف خود را بزنند بهشوند ممکن است ظرفیت الزم را برای آنهایی که با این مشکل مواجه میشبکه

ی و تودۀ مردم بُرباید. تواند توجه و انرژی بیشنیاورند. در نهایت توجه در سطح شبکه می
ّ
 تری را از سطوح محل

ها نیستند. با حمایت کافی و توجه به مشکالت بالقوۀ از به توسعه در همۀ زمینههای خودکاری برای نیحلها راهشبکه

ها را چنان طراحی کرد که امکان ها بهره برد و ساختار آنتوان از تنوع و انعطاف موجود در شبکهشده، میدادهشرح

 یابی به مزایای واقعی را بیشینه کند. دست
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 های شکنندهها در محیطشبکه
  توانند ایفا کنند؟ های شکننده میها چه نقشی در محیطبکهش 

 

 شکننده تعریف محیط

است که  ایتوجهی وابسته به زمینهصورت قابلها بهگیری و توسعه شبکهتر گفته شد، شکلگونه که پیشهمان

ها را در همۀ محیط سان برای توسعۀ شبکهتوان یک مدل یکخیزد و نمیگیری شبکه از آن برمینیاز به شکل

های شکننده، یابد. منظور ما از محیطتری میهای شکننده وضوح بیشکار بست. این مسئله در محیطبه

از  بینند یا فضاهایی که پسفضاهایی هستند که در طول دوران دگرگونی خود از یک وضعیت متعارض آسیب می

بار طبیعی نیز چون قحطی یا شرایط فاجعهمگیرند؛ هرچند عوامل دیگری هیک موقعیت متعارض شکل می

 امروز، تحقیقات کمی درزمان محدودتری تبدیل به محیطی شکننده کنند. تابهممکن است فضا را برای مّدت

های این شده، اما تردیدی وجود ندارد که ویژگی های شکننده انجامها در محیطزمینۀ بررسی نقش شبکه

اری برساند. ها یگیری آنتعویق بیندازد، یا به توسعه و شکلها را بهگیری شبکهلتواند توسعه و شکها میمحیط

که خواهان تحقیقات های شکننده ارائه دهیم، ضمن اینها در محیطخواهیم نظراتی را در مورد شبکهما می

 مند در این زمینه نیز هستیم. هدف

 های شکنندهاهمیت سرمایۀ اجتماعی در محیط

ها را مورد توجه قرار داده است. وقتی درجه ق تاکنون اهمیت سرمایۀ اجتماعی در عملکرد اثربخش شبکهاین تحقی

ها واسطۀ این خصیصههایی که بهگران وجود داشته باشد، شبکهباالیی از اعتماد، احترام و شفافیت میان کنش

به  سازِی موفقهرحال، شبکهرند. بهشده داهای مهندسیتری نسبت به شبکهشوند کارایی بیشبندی میمفصل

دهند. پرسشی که های سرمایۀ اجتماعی را شکل میها بنیانشود، که همۀ ایناعتماد، احترام و شفافیت منجر می

ها هستیم. آمد؟ ما معتقد به هر دوی آنشرط است یا پیماند این است که آیا سرمایۀ اجتماعی یک پیشباقی می

گست،  اند. یانگیری شبکه را خاطرنشان ساختهان پیشرو، اهمیت سرمایۀ اجتماعی برای شکلمطالعات متعدد و رهبر 

 ناپذیر وسرمایه اجتماعی خروجی گریزناپذیر، بازگشت»یکی از رهبران پیشرو، قاطعانه اذعان داشته است که 

کمک نیروهای ههایی که بشبکه شود که حتیهای موفق است )مصاحبه(. این نکتۀ پایانی متذکر میشبکه« تغییرناپذیر

های عنوان شبکهچه ما بهاند یا آنکار کردهبهالمللی شروعهای بینکنندگان مالی یا سازمانچون تأمینبیرونی هم

رورش جاست که بایستی توجه بسیاری به پتوانند کاماًل مؤثر باشند. منتهی، تفاوت آنشناسیم، میمی« شدهمهندسی»

 ۀ اجتماعی در فضاهایی که فاقد آن هستند، مبذول داشت. و توسعۀ سرمای

 طور که. همانشودهای شکننده از اهمیت زیادی برخوردار میاین واقعیت هنگام پرداختن به ایجاد شبکه در محیط

برای جذب تغییرات یا  هاجوامع موفق دارای طیف وسیعی از ظرفیت»دهد ( توضیح می۲00۴کرایست )آلیسون گیل
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. «های اقدامات جمعی هستندهای داخلی، و تولید )و اشاعه( بسیاری از شکلازگاری با آن هستند، مدیریت تنشس

ویژه موارد ناشی زاد، بههای اضطراری انسانوجه عملکرد خوبی ندارند. موقعیتهیچهای شکننده، جوامع بهدر محیط

هایی را های اضطراری محیطشکنند. این موقعیترومیشوند، فاز تعارض، پیوندهایی را که باعث حفظ جامعه می

ن ها در ایکه افراد و گروهسازد، چنانبستگی اجتماعی را نابود میپشت همآورند که اعتماِد نهفته در پسوجود میبه

وامع ند، جخود بگیر ها ابعاِد قومی، سیاسی یا دینی بهکه تعارضشوند. هنگامیها وارد حالت نزاع برای بقا میمحیط

 در امتداد همین اختالفات طبقه
ً
تواند طوالنی شود و تا مرحلۀ گذار و مرحلۀ پس از شوند. این رویه میبندی میغالبا

اند و ممکن است دنبال های شکننده با تهدیدهای مشترکی مواجهحال، مردم در محیطتعارض ادامه پیدا کند. درعین

(. در ۲00۴سپتامبر  ۲۲آید )مصاحبه با یان گست، دست میتر بهکاری بیشمامنیت جمعی باشند که خود در نتیجۀ ه

های بزرگ عملکرد خود را ها وجود دارند که قادرند در هنگام وقوع  تعارضهای بسیاری از شبکهسراسر جهان نمونه

کنند. هرچند در یهایی هستند که در مرحلۀ پساتعارض، فرآیند بازسازی را آغاز متداوم ببخشند و اولین گروه

از شبکه  0؛ ترزا شیور۲00۴سپتامبر  ۲۲گست،  پذیر هستند )مصاحبه با یانها بسیار آسیبهای شکننده شبکهمحیط

WRA ،۱۲  ود.ها مبذول داشته شای به حمایت از این شبکه( و بایستی به بهترین شیوۀ ممکن، توجه ویژه۲00۴اوت 

 های شکنندهها در محیطاهمیت شبکه

 های ضعیف، فاسد یا معدومهایی که دولتاند، زیرا شکافها اهمیت بسیاری پیدا کردههای شکننده شبکهر محیطد

کاری برای تغییر اجتماعی امری ضروری ها هماند که در آنوجود آوردهشماری را بههای بیاند، موقعیتجا گذاشتهبه

ت فقدان سرمایۀ اجتماعی قوی، بهها بهکه. در چنین محیطی شب0سایت پروژۀ طرفداری(است )وب
ّ
سختی شکوفا عل

های شکننده قرار دارند، هایی که در محیط(. اغلب اوقات، شبکه۲00۴اوت  ۱۷، 1شوند )مصاحبه با سارا ارلمی

 دکه برای کار موقتی در شرایط بحرانی ایجااند یا اینواسطۀ حامیان مالی شکل گرفتههایی هستند که یا بهشبکه

 ها امکان دهدای نداشته باشند که به آنها ممکن است هیچ پایه و اساس واقعیاند. در نتیجه، این نوع شبکهشده

رانِی شبکۀ (. اگر از تکوین سرمایۀ اجتماعی و حکم۲00۴اوت  ۲0طور مؤثری عمل کنند )مصاحبه با بریل لوینگر، به

گروه  بستری برای یک های شکننده  بهها در محیطه این شبکهگونه حمایتی صورت نگیرد، ممکن است ککارآمد هیچ

(. افزایش ارتباطات ۲00۴اوت  WANEP ،۱۳یا رهبر سیاسی خاص بدل شوند )مصاحبه با امانوئل ُبمباند از شبکه 

هدید ت تواندهای رادیکال و عناصر مخّرب جامعه شود، میشدن گروهسازی هنگامی که منجر به نهادینهواسطۀ جهانیبه

های دارای ساختار رسد شبکهنظر میسازد که گرچه به(. ایوانف خاطرنشان می۱۹۹۷، 1آید )ایوانفحساب دیگری به

ها در ای دربارۀ سمنتری کسب کنند، شواهد حاصل از مطالعههای شکننده بتوانند موفقیت بیشغیررسمی در محیط

                                                           
1. Theresa Shaver 

2. Advocacy Project website 

3. Sarah Earl 

4. Ivanov 
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و  رفتارهای منزوی در برابر سوءهای غیررسمی و سمنشبکه»وید گدهد. او میشوروی سابق چیز دیگری را نشان می

ین، چنشده و دارای پیوندهای سیاسی هستند. همهاِی رسمِی کاماًل نهادینهپذیرتر از شبکهحتی آزار و اذیت آسیب

 باهایی که از سیستم هشداردهندهای از سمنطور ویژههای غیررسمی بهشبکه
ً
های سازمان ای برخوردارند و دائما

ها در هر محیطی و کند که شبکه(. این نکته به ما خاطرنشان می۱۹۹۷« )پذیرتر هستندکاری دارند، آسیبدولتی هم

 چالشفرد بستر کاریگوی الزامات منحصربههای شکننده، باید جوابویژه در محیطبه
ً
ا و هشان باشند. خصوصا

 کند.یها ارائه مهایی که یک بستر این شبکهفرصت

 گیری از تعارضعنوان اقدامی برای پیشها بهشبکه

 عنوان اقدامیتوانند بههای شکننده میها در محیطدهند شبکهنشدۀ بسیاری وجود دارد که نشان میشواهد اثبات

تشکیل  را های کارآمدگیری از تعارض مورداستفاده قرار بگیرند. تنوع، شفافیت و اعتماد که زیربنای شبکهبرای پیش

یگرانی یاری برسانند که در برابر برنامهتوانند به افزایش ارتباط میان کنشدهند، میمی
ّ
گرایانه سپر های افراطی یا مل

از این  توانیابند، میسمت کاهش تعارضات یا برقراری صلح سوق میها بهکنند. زمانی که شبکهمقاومتی ایجاد می

 ی کرد.بردارشکل حداکثری بهرهمنابع به

ی، منطقههای برقراری صلح در سراسر جهان رونق پیدا کردهشبکه
ّ
ی، مل

ّ
ای و جهانی وجود دارند. اند و در سطوح محل

ی و منطقهWANEPهای موردمطالعۀ ما، یکی از شبکه
ّ
ای ، نمونۀ بارزی از شبکۀ برقراری صلح است که در سطوح مل

ی این مجموعه، در کشورهایی که در آنه شبکهنشان داده است ک WANEPکند. تجربۀ فعالیت می
ّ
ها تعارضات های مل

که تهدیدهای موجود در این کشورها بسیار جایی شود. از آنجریان داشته یا جریان دارد، نیرومندتر و مؤثرتر ظاهر می

ح رفته بودند، ایجاد صلهایی که در تعارضاِت پنهان فرومند است، برقراری صلح در اولویت قرار دارد و در سرزمینقدرت

 نمود. دشوارتر می

ری گیهای جهانی متعددی وجود دارند که متعّهد به برقراری صلح در سراسر جهان هستند، مانند معاهده پیششبکه

عنوان منبع حیاتی تولید دانش، حمایت و ها به. این شبکه0و زناِن برقرارکننده صلح 0المللیوفصل تعارضات بینو حل

کنند و به برقراری پیوند جهانی میان بانیان صلح و کاهش انزوای آنان کمک ی از برقراری صلح فعالیت میپشتیبان

ی، سمنکند که بهشده مشخص میکنند. یکی از مطالعاتی که بر روی برقراری صلح انجام می
ّ
ه هایی کصورت کل

 پر »گیری از تعارضات هستند متمایل به فعالیت در حوزۀ پیش
ً
 «بود منابع مواجه هستنداکنده بوده و با کمعموما

ها و تقویت جوامعی که در کارگیری منابع، پرکردن شکافتوانند نقش مهمی در بهها می(. شبکه۱۹۹۷)ایوانف، 

کند و آن های شکننده قرار دارند و نیازمند حمایت و تشویق هستند، ایفا کنند. ایوانف به مزیت دیگری اشاره میمحیط

عنوان حامیان هشداردهنده عمل کنند و ممکن توانند بههای برقراری صلح در وهلۀ نخست میت که شبکهاین اس

 (. ۱۹۹۷شدن تعارض و برای جلوگیری از وقوع آن، جلب کنند )است بتوانند توجهات و منابع را پیش از تراژیک

                                                           
1. Alliance for International Conflict Prevention 

2. Women Waging Peace 
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 بخشعنوان یک عامل ثباتبه شبکه

ی در محیطشبکه
ّ
د بخشی داشته باشند و بر پایۀ سرمایۀ اجتماعِی موجوتوانند تأثیر ثباتنیز می های شکنندههای محل

نفعان مختلف فراهم آورند. چنین کارکردی حتی زمانی که های ارتباطی را برای ذیکه بتوانند زمینهبنا شوند، تا این

ی برای جلوگیری و حلشبکه
ّ
های کند. یکی از نمونهمی ریزی نشده باشند هم صدقوفصل تعارضات پایههای محل

نام شراکت برای توسعه اقتصادی در مقدونیه ای در مقدونیه با توان در پروژۀ چندجانبهخوب این موضوع را می

(PRiSMa)0  ی، مشاغل، آغازبه ۱۹۹۹یافت. این پروژه از سال
ّ
کار کرد و مشارکت را در میان مقامات دولتی محل

های قومی و معلولین ای مانند زنان، اقلیتراندهحاشیههای بهجامعۀ مدنی و گروههای های صنفی، سازماناتحادیه

جنگ در بههای نزدیکشان بودند. زمانی که تنشها در پی بهبودبخشیدن به سرمایۀ اجتماعیگسترش داد. این گروه

به انجام  PRiSMaا صادر کرد، شّدت پیدا کرد و سفارت آمریکا دستور خروج تمامی شهروندان آمریکایی ر  ۲00۱سال 

دهد های این پروژه نشان میهای خود ادامه داد و توانست در برابر محیط شکننده تاب بیاورد. ارزیابی موفقیتفعالیت

هایی اجرایی تشکیل داده بودند که سرمایۀ اجتماعی کافی را پیش از بروز جنگ پدید آورده بود تا نفعاْن تیمکه ذي

واسطۀ هچنین ببود منابع پیدا کنند و همهای مفیدی برای کار در وضعیت کمها حرف بزنند و روشضایتیبتوانند از نار 

ی، تعارضاستراتژی توسعۀ پایدار جماعت
ّ
مجمع  PRiSMaسر بگذارند. بنابراین، پروژه ها را پشتهای محل

می های دینی و قوبندیی مثبت و فارغ از تقسیمتوانند در فضایآورد که در آن اعضای جامعه میای را فراهم طرفانهبی

ات های شغلی تمرکز کنند )این اطالعامکان مالقات داشته باشند و روی مسائل مشترک توسعۀ اقتصادی و ایجاد فرصت

 ارائه شده است(.  0توسط کریستینا توماس

 های شکنندهها در محیطقابلیت شبکه

های شکننده ها در محیطگیری یا کاهش تعارضُبرد تغییرات اجتماعی و پیشیشها از پتانسیل بسیار باالیی در پشبکه

گاهی نیستند که های شکننده قرار دارند در جایهایی که در محیطبرخوردارد. اگرچه روشن است که اغلب شبکه

ی هستند ازمند حمایت زیادها برای تأمین منابع، آموزش و اشتراک دانش نیبتوانند اثرگذاری الزم را داشته باشند. شبکه

های شکننده داشته باشند و سپس بتوانند تغییر را در جوامع تا ابتدا بتوانند عملکرد سازمانی و اجرایی مؤثری در محیط

 (.۱۹۹۷؛ ایوانف ۲00۴سپتامبر  ۲۲وجود بیاورند )مصاحبه با یان گست، خود به

  

                                                           
1. Partners for Economic Development in Macedonia (PRiSMa) 

2. Christina Thomas 



 

 

 

 

 

 40 شوندهدگرگون یدر جهان یساز تینهاد: ظرفمردم یهاسازمان یهاشبکه

 

 هاسازی سمنها در ظرفیتتأثیر شبکه
 ها چیست؟ ها بر ظرفیت سمنشده شبکهتأثیر ادارک

 

به  ها است. در این بخش ابتداسازی سمنهای آتی نیازمند درکی از وضعیت فعلی ظرفیتمهیاکردن شرایط برای بحث

ا ها و مباحثاتی که بافکنیم. سپس با استفاده از مصاحبهها نظری میسازی سمنهای موجود دربارۀ ظرفیتفرضیه

های کنیم و چارچوبی از ظرفیتسازی مؤثر ارائه میبران پیشرو داشتیم، تعریف جدیدی از ظرفیتاعضای شبکه و ره

کنیم. در آخر، به پرسش اصلی و اساسی این تحقیق خواهیم پرداخت: تأثیر ها را معرفی میجدید برای ارتقای سمن

 ها چیست؟ها در ظرفیت سمنشده شبکهادراک

 چنان در ابهام استاین همه سال همها، بعد از سازِی سمنظرفیت

 رغم دو دههدارند که علیاذعان می -منتشرشده توسط برنامۀ عمران سازمان ملل– ظرفیت توسعهنویسندگاِن متن 

 کاری فنی برهای مداوم دربارۀ کارایی آن بوده است، تأثیر کالن همهای فنی که برآمده از نگرانیکاریارزیابی هم

ی تظرفیت
ّ
ی، تحریف خاطر تضعیف ظرفیتفنی به کاریکننده است. همچنان نگرانوسعه همهای مل

ّ
های محل

های گرفتن خواستبر، نادیدههای هزینههای ُپرسروصدا، مدیریت پراکنده، استفاده از روشها، انتخاب فعالیتاولویت

ی و تثبیت اهداف، موردانتقاد بسیار قرار می
ّ
(. اگرچه این نویسندگان تنها ۲00۲و مالک،  0پز، لو0پار-گیرد )فوکودامحل

 سانی را بازنماییهای یکها نیز چالشهای فنی برای ساخت ظرفیت در سمنکنند، کمکاز سطح کالن صحبت می

 کنند. می

ده سازی وجود دارد، استفاکنیم، از فرضیاتی که در مورد ظرفیتعنوان کسانی که در زمینة توسعه فعالیت میما به

ازی در سکنند. ظرفیتسازی میشکلی واقعی ظرفیتبه افرادی است که به کنیم. یکی از این فرضیات مربوطیم

ازی ستوانیم منابع را عرضه کنیم و فرآیند ظرفیتعنوان افراد خارجی میشود. ما بهها انجام میها توسط خود آنسمن

(. وقتی منظر خود را نسبت به ۲00۱، 1رضه داریم )الورین و سکسبیتوانیم نتایج دلخواه را عرا تسهیل نماییم، اما نمی

 با برنامهمان در این فرآیند از دست مینقش
ً
م، که متوجه باشیآنرسیم، بیمان سر میهای مالیها و کمکدهیم و صرفا

ی را تحریف کرده و تالشراحتی اولویتتوانیم بهمی
ّ
ا در زمینۀ تعریف ها ر های مستقل و خودآیین سمنهای محل

 های خود را به سمتیسازی تحلیل بریم. از سوی دیگر، ما نباید تالشهای ظرفیتموقعیت دلخواه یا ایجاد فرصت

ه گویی ها دست بکشیم کها هدایت کنیم. ما باید بتوانیم از این نگرش تحقیرآمیز در رفتار با سمنمخالف با مسیر آن

 آیندۀ خود را ندارند.ورد گیری درست در مها توان تصمیمآن

                                                           
1. Fakuda-Parr 

2. Lopez 

3. Lavergne and Saxby 
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های ما سرچشمه هایی اهمیت دارند که از اولویتسازی، مهارتمشخص است که گاهی اوقات در تالش برای ظرفیت

ها برای انجام آن با / برای اند که سمنهای خاصی طراحی شدهها پیرامون پروژهسازیاند. بخش اعظم ظرفیتگرفته

هایی یتبر ساخت ظرف« محورسازِی پروژهظرفیت»شوند. این بودجه میندگان مالی تأمینکنالمللی و تأمینشرکای بین

 ساختنپردازند )مانند مدیریت مالی(، به برآوردهشده میهای انجامگذاریکند که: به حمایت از سرمایهتأکید می

ا کمک هآمیز پروژها به تکمیل موفقیتپردازند )مانند نظارت و ارائۀ گزارش(، یکنندگان مالی میهای تأمینخواسته

ک سازمان ی-هایی هیچ ایرادی ندارد ریزی و ارزیابی پروژه(. اگرچه ساختن چنین ظرفیتکنند )مانند قابلیت برنامهمی

که ها تأکید شده است، یا ایناما اغلب تنها مواردی هستند که روی آن -ها برخوردار باشدکارآمد بایستی از این ظرفیت

 اند. تر و استراتژیک هستند، تلقی شدههایی که بنیادیجدا از سایر ظرفیت با

ند تا کنتر تالش میها برای کارآمدی بیشطور که سازمانسازِی سازمانی با تغییر و تحول سروکار دارد. همانظرفیت

ها، فرضیات و نحوۀ برداشتها، وپا کنند، باید از عادتآیندی را برای خودشان دستگاه خوشپیشرفت کنند و جای

انجام کار به شیوۀ پیشین دست بکشند. این مسئله، اول از همه به زمان نیاز دارد و سپس، به اعتماد باال میان 

سازی هستند. این امر نیازمند توجه جدی به منافع واقعی و تعّهد هایی که مستقاًل در پی ظرفیتسازان و آنظرفیت

های سازمان و بستری که فعالیت در آن های یادگیری است که با ارزشآن دسته از فرصت چنین طراحیسازمانی، و هم

 گیرد، سازگار هستند. صورت می

برای انتخاب  0های شمالیواردها را از صحنه بیرون برانند. تمایل باالی سازمانها ناخواسته تازهممکن است سازمان

سمن  «بهترین»بر انتخاب تواند گرایشی را مبنیهای اثرگذار، میامهای پرسروصدا و طراحِی برنهای توسعهفعالیت

تر یک کشور خود را به تر و قویهای بزرگوجود بیاورد. اغلب مواقع سمنسازی بهعنوان شریک یا مقصد ظرفیتبه

های سمنها بشوند. این مسئله باعث جاماندن کنند تا بخشی از پروژۀ بعدی آنهای شمالی نزدیک میسازمان

 دسترسی راحتی به این پیشیافته میترتوسعهتر و کمکوچک
ً
 نهادات ندارند. شود که احتماال

های حامیان مالی است، مقدار ناچیزی از بودجۀ چنان از دغدغهکه تقویت نهادی و ایجاد ظرفیت سازمانی همبا این

در یک بخش مجزا، مانند امور مالی خرد یا  سازیکه ظرفیتشود. هنگامیمربوط به توسعه، صرف این مسئله می

ها، فکرهای جدید و یا شود، با کمال تعجب شاهد هستیم که طی سالیان اخیر نوشتهبهداشت، در نظر گرفته می

های کمی هم که وجود دارند، توسط برنامۀ عمران وجود نیامده است. عموم مطالعات و نوشتهای در این زمینه بهتجربه

الملل و مرکز تحقیقات توسعه بین 1المللی کانادا، آژانس توسعۀ بین0مرکز مدیریت سیاست توسعۀ اروپا سازمان ملل،

                                                           
ی و بینهایی هستند که در حوزههای شمالی، سازمانسازمان . 0

ّ
ی پایین و آموزشبهها از باالکنند، رویکرد آنالمللی فعالیت میهای مل

ی و منطقههای جنوبی در حوزهسازمانمقابل،  باشد. درمی
ّ
باال و مشارکتی بهها از پایینکنند، رویکرد آنای فعالیت میی جامعه، محل

 است. م.

2. The European Centre for Development Policy Management (ECDPM). 

3. Canadian International Development Agency (CIDA). 
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ت در ها و باقی سؤاال ها است، بایستی برای پاسخ به این پرسشاند. اگر هدف اصلی ما تقویت سمنتولید شده 0کانادا

مند چنین پشتیبانی از محافل کاری که عالقهو هم سازی و استانداردهای عمل آنجهت بسط تعریف جدیدی از ظرفیت

 گذاری کنیم.تری را سرمایهبه پیشرفت در حوزۀ کاری خود هستند، منابع بیش

 های امروزی باید توانایی انجام چه کارهایی را داشته باشند؟ سمن

ای در حال انجام مطالعه 0(IDDFالملل بریتانیا )( و وزارت توسعۀ بینECDPM) مرکز اروپایی مدیریت سیاست توسعه

ی عنوان مفهومبزرگ دربارۀ توسعۀ ظرفیت هستند. نویسندگان این مطالعه، که هنوز در جریان است، از ظرفیت به

 های آنهنوز مشخص نیست ظرفیت چه شکلی دارد، مؤلفه»گویند ها میگویند. آننظم سخن میغیرشفاف و بی

های . چارچوب1«توانند انجام دهندکاری برای تشویق توسعۀ آن میبیرونی چه  یابد و افرادچیست، چگونه توسعه می

ابه ها مشسازی پدید آمده است. بسیاری از این چارچوبهای معطوف به ظرفیتشماری برای هدایت تالشسازمانی بی

 نند. کد، شناسایی میانهای متمادی مترادف کارایی سازمانی بودههای استانداردی را که طی سالهستند و ظرفیت

ه یک هایی کتر هستند، از جمله: ظرفیتبایستی اشاره کرد که مواردی وجود دارند که نیازمند مطالعه و مباحثۀ بیش

، بخش و چون هدفکه با توجه به متغیرهایی همیابی به پیشرفت کسب کند؛ اینسمن بایستی در تالش برای دست

ها وجود داشته باشد؛ و آیا در زمینۀ های موردنیاز آناست در میان ظرفیتهایی ممکن ها چه تفاوتمقیاس سمن

بخِش چه موجب ارتقاِی سازان درباره آنکردن وجود دارد یا نه. ظرفیتزنجیرۀ استراتژیکی برای دنبال سازیظرفیت

ست. مثاًل ها متفاوت اهای خودشان هستند و این فرضیات بسته به حرفۀ آنفرضتأثیر پیششود، تحتغیرانتفاعی می

ِی های فنمثابۀ کسب مهارتسازی را بهرد ظرفیتساز که حرفۀ اصلی او در حوزۀ سالمت است، تمایل دایک ظرفیت

نهاد که در حوزۀ سالمت کار های موردنیاز برای یک سازمان مردممجموعۀ مهمی از ظرفیت-سالمت در نظر بگیرد 

 ولی این تصویر جامع و کاملی نیست.  -کندمی

های در مورد چالش 1هستند. رومو رودریگز های مختلفیشدن نیازمند ظرفیتماندن و شکوفاها برای زندهامروزه، سمن

تری مواجه هستند و اکنون باید ها با تقاضاهای فزاینده و مشکالت پیچیدهسمن»کند: ها بحث میجدید این سازمان

(. ۲00۴ )رومو رودریگز،« تر و پویاتری فعالیت کنند که به روابط مؤثر با صدها نهاد دیگر نیاز داردهای پیچیدهدر محیط

ها بر سمن تمرکز فعلی»های گوناگونی را بسط داده و بهبود ببخشند. ها باید مهارترای حمایت از این روابط، سمنب

ی به یابگیرند(، دستصورت غیرانتقادی از بخش شرکتی وام میروی مسائل مرتبط با مدیریت محدود )که آن را به

 ایگری، بایستی جای خود را به تمرکز بر مجموعهسّنتی البی هایمند از نظر حامیان مالی و مهارتهای ارزشمهارت

                                                           
1. The International Development Research Centre in Canada (IDRC).  

2. The British Department for International Development (DFID). 

3. http://www.ecdpm.org  

4. Romo Rodriguez 

http://www.ecdpm.org/
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ی و جهانی کردن، آموختن و کارها بدهد که شامل توانایی گوشتر از ظرفیتگسترده
ّ
کردن با دیگران در سطوح محل

 (. ۲00۴)ادواردز در رومو رودریگز، « شودمی

 هاهای جدید برای ارتقای سمنچارچوبی از ظرفیت

رسمیت ها را بههای فعلی سمنو مطالعات ما مشخص کرده است که وجود چارچوبی که بتواند چالش هامصاحبه

بان های ترزا شیور از اتحاد روهای الزم دنیای امروز را برجسته کند، ضروری است. طبق گفتهبشناسد و برخی از ظرفیت

ر کاری و رقابت دی برقراری تعادل میان همهای جدید و یادگیری چگونگهایی مانند رهبری به شیوهسفید، ظرفیت

کاری خواهند کرد. او بر این باور ها را ترغیب به همکه حامیان مالی، گروهسال آینده بسیار مهم خواهد بود، چراپانزده

است و ر دارتکنند، معنیها که بر روی مسائلی با بودجۀ کم کار میبرای بسیاری از سازمان و ائتالف است که مشارکت

(. در صفحۀ بعدی ۲00۴اوت  ۱۲سزایی داشته باشند )مصاحبه، توانند در پدیدآوردن این ارتباطات سهم بهها میشبکه

سازی در ها بگشاییم و بتوانیم دریابیم که ظرفیتوگو با جامعۀ سمنما چارچوبی را ارائه خواهیم داد تا راهی برای گفت

 توانند به مشارکت بپردازند.ها چگونه میشبکهچه شکلی باید داشته باشد، و  ۲۱قرن 
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 هاهای جدید برای ارتقای سمنتوانایی

 های ظرفیت خارجیحوزه

 طلبیگری و حمایتالبی 

 روابط عمومی و امدادرسانی 

 ها و اتحادهاکاریهم 

 رابطه با حامیان مالی 

 هاشبکه 

 مدیریت دانش 

 ظرفیت مولّد

 آموزش مهارت یادگیری 

 های جدیدرهبری به شیوه 

 کاری و رقابتمدیریت هم 

  برقراری تعادل میان خودگردانی و وابستگی
 متقابل

 کار در فراسوی مرزها 

 عملکرد چابک 

 سازیآینده 

 های تکنولوژیپتانسیل دسترسی به 

 توسعه نگرش سیستمی 

 کردن فرم و هدفآهنگهم 

 های ظرفیت فنیحوزه

 های بخشیبُرد سیاستپیش 

 های ارائۀ خدماتمدل 

 ایجاد / ترویج الگوهای عمل 

 رانهگرویکردهای مداخله 

 های برنامه استانداردها / کیفیت 

 های چندبخشیاستراتژی 

 سازی در دیگرانظرفیت 

 های ظرفیت داخلیهحوز

 اندازریزی استراتژیک و ایجاد چشمهبرنام 

 مدیریت مالی 

 کار گروهی 

 هاها و فعالیتمدیریت سیستم 

 ریزیطراحی پروژه و برنامه 

 تولید منابع 

 نظارت و ارزیابی 

 رانیحکم 
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 های ظرفیت استانداردحوزه

 ها سه عرصۀ ضروری را شناسایی کردیم: ما برای ارتقای سمن

 دارند وکارشان با آن سروکارها در کسبشود که سمنهایی واقعی گفته میعملکرد فنی به فعالیت – عملکرد فنی ،

های مالی ُخرد و یا حفاظت از منابع طبیعی. اغلب اوقات، توسعۀ وی، توسعۀ شبکهآیگیری از ایدز / اچمانند پیش

وله سازی در ذهن دارند. این مقکنندگان مالی از ظرفیتکنندگان و تأمینظرفیت فنی آن چیزی است که مشارکت

 های زیر است: شامل ظرفیت

 های بخشی؛ُبرد سیاستپیش 

 های ارائۀ خدمات؛توسعۀ مدل 

 ایجاد و ترویج الگوهای عمل؛ 

 گرانه؛بهبود رویکردهای مداخله 

 ها؛ ارتقای استاندارها و کیفیت برنامه 

 های چندبخشی؛گسترش استراتژی 

 سازی در دیگران.ظرفیت 

 ط هستند، هایی که به عملکرد داخلی سازمان مرتباین مقوله با تمامی ظرفیت - های داخل سازمانظرفیت

 شود: های زیر میسروکار دارد و شامل ظرفیت

 انداز؛ریزی استراتژیک و ایجاد چشمبرنامه 

 مدیریت مالی؛ 

 کار گروهی؛ 

 ها؛ها و فعالیتمدیریت سیستم 

 ریزی؛طراحی پروژه و برنامه 

 تولید منابع؛ 

 نظارت و ارزیابی؛ 

 رانی.حکم 

 های ظرفیتی زیر است: زهاین مقوله شامل حو -های خارج از سازمان ظرفیت 

 طلبی؛گری و حمایتالبی 

 روابط عمومی و امدادرسانی؛ 

 ها و اتحادها؛کاریهم 

 رابطه با حامیان مالی؛ 

 ها؛شبکه 
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 .مدیریت دانش 

ر سازاِن سازمانی دهایی هستند که توسط اغلب ظرفیتگر چارچوباین سه حوزۀ ظرفیت استاندارد، سرجمع، نمایان

ر های کنونی کاماًل مرتبط هستند، اما تصویها با سمنکار گرفته شده است. اگرچه همۀ این ظرفیتچند سال گذشته به

 کنند. کاملی را بازنمایی نمی

د. ظرفیت6
ّ

 های مول
ها آور باشد، اما یادگیری بسیاری از آنتأسیس دلهرههای تازهتواند برای سمنهای ظرفیت استاندارِد مذکور، میحوزه

هایی را برعهده رود مسئولیتها انتظار میاند که در آن از آنها در جهانی واقع شدهحال، سمنست. باایندشوار نی

نفعان کاماًل جدیدی رابطه برقرار کنند. چنین این توقع وجود دارد که با ذیای در آن ندارند و همبگیرند که هیچ تجربه

 ها و رفتارها رااند. ما این مهارتتر از آن برخوردار نبودهها پیشه سمنها و رفتارهایی دارد کاین مسئله نیاز به مهارت

د نام نهادهظرفیت
ّ
د پتانسیل این را دارند که بهایم. ظرفیتهای مول

ّ
ها انهای استاندارد برای سازماندازۀ ظرفیتهای مول

 اهمیت داشته باشد. 

د، ظرفیتظرفیت
ّ
توانند بر هر سه حوزۀ ظرفیت استاندارد مهارت پیدا کنید، می هاهایی هستند که وقتی در آنهای مول

داردها ها و استانهای یادگیری را بیاموزد، این امر بر کیفیت برنامهنهادی قادر باشد مهارتاثر بگذارد. اگر سازمان مردم

خارجی سازمان  ا در حوزۀها و اتحادهکاریریزی استراتژیک در حوزۀ داخلی سازمان ، و همدر حوزۀ عملکردی، برنامه

 اثر شگرفی خواهد داشت. 

د چه هستند؟ ما به کمک همبنابراین، ظرفیت
ّ
کاران شبکۀ خود توانستیم لیست زیر را فراهم کنیم. این لیست های مول

« هشوندمحور در جهانی دگرگونها و رهبری دانشایجاد قابلیت»( با عنوان ۲00۳) 0تحت تأثیر مقالۀ مارکو سوتاراتا

 های زیر نیاز دارند: ها به ظرفیتتنظیم شده است. سمن

 کار در فراسوی مرزهای سّنتی 

 ها تبدیل به یک هنجار شده است. عبور از مرزهای سّنتِی در توان گفت امروزه عبور از مرزها برای سمنمی

خصوصی،  یعنی دولت، مؤسسات-ها، از جمله جغرافیا، فرهنگ، بخش فنی و جامعۀ مدنی تمامی بخش

که در محدودۀ بستۀ خود  0بخاری(های عمودی )لولهها و غیره، اتفاق افتاده است. سازماندانشگاه

پارچگی و ویژه در مراحِل ایجاد یکشود. این مسئله بهتر میروز مهجورتر و منسوخاند، روزبهماندهباقی 

د. دهور مالی ُخرد و ایدز، خود را نشان میهای فنی، مانند امکاری بین بخشهای همگیرِی[ پتانسیل]شکل

شیدن کچالشآوردن روابط جدید، بههای مشارکت برای پدیدکاری نیازمند توانایی شناسایی فرصتاین هم

های دادن برنامهچنین تطبیقها و تصورهای قالبی در مورد دیگرانی که برعکس ما هستند و همداوریپیش

                                                           
1. Markku Sotarauta 

.0  Stovepipe Organization به سازمان 
ً
ها مجزا از سایر های آنای محدود دارند و فعالیتشود که شبکههایی گفته میاصطالحا

 راستا و با اهداف و کارکردهای مشترک است و ارتباط افقی با هم ندارند. م. ی همهاسازمان



 

 

 

 

 

 2-یاجتماع یشبکه ها تیو تقو یگفتمان ساز  47

 چنین ضرورِت بازنماییشود و همون از مرزهای سّنتی منجر به افزایش میدان دید میچندگانه است. کار در بیر 

 آورد. همراه میصورتی واضح را با خود بهخوِد شخص به

 آموزش مهارت یادگیری 

 ها از تنهایی هستند که نههای دارای امتیاز رقابتی، آندانش، کاالی بسیار مهمی در دنیای امروز است. سمن

رهنگ وجه در فبهتریناند. دانش جدید بهکه نسبت به چگونگی مدیریت آن نیز آگاهلید دانش، بلنحوۀ تو

ه اند که چگونهای بارز ارتقای سازمانی هستند، آموختههایی که نمونهشود. سمنبندی مییادگیری نطفه

 همان سمنفرهنگ یادگیری را ایجاد کنند. این
ً
اند دانش مربوط به ادههایی هستند که تشخیص دها عموما

ها مراتب قدیمی دانش برچیده شده است. سمنتر در جنوب قرار دارد تا در شمال. سلسلهتوسعه بیش

های جدید های دانش و محافل کاری، طراحی شیوههای جدید سازمانی مانند شبکهواسطۀ ایجاد شکلبه

ید به توانایی آزمودن فرضیات؛ تمایل به های جدکنند. مشارکت در این شکلیادگیری جمعی را آزمون می

های دیگر؛ تعّهدداشتن به مشارکت در یادگیری دیگران؛ ها و زمینهساالن، از جمله در بخشآموختن از هم

 کردن وهای دیگر و قابلیت تفکر خالقانه، آزمایشهای برآمده از زمینهدادن خود با ایدهقابلیت تطبیق

 خطرپذیری، نیاز دارد. 

 های جدیدی به شیوهرهبر 

 ای جدید رهبری شوند. احکام شیوهشود تا در مسیرهای جدید حرکت کنند و بهها خواسته میاز سمن

ند که دههایی میتر به سمنتر و بیشهای کنترل رهبری، جای خود را بیشمراتبی پیشین و شیوهسلسله

ه چه کاند بر طبق آنکاران است، یا ملزمهم یابند که نیازمند هدایتخودشان را در شرایط و بسترهایی می

برد، رهبری شوند. نوعی از رهبری که بتواند ( نام می۲00۴« )رهبری بینابینی»عنوان اسکیدمور از آن به

کند، اکنون به یک هنجار نفعان ایجاد های مختلف ذيها یا میان گروهخاطر و تعّهد را فراسوی سازمانتعلق

بخش باشند، اعتمادسازی کنند و با شفافیت توانند الهامهایی که میبران و سازمانتبدیل شده است. ره

گری و برانگیختن کار ها، تسهیلهای جدیدی چون برگزاری گردهماییعمل کنند، به سمت پذیرش نقش

دانند که چگونه قدرت را به اشتراک بگذارند، های دارای رهبری جدید میجمعی سوق خواهد یافت. سمن

توانند بهترین دانند و میها اهمیت قدردانی را میکاری کنند. آناثرگذاری مناسبی داشته باشند و هم

 های دیگران را ببینند. جنبه

 توسعه نگرش سیستمی 

 های حلها و طوفاِن راهتنیدۀ علّیتشود و فهم شبکۀ درهمای پیچیده میصورت فزایندهمشکالت توسعه به

سازد. تفکر سیستمی به سازمان و تمامی اعضای آن و نگرش سیستمی را ضروری میخالقانه، رجوع به 

 پیوسته و مشروطهمهای بهنگرد که از بخشمثابۀ یک کل پیچیده میمحیطی که در آن فعالیت دارند، به

است  ناند. یکی از اصول بنیادی توسعۀ سازمانی در راستای ایجاد تغییرات پایدار آدیگر تشکیل شدهیکبه
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 در نظر بگیریم. همکه سیستم را به
ّ

کی تواند ما را از نگرش مکانیچنین، نگرش سیستمی میعنوان یک کل

 مثابۀ موجودات زنده بنگریم. ها و جوامع را بهبه جهان برهاند و به ما کمک کند تا سازمان

 های فناوریدسترسی به پتانسیل 

 های همراه آورده است. باید به پتانسیلها را بهابلیتتکنولوژی، ضرورِت توسعۀ مجموعۀ جدیدی از ق

توسعه بسیار مهم است. های آن اشراف داشت. این مسئله در کشورهای درحالتکنولوژی در کنار محدودیت

چنان به امری عادی تبدیل های مهجور هم به اینترنت دسترسی دارند، این مسئله هماگرچه برخی از سمن

همه، کاربردهای چنان وجود دارد و این مسئله ادامه خواهد داشت. بااینلوژیک همنشده است. شکاف تکنو

 ها، در صورت تمایل،از معجزه ندارد. بسیاری از سمن فعلی تکنولوژی برای دانش و مدیریت دانش چیزی کم

ر کلید دشان ارتباط برقرار کنند. اطالعات با لمس یک صفحهتوانند با جامعۀ جهانی رهبران پیشرومی

ته حال، باید متوجه این نککند. بااینتر را فراهم میگیری و اقدام سریعگیرد و امکان تصمیمدسترس قرار می

گری که کارآمد باشد بایستی با رهبری و تسهیلباشیم که تکنولوژی تنها یک پاسخ جزئی است و برای این

 انسانی مناسب ترکیب شود.  

 عملکرد چابک 

ت. ها اسها در هنگام بروز آنو استفاده از فرصت« شمردن لحظهغنیمت»معنای تمایل و توان عملکرد چابک به

هایی است که سازمان را موظف به حرکت در گیریپذیری و تمایل به تصمیماین مسئله همواره شامل ریسک

ر موجودیتی که د عنوانکند. در یک سازمان چابک، رهبری شکلی توزیعی دارد و دانش بهمسیر مشخصی می

وگوهای های ارتباطی بسیاری دارد که گفتشود. یک سازمان چابک، راههمۀ سطوح وجود دارد، شناخته می

دهد روندهای کند و به اعضای خود امکان میهای جاری را تشویق میها و فرصتمداوم پیرامون چالش

 ها بشود،ند شامل استفادۀ منعطف از تیمتوانوظهور را بشناسند و در راستای آن اقدام کنند. چابکی می

های انشوند. سازمکند و زمانی که آن نیاز برطرف شد، منحل میها در صورت نیاز تشکیل میمعنا که تیمبدین

مانند های اصلی خود استوار باقی میکنند، اما بر سر اهداف و ارزشچابک با شرایط مختلف مطابقت پیدا می

 قیمتی به سازش تن بدهند. و حاضر نیستند به هر 

 سازیآینده 

 ها دیدگاهی ها تمرکز کنند. آنها روی فرصتجای محدودیتسازند قادرند بههایی که آینده را میسازمان

ها به ها را به واقعیات تبدیل کنند. این سازماناند تا امکانها دارند و در تالشبینانه نسبت به امکانخوش

چه را که تاکنون وجود نداشته خلق کنند و این توانند آنای کنونی محدود نیستند و میهها و سیستمپارادایم

 ها دیدگاهکنند. این سمنها و عملکردهای گذشته استقبال میها، ارزشدر حالی است که از بهترین سّنت

محل تالقِی ها در ای نسبت به جهان خود و نقشی که ممکن است در آن داشته باشند، دارند. آنگسترده
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های دیگران را هایی نقاط قوت و ظرفیتها، چنین سمنتر از اینکنند. مهمها، عمل میتخّیالت و واقعیت

 بینند که دیگران قادر به دیدن آن نیستند. هایی را میشناسند و پتانسیلمی

 برقراری تعادل میان خودآیینی و وابستگی متقابل 

 استقالل که مشخصۀ هویتی آن است، و نیاز به ارتباط با دیگران تعادلی  ها باید میان نیاز سازمان بهسمن

دائمی برقرار کنند تا بتوانند به ساخت موضع و هویت جمعی یاری رسانند. این ظرفیت هنگام مذاکره با 

 آید. کار میخوانی ندارد نیز بهانداز یا رسالت سازمان همها با چشمحامیان مالی که برنامۀ آن

 کاری و رقابتت هممدیری 

 ها و تنظیم هایی تعلق دارند که همواره در زمینۀ کنارگذاشتن خودخواهیها، جوامع و شبکهها به انجمنسمن

افزایی، با چالش مواجه هستند. بازگویی این مسئله که تر از آن همکاری و مهمرفتار خود براساس اعتماد و هم

سیار گیری بکند. این موضعرقابتی در کار نیست، کفایت نمی کنند وکاری میاعضای یک شبکه با هم هم

اراتا کاری و رقابت کنیم. ساتدیگر همشکلی توأمان با یکانگارانه و غیرواقعی است. ما باید بتوانیم بهساده

ی کاری کند و برعکس، اگر کسگری بخواهد رقابت کند، باید همبر شبکه اگر کنشدر جامعۀ مبتنی»گوید می

تری کند، شریک مطلوبگری که در حوزۀ خود رقابت میکاری کند، باید بتواند رقابت کند. کنشخواهد همب

های جو برخوردارند که در زمینهگرانی مشارکتدر بهترین حالت، از کنش های توسعهرسد. شبکهنظر میبه

شود. برای کاری و رقابت میمیان هم (. این امر منجر به برقراری توازن۲00۳« )کنندخود رقابت میبهمربوط

مسائل  اعتماد و تمایل به حلصورت مؤثر اتفاق بیفتد، برقرارکردن شفافیت، روابط قابلکه چنین امری بهاین

دشوار مانند قوانین مالکیت معنوی امری ضروری است. ایجاد سرمایۀ اجتماعی از طریق عمل و رفتاری که 

 سیار ضروری است. رسد، بنظر میاعتماد بهقابل

 کردن فرم و هدف سازمانآهنگهم 

 ها باید در مورد انتخاب شکل سازمانی خود استراتژیک عمل کنند و این مسئله را دریابند که ما در جهانی سمن

این  شوند.کنیم که در آن هر روز اشکال جدید سازمانی و ترکیبات جدیدی از این اشکال متولد میزندگی می

 ای ازعنوان مجموعهکشند، یعنی این مفهوم که سازمان را بهچالش میپیشین سازمان را بهاشکال مفهوم 

توانند مهندسی مجدد شوند. برخی از این اشکال کند که در هر زمانی میتعویض تلقی میقطعات قابل

بیاورند. هنگام  وجودتوانند نوعی از احساس آزادی را در محل کار بههای خودگردان میسازمانی مانند تیم

کنند. برای مثال در اندیشیدن در مورد مسئلۀ طراحی سازمانی، اهداف استراتژیک اهمیت زیادی پیدا می

ترتیب اینهای اصلی بهوجود، پرسشکاربرد هستند. بااینها، اشکال مختلفی وجود دارد که قابلمورد شبکه

توان اندازی دارد؟ چگونه مییست و چه چشمکند؟ هدف سازمان چاست: آیا شکل از کارکرد پیروی می

ها انداز سازمان، از آنجای محدودکردن اهداف و چشمای طراحی کرد که بهگونهساختارهای سازمانی را به

 پشتیبانی کند؟ 
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 مؤثر سازیظرفیت از نوینی تعریف سویبه
گرفته که دیگر از معنا تهی شده است. ما نشده و کورکورانه مورداستفاده قرار چنان حسابآن« سازیظرفیت»عبارت 

 اهسازِی سازمانی پرده بردارد و دیدگبه ظرفیتوگوهای جدیدی را شروع کنیم که از فرضیات بنیادی ما راجعباید گفت

د نظری در این زمینه وجوتر، اتفاقمعنایی وسیعها را دربربگیرد. بهما در مورد چگونگی آموزش بهتر و تغییر سازمان

 ها اشاره دارد. های الزم برای بهبود کارایی سمنسازی به توسعۀ ابزارها و تکنیکارد که ظرفیتد

 سازمانی مؤثر از عناصر زیر تشکیل شده است:  سازِی یک رویکرد ظرفیت

 

 منظور پیشرفت سازمان. هدف: به۱

مانی را بهبود محصوالت یا خدمات سازِی سازکنندگان این حوزه، نتیجۀ مطلوب ظرفیتبرخی از محققان و مشارکت

نهاد تر روی توانایی یا ظرفیت یک سازمان مردمدارند و بیش تری بر نتیجهکه برخی دیگر تمرکز کمدانند، درحالیمی

  بهبودبخشیدن به یک حوزۀ تر کلمه، هدف ظرفیتمعنای دقیقدر انجام مأموریت خود متمرکز هستند. به
ً
سازی غالبا

 شده داشته باشند. در معناییدهد عملکرد بهتری در نسبت با هدف تعریفامکان می ان است که به آنمشخص در سازم

 ها با تغییر و تحول سازمانی سروکار دارد. سازِی سازمانی سمنتر، ظرفیتکلی

ید رنامۀ جدچون استخدام نیرو یا شروع یک بتر همسازِی سازمانی حتی زمانی که تمرکز بر روی اهداف کوچکظرفیت

دهد. تغییرات گستردۀ سازمانی ممکن است شامل تغییراتی بشود که طی آن به است، تمام سازمان را مدنظر قرار می

گاه مناسبی در جامعۀ مدنی برسد، مأموریت خود را تغییر یا گسترش دهد، در شود تا به جایسازمانی یاری رسانده می

را  های جدیدهای جدید توجه کند، مشارکتنفعان / مشتریبازارها و ذی چرخۀ حیات خود به سطح متفاوتی برسد، به

راز کند. تازپیش هموجود بیاورد که نگرش و ساختار سازمانی را بیشتوسعه بدهد و تغییراتی در ساختار سازمانی به

تر، نهاِد مستقلهای مردمشود و پاسخی برای آن وجود ندارد این است که آیا ایجاد سازمانپرسشی که مطرح می

شود و آیا بهبود محصوالت و خدمات منجر به تغییرات تر منجر به بهبود محصوالت و خدمات میتر و قوینفسبااعتمادبه

عنوان یک سازی سازمانی بهشود یا خیر. پرسش دیگر این است که آیا ظرفیتنفعان میمثبت در کیفیت زندگی ذي

نهاد درون یک جامعه، حتی های مردممعنا که آیا تقویِت سازماناینبه –یا خیر خود دارای ارزش است خودیهدف به

 مند است یا نه. اگر زندگی فقرای آن جامعه کاماًل بهبود پیدا نکند، ارزش

 

 . جامعۀ هدف: سطح سازمانی۲

ا ها یها، سازمانرود که شامل افراد، گروهکار میسازی برای توصیف مداخالت در سطوح مختلف بهاصطالح ظرفیت

سازی در سطح سازمانی شود. ما در این مطالعه، به ظرفیتهای جامعه، مناطق و کشورها میها، بخشمؤسسات، شبکه

توانیم شویم که اگر بپردازیم. اغلب ما در بستِر اجتماعات بانِی توسعه با این اندیشه خشنود میعنوان یک هدف میبه
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م ایواسطه توانستهنهاد را در یک برنامۀ آموزشی دخیل کنیم، بدینسازمان مردم یک یا چند تن از اعضای آن یک

 سازی سازمانی را به انجام برسانیم.ظرفیت

ها در یک حوزۀ مشخص، ما ظرفیت سازمان را افزایش توان استدالل کرد که با افزایش مهارت کارکنان سمنمی

 که آیا ظرفیت سازمانی با آموزشته باشد یا نداشته نباشد. ایندهیم؛ هرچند این مسئله ممکن است واقعیت داشمی

 ت: های زیر نهفته اسآید یا نه، به متغیرهایی بستگی دارد که در پاسخ به پرسشوجود میاعضای منفرِد سازمان به

 کند؟ های جدید در زیست سازمانی حمایت میآیا سرپرسِت کارآموزان از کاربرد مهارت 

 انجام کارها به روشی جدید فشار بیاورد؟  واسطه در جهتری در سازمان دارد تا بتواند بدینآیا کارآموز اث 

 ی کارگیرهایی را که آموخته به دیگران آموزش دهد، یا حداقلی از کارمندان برای بهتواند مهارتآیا کارآموز می

 اند؟ها آموزش دیدهمهارت

د قلمدا« مشتری»مثابۀ دهد و کل سازمان را بهرا مدنظر قرار میتر سازی در سطح سازمانی، سیستم بزرگظرفیت

 الذکر دارد. فوق« رویکرد آموزشی»کند. این نگاه تفاوت بنیادینی با می

 

 سازان قابل. ظرفیت۳

 توانند برایهای جنوبی میسمن کهها از سمت شمال به جنوب و اینطرفۀ ظرفیتجریان یکبر عدمهای مبتنیایده

کنندۀ رفچنین برای مصسازان( قدرت بسیاری یافته است. همتر از ظرفیتسازی کنند )حتی اثربخشیگر ظرفیتیکد

ها به مؤسسات کننده است، زیرا جنوبیتر قانعمندی آن کمهای موجود در شمال در عین قدرتجنوبی، جذبۀ تخصص

 شناسند.دیگر را میکتری دارند و مزایای یادگیری از یسازی خود اعتماد بیشظرفیت

 

 افراد تحت تعلیمی که مسئول یادگیری خود هستند. ۴

ه آیا ظرفیت کند کتواند تعیین سازی است میهای مربوط به ظرفیتنفِع کمکتوجه به این نکته که تنها کسی که ذی

سازی دربردارد. برای فیتهای ظر های طراحی فعالیتهای مهمی برای روشوجود آمده است یا خیر، داللتواقع بهبه

هستند  ساالنی که تحت آموزشو ایجاد تغییر داشته باشد، باید به بزرگ« ماندگاری»سازی فرصتی برای که ظرفیتاین

پذیر سازد و از این بابت اطمینان حاصل کند که ها را نسبت به یادگیری خودشان مسئولیتای داشته و آنتوجه ویژه

 شود. ها میواقع موجب ارتقای رفاه و تحکیم سمنبهتالش برای ایجاد ظرفیت 

 

 تمرکز بر تغییر سازمانی. ۵

 نحوی در این فرآیند مشارکتسازی بر تغییر و تحّول سازمانی متمرکز باشد، همۀ اعضای سازمان باید بهاگر ظرفیت

ی سیستمی به تضمین سطح تعلق
ّ
ند، این فرآیند دخیل هست خاطر همۀ افرادی که درداشته باشند. این رویکرد کل

دهد که سازمان در هنگام کند و این اطمینان را میمندی از ِخرد جمعی را ممکن میکند، و بیش از آن، بهرهکمک می
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که برد. مداخالت بایستی بر پایۀ این عناصر طراحی شوند، نه اینتعیین مسیر خود، از نظرات تمامی اعضا بهره می

ی را کور کنند.و استعدادهای مح ظرفیت
ّ
 ل

 

 ای از ابزارها و سازوکارهاطیف گسترده. ۶

سال گذشته فهم  ۱0تر هستند. طی روند و نیازمند رویکردی جامعسازی از سطح آموزش فراتر میرویکردهای ظرفیت

مدت، وتاههای کمعنا که رویکرد ما از اعزام افراد به دورهسازی تغییر کرده است. بدینما نسبت به محتوای بالقوۀ ظرفیت

 بنا شدهسمت طراحی شیوههای آموزشی بهها و برنامهکارگاه
ً
عضی اند، تغییر یافته است. بهای جدید یادگیری که اخیرا

ها، تایان، و دیگر ابزارهای مدیریت دانش، تغییرجهتگری، کمک به همسازی، مربیاز این رویکردهای جدید ظرفیت

 شوند.بر دارایی را شامل میدرنگ و رویکردهای یادگیری و توسعۀ مبتنیزنی، تغییر استراتژی بالمحک

 ید، برسیم: آمی ها که در ادامهسازی سازمانی سمندیگر ترکیب کردیم تا به تعریف ظرفیتها را با یکما تمامی این ایده 

 هاسازی سازمانی سمنظرفیت
خود، مستقل، خالق و کارآمد است که بههایی متکیسازمانها به ها تبدیل آنسازِی سازمانی سمنهدف از ظرفیت

های چنین در عرصهوجود بیاورند و همکنند تغییر بهها کار میتوانند در زندگی افراد، جوامع و کشورهایی که در آنمی

ظر را مدنسازِی سازمانی، تمامی سازمان و بستر فعالیت آن نظری و عملی مشارکت داشته باشند. مداخالت ظرفیت

گذارد. های آن اثر میدهد و از این امر آگاه است که تغییر در یک بخش از سازمان چگونه بر دیگر بخشقرار می

ۀ تواند آیندها است که میی جدیدی از ظرفیتها به مجموعهها متوجه نیاز کنونی سمنسازِی سازمانی سمنظرفیت

 مند معّین سازد. شکلی قدرتآن سازمان را به

 معیارهای عمل
شده معاف شوند و زمان آن رسیده است که رهبران پیشرو و ساختن معیارهای پذیرفتهفعاالن این حوزه نباید از برآورده

های دیگر وجود دارد، ایجاد کنند. ما با چه که در حوزهفعاالن این حوزه گرد هم آیند و معیارهایی عملی را مشابه آن

 مدرنظرگرفتن آن
ً
وگو  گفتعنوان نقطۀ شروِع هایی را بهها یا شیوهسازی نام بگیرد، دستورالعملتواند ظرفیتیچه منطقا

 کنیم: در این زمینه مطرح می

 درنظرگرفتِن کل سازمان و داشتن نگرش سیستمی در هر مداخله؛ 

 ایی صرف برای عنوان مجر به خود نیازمند ادراک هستند، نهخودیسان موجودات زنده که بهها بهتلقی سمن

 ها و تأمین مالی؛ برد برنامهپیش

 سازی دارند، در هایی که دسترسی محدودی به خدمات ظرفیتهایی برای کار کردن با سازمانپیدا کردن راه

 یابند؛ هایی پیش از همه به این خدمات دسترسی میکاری با سازمانکنار هم
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 چنین سازی وابسته به پول باشد و همکه ظرفیته هنگامیویژ ها، بهشناختن اختالف قدرت سازمانرسمیتبه

 سازی باشد؛ ی خدمات ظرفیتدهندهکه حامیی مالی خود ارائهزمانی

 سازی؛ ی سازمان و تجربیات پیشین آن در زمینۀ ظرفیتفهم تاریخچه 

 سازی را یتها در جهت ظرفهای آنها در معرض مداخالتی که ممکن است تالشپرهیز از قراردادن سمن

 اثر کند و یا از بین ببرد. بی
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 سازیها در زمینۀ ظرفیتگاه کنونی شبکهجای

 در سطح سازمانی
شان تحوالت اجتماعی است ممکن هایی که هدفسازی میان اعضای خود نیستند. شبکهها در پی ظرفیتهمۀ شبکه

همه، اتحاد روبان سفید نجات جان زنان است. بااین است برنامۀ کاماًل متفاوتی در سر داشته باشند. برای مثال، هدف

سازی داشته باشد یا ساخت ظرفیت یکی از مزایای ای نسبت به ظرفیتآگاهانه ای نیتما دریافتیم که خواه شبکه

 ها انجام شده است. اتحاد روبان سفیدسازی در این شبکهجانبی آن باشد، تلقی اعضای شبکه این است که ظرفیت

 توان فرضکند تا موضوع مادری ایمن موردتوجه عموم مردم واقع شود. میها برگزار میی با موضوع کار با رسانهکارگاه

های دیگر نیز شده در مورد چگونگی کار با رسانه برای ارتقای اهداف شبکه در زمینههای آموختهکرد مهارت

کل مسئلۀ انجامد یا نه، بههای حاضر در شبکه میازمانسازی سکه این مسئله به ظرفیتپذیر باشد. البته اینکاربست

 دیگری است. 

 کنند یا نه وجود دارد. اینهای سازمانی برای اعضای خود ایجاد میها ظرفیتکه آیا شبکهنظرات مختلفی دربارۀ این

 به تعریف ظرفیت
ً
اس . دیوید براون احسسازی سازمانی و اهداف آن مرتبط استسازی و درک ما از ظرفیتایده مستقیما

ها و نظر او شبکهدهد. بهصورت عمیق نمیهای سازمانی را بهها امکان توسعۀ ظرفیتکند که شرایط به شبکهمی

ی سمنانجمن
ّ
سازی موفق هستند، کردن مردم در قالب کارگزاران و نمایندگان فرآیند ظرفیتها تنها در جمعهای مل

ها به ارائۀ سازی هستند. این دو دفتر سالدر هند که دفاتر تخصصی ظرفیت PRIAدر زیمباوه یا  MWENGOمانند 

سازی کند که اگر تعریف بسیطی از ظرفیتوجود براون اذعان میاند. بااینسازی مشغول بودهخدمات متنوع ظرفیت

موکراتیک ایجاد کند، از هایی در عملکرد دتواند مهارتآمده میدست به هایی که از روابط دروِن شبکهشود، مهارت

ز که تنها روی کار خود تمرکجای آناعضای شبکه به»گوید ای جدید. او میشیوهجمله توانایی درک دیدگاه دیگران به

ز دیدگاه وتحلیل اتوانند تجزیهها میتری داشته باشند. آنتر و بیشدهند تا دید وسیعخود را گسترش می کنند، افق

ای که هدفش تحول اجتماعی است و درصدد شبکه تغییر دهند؛ مانند زمانی که یک سمن به شبکهخود را به دیدگاه 

ند )مصاحبه کپیوندد و در طی این فرآیند، پارامترهای تحلیلی خودش نیز تغییر میها است میتأثیرگذاری بر سیاست

 (. ۲00۴اوت  ۱۱در 

که چگونه در ارتباط است دربارۀ این 0های سالمتاعالن که با محفل کارِی شبکه اطالعات و 0وقتی از پگی ددامو

ه دانم. من هرگز بمن نمی»شود، پرسیدیم، او پاسخ داد: سازی در اعضای آن میمشارکت در آن شبکه منجر به ظرفیت

یک کار را  امها زمان موردنیاز برای انجام. شبکهکه به آن از نظر کارایی فکر کردهام، بلشبکه به این شکل نگاه نکرده

آمیزبودن آن، چندین تر و موفقیتدهند. از طریق شبکه در مورد چگونگی انجام هر کار و سرعت بیشکاهش می
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2. Health Information and Publications Network (HipNet) 
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ها سازی شبکهدهد که پتانسیل ظرفیت(. نظر او نشان می۲00۴ژوئیه  ۲)مصاحبه در « کنیدنهاد دریافت میپیش

 کند. یهمیشه آشکار نیست و در وهلۀ نخست به ذهن خطور نم

توسعه گران کشورهای درحال، یک شرکت سهامی عام کانادایی که با پژوهش0المللی تحقیقات برای توسعهمرکز بین

سال گذشته بدل کند و سرمایه، زمان و  ۲۵ها را به خصوصیت برجستۀ کارش در کاری نزدیکی دارد، توانسته شبکههم

ها المللی تحقیقات برای توسعه در صحبت از این شبکهرل از مرکز بینها اختصاص بدهد. سارا اِ توجهات را به توسعۀ آن

ها و نهادها سازی سازمانگران بهتر از ظرفیتها در ایجاد ظرفیت فردی در پژوهشکند که این سازمانخاطرنشان می

 در سازمانگونه توضیح میعمل کردند. او این مسئله را این
ً
که  شوندتی انجام میهای باثبادهد که تحقیقات عموما

 به روی ظرفیت
ً
قی شود که اگر شبکه دارای اعضای حقیسازی گشوده نیستند. این امر منجر به طرح این مسئله میلزوما

وانند نوعی تهای موفق میکنند وارد این برنامه نشده باشند، چگونه شبکهها کار میهایی که برای آنباشد و اگر سازمان

 (. ۲00۴اوت  ۱۷ساز تغییرات سازمانی شود )مصاحبه در یاده کنند که زمینهسازی را پاز ظرفیت

 هانتایج حاصل از یک نظرسنجی از شبکه
ها، برای خود مأموریتی تعریف کردند که جز دو تای آنهایی که در این تحقیق مورد بررسی واقع شدند، بههمۀ شبکه

آمد. برخی از حساب میهدف اصلی و برای باقی یکی از اهداف به ها،گیرد. برای برخی از آنسازی را دربرمیظرفیت

یها تعریف دقیقی از ظرفیتشبکه
ّ
تر آن هایی که در پی ایجاد آن هستند، دارند و دیگران از این اصطالح در معنای کل

 کنند. استفاده می

مطالعۀ ما ذکر شده شامل موارد شبکۀ مورد ۱0های ایجادشده که بیش از همه توسط کارکنان شبکه و اعضای ظرفیت

 زیر است: 

 ساخت و ترویج بهترین راهکارها؛ ●

 بهبود مداخالت و رویکردها؛ ●

 بهبود طراحی پروژه / برنامه؛ ●

 تر؛ها و پیوندهای نهادی قویها، مشارکتکاریهم ●

 سازی؛بهبود شبکه ●

 گری؛زمونهای جدید یادگیری و کار گروهی؛ ایجاد محیطی برای یادگیری و آایجاد شیوه ●

 ها برای اقدامات مشترک.شناخت ظرفیت ●

های فنی، حوزۀ ظرفیت -گیرند ها در سه حوزه قرار می، این ظرفیت۴۶شده در صفحه با استفاده از چارچوب مطرح

د. هیچحوزۀ ظرفیت
ّ
توانند به حوزه داخلی کدام از این سه حوزه نمیهای خارجی و هستۀ اصلی یا حوزۀ ظرفیت مول

 های مدیریت و عمل و مدیریت مالی ارتباطی داشته باشند. نند و با عملکرد داخلی سازمان از جمله سیستمورود ک
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 سازی استانداردها و ظرفیتشبکه
ر با تها بیشعنوان مجرای اطالعات یا عامالِن تحول اجتماعی بشناسند، شبکهها خود را بهاگرچه ممکن است شبکه

ها های اصلی که کارکنان شبکه و اعضای آنشوند. ظرفیتکنند، شناخته میفنی ایجاد میی هایی که در حوزهظرفیت

اند از: ساخت و ترویج گیرند و عبارتتر در حوزۀ عملکرد فنی چارچوب ما قرار میدر مطالعۀ ما به آن اشاره کردند بیش

مانند  ایهایی با تمرکز بر بخش ویژهها. شبکهوژهها یا پر ها، بهبود مداخالت و رویکردها و طراحی برنامهبهترین راهکار

سازی در )برقراری صلح(، در ظرفیت WANEP)سالمت( یا  1وی / ایدز(، نیکاسالدآی)اچ 0)مالیۀ خرد(، ُکر 0سیپ

های بسیاری برای اعضا وجود دارد تا رویکردها و فرصت حوزۀ عملکرد فنی قوی ظاهر شدند. برای مثال در سازمان ُکر

ین شده یا جدیدترچون مفهوم انحراف مثبت که توسط انجمن نجات کودکان ارائه گیری از ایدز همهای جدید پیشوشر 

 ارائه شده است را به دیگران آموزش دهند.  CAREهای اطالعات سالمت که توسط های سیستمروش

ها و پیوندهای جدید بود. ها، شبکهترین ظرفیتی که به آن اشاره شد، ایجاد مشارکتدر حوزۀ سازمان خارجی بیش

آیند. در آخر دو ظرفیتی که حساب میسازان این حوزه بهشده فارغ از نوع و هدف، ظرفیتهای مطالعهتمامی شبکه

در  -های اقدام مشترکهای جدید یادگیری و کار گروهی و شناخت فرصتایجاد راه-شود ها اشاره میتر به آنبیش

د حوزۀ ظرفیت
ّ
 گیرد. چارچوب ما قرار می مول

ه شود کسازی در حوزۀ سازمان داخلی ایجاد میکنند ظرفیتتعداد محدودی از کارکنان شبکه یا اعضای آن تصور می

های مدیریت و نظارت و ارزیابی انداز، سیستمریزی استراتژیک و ایجادکردن چشمچون برنامههایی همشامل ظرفیت

هایی که از طریق حامیان مالی ر ارتباط با عملکرد داخلی سازمان وجود دارد. شبکههایی که دهمۀ ظرفیت -است 

 استثنا هستند.  PROCOSIچون نیکاسالد و سازی پرداختند همکار کردند و با اهداف استراتژیک به ظرفیتآغازبه

دها و ظرفیتشبکه
ّ
 سازی مول

 سازی درت استراتژیک یا شکل سازمانی، امکان ظرفیت، نیهای کارآمد فارغ از هدفکنیم همۀ شبکهما فرض می

د در چارچوب ما، دارند. شبکهویژه در حوزۀ ظرفیتاعضای خود را به
ّ
هایی که رسالت های کارآمد، حتی آنهای مول

 ها، دانش و رفتارهایی که در اعضای خود ترغیباند نیز با توجه به ماهیت نگرشسازی برای خود تعریف نکردهظرفیت

 کنند. ها ایجاد میهایی در آنکنند، ناخواسته ظرفیتمی

د است که اغلب در میان اعضای شبکه بسط و توسعه توان رهبری به شیوه -۱نمونۀ شماره 
ّ
های جدید یک ظرفیت مول

هبری ی ر های قدیمکند که بتواند روشی کارآمد یک آزمایشگاه یادگیری برای رهبری ایجاد میکند. یک شبکهپیدا می

 گزین کند. که در این بستر کاماًل ناکارآمد هستند را جای
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د دیگری که شبکه -۲نمونۀ شماره 
ّ
کنند، توسعۀ نگرش سیستمی است که نیازمند تفکر ها آن را ایجاد میظرفیت مول

کند و بر می سازی را توصیفاین بخش بنیادین شبکه 0های توسعۀ اروپاانتقادی بسیار باال است. مرکز مدیریت سیاست

دسترسی به اطالعات یک عامل حّساس شوند که عدمکه متوجه میگران جامعۀ مدنی هنگامیکنش»این باور است که 

مند ها قدرتشوند عملکرد خود را از طریق کار جمعی ارتقا بدهند. شبکهشود، درصدد میها میاست که مانع کار آن

رای یادگیری، ب )شبکه« پردازندوگو و تبادل اطالعات میقادی از طریق گفتهستند چراکه به تقویت خالقیت و تفکر انت

 (. ۶صفحه 

های بسیاری الزم دارد سومین ظرفیت، امکان کارکردن فراتر از حدود سّنتی است. این امر مهارت – ۳نمونۀ شماره 

بت بدون این ظرفیت امکان ندارد نس کشیدن فرضیات و تصورات قالبی ما در مورد دیگران است.چالشچراکه نیازمند به

ایی که قدم هتواند در برنامۀ مشترک ایفا کند، بشناسیم. سازمانبه هم شناخت پیدا کنیم تا سهمی را که هرکدام ما می

های جدید تفکر و تعامل اند در حال عبور از حدود و مرزهای سّنتی خود و در پی روشاند و وارد شبکه شدهبرداشته

 هستند. 

شان ها برای یادگیریهای بانی توسعه است یا این سازمانها ذاتِی سازمانین فرضیه مطرح شده است که این ظرفیتا

جاد که ایگیرد. درحالیها شکل میطور طبیعی در این سازمانهایی بهچنین ظرفیت –به تمرین چندانی نیاز ندارد 

است.  نهاد یا ارزیابی یک پروژهر از یادگیری نوشتن یک پیشنوعی دشوارتهایی بسیار دشوار است و بهچنین ظرفیت

د و تمرین آنها برای کسب این ظرفیتشبکه
ّ
رویم که جا پیش میها بهترین محل هستند. در حقیقت ما تا اینهای مول

 ی دارند.ایهگاه بهتری برای پرورش چنین ظرفیتسازی جایها در مقایسه با سایر سازوکارهای ظرفیتبگوییم شبکه

 ها و تغییرات سازمانیشبکه
را از  سال گذشته داشته استها در پنجترین تغییراتی که سازمان یا واحد آنوقتی از اعضای شبکه خواسته شد تا مهم

ها و نهادها ای که سازمان ما با دیگر سازمانشیوه»بود: « کاری و پیوستگیهم»ترین انتخاب لیستی انتخاب کنند، بیش

توسعه و »بود: « یادگیری و نوآوری»دومین انتخاب ُپرتکرار « . کندسازی یا یادگیری کار میارائۀ خدمات، ظرفیتبرای 

اًل اتفاق اظهار کردند این تغییرات کامبهاکثریت قریب« های جدید برای عملکرد سازمان و ارائۀ خدمات.کارگیری ایدهبه

 به عضویت در یکی از شبکه
ً
 وردمطالعه مرتبط بوده است. های میا تقریبا

 اند از: شده است، عبارتهای باْز نقل کاری با شبکه که در پاسخبرخی از تغییرات سازمانی ناشی از هم

طور سّنتی، ما یک سازمان مستقر در هلند بودیم. عضویت ما در ایمپکت آلیانس به ما کمک کرد تا از مرزها به» ●

 «. ها ایجاد کنیمها و سازمانکارانه با دیگر شبکهعبور کنیم و روابط آموزشی و هم

 «. گاه ما را ارتقا داده استوجود شبکه جایتوانیم تخمین بزنیم؛ بااینما هنوز نمی»  ●

 «. دنبال داشته استوکار را بهریزی استراتژیک و کسببرای ما ]مؤسسات تأمین مالی خرد[ بهبود در برنامه»  ●

 «. ومیر مادران در کشور مؤثر بوده استبرای کاهش مرگ قراردادن تودۀ مردمهدف»  ●
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ی از برنامۀ ما محقق شده است» ●
ّ
 «.جلب حمایت دولت و رهبران محل

 «. های نوآورانه صورت گرفته استتری در فعالیتتمایل و مشارکت بیش» ●

های ایدز و تأمین مالی برای ما در زمینه -های مختلف بهتر کار کنیم اند در بخشها به ما امکان دادهشبکه» ●

 «. خرد

ی آن را  WANEPکه جایی از آن»  ●
ّ
آزادانه اطالعات را به اشتراک گذاشت، ما از آن الهام گرفتیم و در سطح مل

 «. پیاده کردیم

 «. کنیمیکاری مبا فعالیت در شبکه، ما متوجه شدیم که بسیاری از افراد دیدگاه ما را دارند، بنابراین با هم هم»  ●

تر ها به تبادل اطالعات و نیاز کمتر آنن لبان از سازمان ُکر متوجه تغییرات در فرهنگ سازمانی اعضا در تمایل بیشکار

(. ترزا شیور از اتحاد روبان سفید کار در ۲00۴اوت  ۶ها شده است )مصاحبه در ها و فعالیتبه ادعای مالکیت بر ایده

ها بنابراین روبان سفید به سازمان -ها نیستبا ساختار بسیاری از سازمانچراکه همسو -داند شبکه را کار راحتی نمی

ردنانا۲00۴اوت  ۱۲دیگر باشند )مصاحبه در کردن، مکمل همجای رقابتآموزش داد که چگونه به
ُ
 0(. فرناندو کامپوس ا

ای وهبلیت فعالیت به شیدهد که تغییرات در قابلیت فنی اعضای سازمان و در اعضایی که قااز نیکاسالد گزارش می

از سازمان  0ریز-که کلودیا منوزشود؛ درحالیهای عمومی و خصوصی را داشتند، دیده میمرتبط با سایر سازمان

 (. ۲00۴ژوئیه  ۱۵و  ۱۴پروکسی مدعی است ظرفیت تحلیلی اعضا افزایش پیدا کرده است )مصاحبه در 

اند، هسازی داشتگویاِن نظرسنجِی ما و تصّوری که از ظرفیتم پاسخالزم به ذکر است اطالعات مذکور بر پایه تعداد ک

های مقدماتی را نیز شامل شوند تا بتوان در بر مطالعۀ طولی، دادههای آینده بایستی عالوهاستوار شده است. پژوهش

های ک از حوزهیسازی در هیچتوانیم ظرفیتعالوه، ما نمیها مقایسه انجام داد. بهخصوص تغییرات در ظرفیت

ن از دیگر، اگر یک یا چند تبیانبرابر بدانیم. به -سازی مؤثرغایت آمال ظرفیت-چارچوب خودمان را با تغییر سازمانی 

های ذکرشده در چارچوب ما را هم یاد صورت فعال مشارکت داشته باشند و ظرفیتای بهاعضای یک سمن در شبکه

کنند ها را نمایندگی میهایی که آنباشند، باز هم به آن معنی نیست که سمنگرفته باشند و بر اساس آن عمل کرده 

های فردی به سازمانی وجود دارد و اگر در پی افزایش ایفاِی اند. متغیرهای مهمی در تبدیل ظرفیتهم تقویت شده

 ها را مطالعه کنیم. ها در تغییرات سازمانی هستیم، باید آننقِش شبکه

 ت سازمانیمتغیرهای تغییرا
 چه کسانی در شبکههمان

ً
کنند اهمیت دارد. حتی زمانی که ها مشارکت میگونه که گفته شد، این مسئله که دقیقا

گیرند، اغلب به این معنا است که یک یا چند نفر به نمایندگی عنوان اعضای خود در نظر میها را بهها سازمانشبکه

مشارکت فعال کل سازمان نیست. اکثر اوقات مدیرعامل و کارکنان ارشد ممکن  کنند و این به معنایمی سازمان فعالیت

عنوان منبعی برای است نسبت به عضویت خود آگاهی داشته باشند، اما در امور شبکه نقشی نداشته و آن را به
                                                           

1. Fernando Campos Ordenana 

2. Claudia Munoz-Reyes 
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ن مالی ه آن را تأمیمتحدالمللی ایاالتای که آژانس توسعۀ بینسازی قلمداد نکنند. در ارزیابی اخیر از شبکهظرفیت

های مهم ها در این شبکه، دفاتر کاری و بخشکند، مشخص شد که با وجود عضویت طوالنی برخی از سازمانمی

 هایالمللی است که در قسمتهای بینها از این مسئله آگاهی نداشتند. این موضوع معمولی در میان سمنسازمان

 های سازمان دارند. ایر بخشکنند و واحدهایی مستقل از سمختلفی کار می

 ها را انجام بدهند: ای برای تغییر سازمانی داشته باشند، باید تمام موارد زیر یا برخی از آنها برنامهاگر شبکه

 

 ها برای تشویق تغییرات سازمانیهای شبکهفعالیت

ها و ظهور ایده های عضو که منجر به بروزتری از هرکدام از سازماندعوت / تشویق مشارکت گسترده ●

 شود. ها میو نوآوری

عنوان اعضای شبکه که تمایل و توان انتقال دانش به دیگران را در ها بهانتخاب کارمندانی از سمن ●

 سازمان خودشان داشته باشند. 

ها در شبکه و جلب رضایت رهبران سازمانی برای انرژی و زمانی مشارکت رهبران اثرگذار سازمان ●

 کنند. در شبکه میکه صرف مشارکت 

های مرتبط با تغییرات سازمانی و دعوت اعضایی که آمادگی برای تغییر را نشان اشتراک نگرش ●

 دهند. می

 سازبودن و ایجاد رویکردی برای ادامۀ مسیر. توسعۀ یک هدف مشخص راهبردی برای ظرفیت ●

 

 سازی در یک بخش خاص ها و ظرفیتشبکه
ها در ها متمرکز است، اگر به نقشی که شبکهسازی سمنها در ظرفیتو نقش آنها اگرچه این گزارش بر شبکه

ها، هایم. با نگاهی به مطالعۀ ما بر شبکعنوان یک کلیت دارند اشاره نکنیم، غفلت کردهها بهسمن سازی بخشظرفیت

. برای مثال، سیپ از خود شودها در رشد و مهارت بر یک بخش دیده میهای بسیاری از چگونگی تأثیر شبکهنمونه

 0 «وکارهای کوچکهای آمریکای شمالی پیرامون توسعه کسبرهبری پیشرو و مرکزی برای یادگیری سمن»عنوان به

نظارت ، مانند کردها تعیین میکند. از آغاز این شبکه دست به انتشار مستنداتی زد که استانداردهایی برای بخشیاد می

 ۷000که بیش از  های خصوصی بانی توسعهقدم برای سازمانبهوکار کوچک: راهنمای قدمهای کسبو ارزیابی پروژه

 به سه زبان ترجمه شده است.  ۱۹۱۷نسخه فروخته شده است و پس از انتشارش در سال 

در نشستی که  ۱۹۹۷گران در سال ها است. پژوهشها، براساس تخصص آنهای نگاه کردن به بخشیکی دیگر از روش

ها در ط انجمن مطالعات اقتصادی آفریقا، بنیاد راکفلر و انجمن مطالعات علوم اجتماعی برگزار شد، نقش شبکهتوس

                                                           

1. www.seepnetork.org  

http://www.seepnetork.org/
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 ن زمینهها در ایپژوهش و آموزش در آفریقای سیاه را بررسی کردند. یکی از حاضرین در کنفرانس، مزایای شبکه تقویت

 صورت زیر مطرح کرده است: را به

نابراین شوند، بپذیرساختن گروهی از متخصصانی است که در سطح کشور یافت نمیرسها دستآن یکی از

. شودای میچنین کاهش انزوای حرفهکاران برای یادگیری و بهبود و هماین کار منجر به حفظ فشار هم

تر با نیالترین تغییرات دانش و ارتباط عقآوردن سازوکاری مؤثر برای حفظ ارتباط با تازهمزیت دیگر فراهم

کردن ابزار تبادل تجربیات های جهان از طریق اشتراک اطالعات است. سومین مزیت فراهمدیگر بخش

ت گذاری اسهای خاص سیاستبا زمینه« تجارب برتر»آوری مقایسه و سازوکاری برای جمعدر شکلی قابل

ده است. چهارمین مزیت ها را به منابع مهمی برای دانش گروهی و سنجش تجربیات بدل کر که شبکه

بع منا ساختن ابزاری بهینه برای آموزش تخصصی و کسب مهارت است. امری که با وجود محدودیتفراهم

اد ها ایجشود. پنجمین امتیاز شبکهای در سطح کشورها میسر نمیگران حرفهو تنگنای زمانِی آموزش

 (.۱۹۹۱ ،0دولو در پرویتت )انخصوص اسای و خبرسازبودن یک رشته یا تخصص بهتصویری حرفه

سازی در یک بخش مستلزم رویکردی چندسطحی خواهد بود مثابۀ سیستم دیده شوند، ظرفیتها بهکه سازمانزمانی

ها از سطح فردی و سازمانی فراتر رفته و به دامنۀ سیستم»گیرد. ها را در نظر میکه روابط متقابل بین سیستم

رد این رویک«. یابدکند، گسترش میها را راهنمایی میها و نهادهایی که آنجوه مشترک آنها، وهایی از سازمانسیستم

ها (. شبکه۱۹۹۹، 0ها است )لوستهاوز، آدرین و پرستینگرای و پیوندهای میان آنمستلزم توجه به تمامی عناصر زمینه

صورت ها را بهها و سازماند گروهسازی هستند. هر زمان یک شبکه بتوانگر اصلی در این سطح از ظرفیتبازی

 آورد، سرمایۀ های میدانی یا یک برنامۀ کنش جمعی گرد همکاری بر روی یک تحقیق، پروژهآمیز بر سر همموفقیت

کند. گروهی که زمانی اعضای آن های توسعه ظهور پیدا میگیرد و رویکردهای جدیدی به چالشاجتماعی شکل می

 کنند. کاری پیدا مینبودند، مشترکاتی برای هماحتمال شراکت را متصور 

 ها و برنامۀ ارائۀ خدمات/ تغییرات اجتماعیشبکه
ها سهم بسزایی در ارائۀ خدمات و تغییرات اجتماعی دارند. برای مثال دفتر جهانی اتحاد روبان سفید و شبکه

. در سال اندهای جهانی فراهم کردهها و فعالیتنهای مختلف آن، ابزار و اطالعاتی برای پشتیبانی از ایجاد پیماکارگروه

المللی این سازمان یک راهنمای کار با اطالعاتی اولیه در خصوص مادری ایمن تدوین کرد که حاوی اول، کارگروه بین

 برای ترویج مادری ایمن و افزایش هایی دربارۀ نحوۀ تشکیل اتحادهای روبان سفید و برگزاری رویدادهای ویژهایده

را هم ترتیب دادند که هدف « مسابقۀ جهانی روبان سفید برای مادری ایمن»ها آگاهی دربارۀ این موضوع نیز بود. آن

افزایی و نیز افزایش شمار اعضا در سطح جهانی ها و رویدادهایی در جهت آگاهیآن تشویق به طراحی خالقانۀ فعالیت

ی بود. دبیرخانۀ مرکزی ای
ّ
چنین از تبادل اطالعات میان کشورهای عضو حمایت ن سازمان همو ایجاد اتحادهای محل

                                                           

1. Ndulu in Prewitt 

2. Lusthaus, Adrien and Perstinger 
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رفته کار گای ایجاد کرده که شبکه مادری ایمن نپال آن را بهکند. برای مثال اتحاد روبان سفید در هند ابزار رسانهمی

 اتحاد روبان سفیدهاِی اتحاد روبان سفید زامبیا به فرانسه ترجمه شده و مورد استفادۀ ابزاِر فعالیتاست. جعبه

 بورکینافاسو قرار گرفته است.  

ابع جهانی مناند. در کتاب ای داشتههای معطوف به تحوالت اجتماعی در سراسر جهان نیز تأثیرات گستردهدیگر شبکه 

که توسط برنامۀ توسعه سازمان ملل منتشر شده گیری برای زمین: تعادل، اعتراض و قدرت : تصمیم۲00۲-۲00۴

ی مهم را موردتوجه بینهای بسیاری آمدهکهاست، شب
ّ
اند تها عباراز آن اند. دو نمونهالمللی قرار دادهاند که مسائل محل

 از: 

 «کشور بود که توانست  ۹0سمن از  ۱۴00های زمینی، ائتالفی از المللی ممنوعیت استفاده از مینکمپین بین

های ها قانع کند و این در زمانی بود که شرکتمین ای در ممنوعیتکشور را برای امضای عهدنامه ۱۴۶

میلیون مین  5.۲های ضِد نفر بودند و ساالنه کشور در حال تولید مین ۵۲های دولتی در خصوصی و آژانس

 «. شدکار گذاشته می

 «آبِی توسعه توانستند جلوی ساخت سدهای برقچنین از کشورهای درحالها از غرب و همهای سمنشبکه

ی، های فرامرزگ در هند، تایلند، مالزی و دیگر کشورها را بگیرند یا سرعت آن را کاهش دهند. این ائتالفبزر 

محیطی و اجتماعی سدها هنگام تخصیص دادن به اثرات زیستبر تصمیمات بانک جهانی در خصوص اهمیت

 «. ها نیز اثر گذاشتبودجه برای این پروژه

ایی ههای سمنمهمی در زمینة خدمات انجام بدهند. برای نمونه پروریدز سالد فعالیتهای کاریتوانند همها میشبکه

پردازند. اغلب کند که به ارائۀ خدمات بهداشت مادران و کودکان در مناطق کوهستانی گواتماال میآهنگ میرا هم

اند، کار کردهبهی شروعکنند توسط یک اهداکنندۀ مالکاری در ارائۀ خدمات کار میهایی که با هدف همشبکه

مبالغ  گونه بود. این سه شبکهگونه که در مورد پروریدز سالد، نیکاسالد در نیکاراگوئه و پروکسی در بولیوی اینهمان

 کنند. متحده دریافت کرده یا میالمللی توسعۀ ایاالتتوجهی از آژانس بینقابل
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 سازظرفیتهای های شبکهویژگی
 پردازند؟ سازی اعضای خود میهایی هستند که به ظرفیتشبکهکدام عوامل معرف 

  

های کارآمد کنیم که تمامی شبکهها هستند؟ اگر استدالل میها در توانمندسازی بهتر از سایر شبکهچرا برخی از شبکه

 از طریق ایجاد الگویی متفاوت برای انجام کارها انجام میظرفیت
ً
ه رایط مطلوب بود بدهند، )که اگر شسازی را صرفا

( سه ویژگی اصلی ۲00۴) ICCOگاه باید توضیح دهیم کارآمدی چیست. شود(، آنها منتقل میهای عضو آنسازمان

های آموزشی موضوع طور خاص شبکهجا بهشمرد. اگرچه در اینهای موفق معمول بوده را برمیکه میان اعضای شبکه

ها کاربردی هستند. هرچند ویژگی چهارمی باید به ده برای اکثر شبکهشهای بیانبحث است، احساس کردیم ویژگی

د در سازمانهای موفق در ساخت ظرفیتای که توانایی شبکهویژگی -شد این لیست اضافه می
ّ
را  های عضوهای مول

 نشان دهد. 

(؛  این به آن معنا است ICCO ،۲00۴پاردون در را داشته باشند. )« گذاشتناشتراکشجاعت به»اعضای شبکه باید   .6

گذاری آن با دیگران را داشته باشند. یک اشتراکاندازۀ کافی از کار خود مطمئن باشند که تمایل بهها باید بهکه آن

ند به ها تمایل دار شان و یادگیری از آنها و خطاهایتواند با ایجاد فضایی که در آن افراد به تحلیل کامیابیشبکه می

 دیگر دارند و حدی ازهایی که اعضای آن سابقۀ کار با یکر کمک کند. اگرچه آشمن معتقد است شبکهتحقق این ام

(. اما پرسش ما این است که شاید این ICCO ،۲00۴ها شکل گرفته کارآمّدتر هستند )در اعتماد مشترک میان آن

انداز، برنامۀ مشترک، رهبری و که چشمیداد آن )در صورتداد یک شبکۀ کارآمد است، نه درونسرمایۀ اجتماعی برون

ارآمدی که به مرحلۀ کصورت باید تصور کرد یک شبکه پیش از اینساختار اجتماعی شبکه مناسب باشد(. در غیر این 

 اندازی و تکوین را طی کند.حداکثری خود برسد باید یک دورۀ راه

جود ین ظرفیت باید فضایی برای یادگیری و بازاندیشی وبرای پرورش اها باید ظرفیت مشارکت داشته باشند؛ شبکه  .۲

بکه را های برای شها جای فعالیتزودی این فعالیتداشته باشد. اگر اعضا دائم درگیر سررسید موعد کاری باشند، به

را (. رهبری ارشد باید از مشارکت کارکنان در شبکه حمایت کند و آن ICCO ،۲00۴گیرند. )گوجیت و همکاران در می

چنین، همۀ اعضا باید فرصت برابر دسترسی (. همICCO ،۲00۴سازی سازمان در نظر بگیرد )اشمن در مثابۀ ظرفیتبه

های های مورداستفادۀ شبکه را داشته باشند تا گروهی به حاشیه نروند. اگر هدف تغییرات سازمانی گروهبه تکنولوژی

 (. ICCO ،۲00۴کند )یدا میتری پعضو باشد، مشارکت مدیران ارشد اهمیت بیش

های یتهای شبکه با اولواگر اعضا شبکه را ارزشی افزوده بر کار خود ببینند و اولویتها باید متعّهد باشند؛ شبکه . ۳

های تشویقی هزینه(. نویسندگان معتقدند کمکICCO ،۲00۴آهنگی داشته باشد، تعّهد قوی خواهد بود )ها همآن

نباید دلیل پیوستن یک سازمان به شبکه باشد.  ( و سرمایهICCO ،۲00۴در  0عضا دارد )روزنفیلدارزش کمی در ترغیب ا
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 نهاد میشود، پیشها با این فرض که استقالل اولیه منجر به تعّهد میواقع، آنبه
ً
دهند قاعده طالیی موفقیت احتماال

 (. آنICCO ،۲00۴کار کنند )پاردون در بهها با منابع شخصی خودشان شروعاین است که اجازه بدهیم شبکه
ً
ها فورا

ث ما های خود ندارند. بحها نیاز به حمایت مالی برای انجام فعالیتمتذکر شدند که این به آن معنی نیست که شبکه

مندانی گران یا کارای دارد برای حمایت از گردانندگان، تسهیلآن نیازها، احتیاج به بودجه براین است که شبکه عالوه 

دادن به روابط را اختصاص دهند و به حفظ گروه در کنار هم متمایل هستند. باید توانند زمان الزم برای پروبالکه می

 هنگام طرح ابتدایی بودجه، توجه کافی به این ابعاد بشود. 

د ایجاد کنند؛ ها باید ظرفیتشبکه  .۴
ّ
دی که در چارچوب ظرفیتظرفیتهای مول

ّ
دید برای ارتقای های جهای مول

 ها امکان ایجاد اینکنیم که شبکهها کاربرد دارد. ما فرض میها و سازمانارائه شد، برای شبکه ۴۶ها در صفحه سازمان

های شبکه، دارند. به ها در فعالیتکردن فرصتی برای تمرین این مهارتواسطۀ فراهمها را در اعضای خود بهظرفیت

د را در معرض نمایش بگذارند و سپس در پی ایجاد آن در سایر سازمانید این ظرفیتها باتر، شبکهبیان ساده
ّ
ها های مول

 باشند. 

د. انها قرار گرفتهها و سازمانها موردتوجه شبکهها دخیل هستند و برخی از آنعناصر دیگری نیز در کارآمدی شبکه

 راهنمای اقداماتتوان در کتاب زیر چاپ پرداخته را میگران مثالی در این زمینه که به این مسائل با محوریت کنش

خوبی دید. این راهنما به شده، بهگذاران ایمپکت آلیانس، نوشته ، یکی از بنیانPACTکه توسط  کنندإ شبکهتقویت

کاری سازمانی که متناسب با اهداف کردن اهداف استراتژیک و انتخاب شکلی از همبررسی مسائلی از جمله مشخص

 پردازد. هایی برای مدیریت و ادارإ اثرگذار، نقش حساس رهبری و اهمیت ارتباطات میاشد، استراتژیب

 اد؟ سازان انجام دمثابۀ ظرفیتها بهتوان برای استفادۀ حداکثری از امکان شبکهچه کارهای دیگری می
ها در رای حداکثر استفاده از امکان شبکهتوان بکار دیگری میها برای کارآمدی حداکثری، چهبر کمک به شبکه عالوه

 با هدف ظرفیتسازان انجام داد؟ شبکهمقام ظرفیت
ً
کنندگان که توسط تأمینگیرند، مگر اینسازی شکل نمیها غالبا

ی هشده باشند. بنابراین، یکی از رویکردها، باالبردن آگاسازی، مهندسی ها و افراد با برنامۀ ظرفیتمالی یا سایر سازمان

های هایی که عضو آن هستند، دارند. باید آموزشها نسبت به امکانی است که در زمینۀ ایجاد تغییرات در سازمانآن

هایی ها نیازمند فرصتها داد. این آموزشآورند را به سمندست میهایی که از مشارکت در شبکه بهالزم در مورد ظرفیت

رائۀ خدمات ها اهایی که اولویت آنز بر فرآیند و محتوا هستند. حتی شبکهبرای بازاندیشی نسبت به خود در عین تمرک

که چه چیزی در مورد است نیز باید زمانی را به بازاندیشی بر سر چگونگی عملکرد شبکه اختصاص دهند و این

فراسوی حدود  کاری و رقابت، استفاده از تکنولوژی، فعالیت درموضوعاتی از جمله رهبری، برقراری توازن میان هم

سّنتی و استفاده از رویکردهای نوآورانه برای یادگیری مشترک در حال فراگیری است. اعضای شبکه نیز باید بدانند 

آمیز های دیگر چه کارهایی انجام دادند که موفقیتها به چه شکلی است و شبکهها و دیگر حوزهپیشرفت در این حوزه

 های کارآمدی داشته باشند. عضا باید معیارهایی برای ارزیابی خود در برابر مدلبوده است. این به آن معنا است که ا
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ن تر از هر سازماهای خود اثرگذار باشند، نیاز به جلب مشارکت گستردهخواهند بر اعضای سازمانهایی که میشبکه

 سازی سازمانی یکی ازکه، اگر ظرفیتنها دست پیدا کنند. سرانجام آها و نوآوریها به ایدهدارند تا از ِقبل آن سازمان

ی سکنندۀ خدمات ظرفیتدنبال مشارکت با یک ارائههای اصلی شبکه نباشد، شبکه ممکن است بهفعالیت
ّ
ازی محل

ها توان ایجاد آن را نداشته باشند. برای مثال هایی حمایت کند که شبکهکننده ممکن است از ظرفیتباشد. این ارائه

 های داخلی و خارجی سازمان متمرکز باشد.های ظرفیتوزهممکن است بر ح
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 یمال انیحام یهاتیو فعال هااستیس
شبکه مشارکت داشته باشند  یو بقا ریتأث ،یوجود دارد که در کارآمد یمال انیاز حام یو اقدامات هااستیس ایآ

 ها را محدود کنند؟آن ای

  

 شود؟ حامیان مالی میها در نظر چه چیزی منجر به جذابیت شبکه
 برای حامیان مالی نیز صدق میها از نظر سمنتر دالیلی برای جذابیت شبکهپیش

ً
کند. ها مطرح شد؛ این مسئله دقیقا

ه فروشی بهای دوجانبه از خردهکاریهم»گوید که کند زمانی که میشاید بریل لوینگر بهترین خالصه را ارائه می

(. رهبران پیشرو و ۲00۴اوت  ۲0)مصاحبه در « اس خرد و جزئی به مقیاس گسترده رسید()از مقی فروشی رسیدعمده

 ها را ابزار مفیدی برایکنند. حامیان مالی شبکهها را تأیید میها تمایل حامیان مالی به شبکهنمایندگان شبکه

(، ۲00۴اوت  ۲0یل لوینگر در دانند )مصاحبه با برتر میپذیری مستقیمتر و مسئولیتیابی به کارایی بیشدست

ت دانند )مصاحبه با الیزابهای منفرد میچنین شبکه را عامل کاهش مکاتبات بوروکراتیک در زمینۀ کار با سازمانهم

سازی فرآیندهای ادارای و مالی و نواخت(. حامیان مالی اغلب از یک۲00۴ژوئیه  ۱۵از شبکه پروریدز سالد در  0برلی

(. حامیان ۲00۴ژوئیه  ۱۵برند )مصاحبه با الیزابت برلی از شبکه پروریدز سالد در ارزیابی نفع میطور نظارت و همین

های فعالیت بر اساس منافع فردی، توازن میان ها با افزایش شفافیت و برابری و کاهش فرصتدانند شبکهمالی می

(. ۲00۴اوت  ۱۳در  WANEPوئل بمباند از شبکه کنند )مصاحبه با امانهای منفرد و رهبری شبکه را برقرار میسازمان

ها مؤید کنند که در معرض توجه حامیان مالی قرار بگیرند، چراکه شبکهها فراهم میها این فرصت را برای سازمانشبکه

 کاری در آینده هستند. ها برای همها و امکان آناعتبار سازمان

 حمایت کنند؟  های جدیدتوانند از شبکهحامیان مالی چگونه می

 « رساندن بپرهیزاز آسیب»اول 
انیم توراحتی میکار گرفت، بهالمللی بهسوگند بقراط را در حیطۀ توسعه و امداد بین 0اندرسونگونه که مری بیهمان

ی مها پشتیبانی کنند نیز واقع شود. با وجود تماخواهند از شبکهبگوییم بهتر است این اصل موردتوجه حامیانی که می

 های جدید دارندها اشتیاق فراوانی در حمایت از شبکهها برای حامیان مالی و اعضای خود دارند، آنمزایایی که شبکه

 1ازحد، جادوی شبکه را فروبنشانند. جف کواترسکیهای بیشگیریهای فراوان و جهتسادگی با بودجهتوانند بهو می

یازمند آیند و نوجود نمیراحتی بهکنند اما بهدر محیط خود رشد پیدا میهای وحشی تشبیه کرده که ها را به گلشبکه
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توجهی ها(. در شدیدترین حالت، بیها رفتار شود، درک شوند و پرورش پیدا کنند )بحثآن هستند که با احتیاط با آن

 د. ناپذیری شورات جبرانتواند شبکه را از بین برده و منجر به خساها میبه روابط نسنجیده میان حامیان و شبکه

هفته ن کاری واقعی با آنیابی به همبخشی از چالش یافتن نوع و میزان صحیح حمایت از یک شبکه در دشواری دست

اوتی باشد های متفاست. روابط حامیان مالی و شبکه بسیار پیچیده است و زمانی که شیوۀ کار این دو متعلق به پارادایم

واگذاری قدرت و کنترل از »کنند: خوبی بیان میکاران این واقعیت دشوار را بهپار و هم-کوداشود. فو دشوارتر هم می

ها، ناشی از این واقعیت است که تأمین بودجۀ مداخالت آورندگان کمکای به فراهمنفعان موردنظر مداخالت توسعهذي

چه در باالترین سطح ممکن است احساس کنند کنندۀ آن. گرکننده است و نه دریافتای ناگزیر از طرف تأمینتوسعه

ها و جوامع حامیان مالی، مشاوران، دولت–نفعان های ذيکنند، اما عالیق و انگیزهمی با اهداف توسعه مشترکی کار

ی
ّ
دهی (. وقتی راهنمایی و جهت۲00۲« )تر اهداف عملیاتی اغلب از هم بسیار فاصله دارنددر مورد بیش -محل

 گیرند. شان فاصله میهایها و تواناییها از درک خودشان از قابلیتد، شبکهازحد باشبیش

 کندگذارد یا آن را محدود میهای حامیان مالی که اثر منفی بر کارایی شبکه میفعالیت
است  ها ممکنشود این است که شبکهها پدیدار میترین مشکالتی که در روابط میان حامیان و شبکهیکی از اصلی

تواند بر می (. این۱۹۹۱شان با اهداف و عالیق حامیان ببینند )پرویت، خود را ناگزیر از همسوساختن اهداف و عالیق

ای های شبکههای مالی وارد فعالیتهزینههایی که با کمکها اثر بگذارد، چراکه سازمانها و شبکهدوام اعضای سازمان

ها باید در ارتباط کامل و منظم با (. شبکهICCO ،۲00۴نخواهند داشت )هزینه فعالیتی شدند، پس از اتمام کمک

دهد نهاد میپیش ICCOخاطر را در روابط خود حفظ کنند. حامیان مالی خود باشند، اما احساس استقالل و تعلق

« ندحمایت کنیک شبکه، از ابتکار « روند امور»حامیان مالی باید شبیه اسپانسرها رفتار کنند و بدون دخالت در »

(۲00۴ .) 

های های عضو در فعالیتکند که در مقدار بودجۀ موجود برای سازمانمشکل احتمالی دیگر زمانی بروز پیدا می

های حامی مالی در توافقات مدیریت معتقدند که اگر سازمان 0مشارکتی، نابرابری وجود داشته باشد. اشمن و ابلسون

 توان از نابرابری در روابط جلوگیری کرد. اینگذارد، تجدیدنظر کنند میز اعضا میپروژه که مسئولیت را برعهدۀ یکی ا

تواند از مشارکت معنادار سازمان در شبکه و اهداف آن جلوگیری شود و مینوع نابرابری منجر به بیگانگی از سازمان می

شود، زیرا گاهی اوقات اعضا می ای بسیار دشوارهای منطقه(. این مسئله هنگام کار با شبکه۲00۳؛ ۲00۳کند )

کاری صورت شود و دوبارهتکه میشوند. در این وضعیت شبکه تکهصورت انفرادی و بدون اطالع شبکه تأمین مالی میبه

 (. ۲00۴اوت  ۱۹در  WANEPی گیرد )مصاحبه با ساموئل دو از شبکهمی

ر روابط شبکه، تضعیف جدی مشروعیت شبکه نزد ی دخالت زیاد حامیان مالی دآمدهای ناخواستهیکی دیگر از پی

ها کنندگان مالی در کارگاهصورت مشابه، وقتی تأمین(. به۲00۴اوت  ۱۱اعضای آن است )مصاحبه با دیوید براون در 
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اوت  ۱۱در 0کنند )مصاحبه با آلیسون هیولتای منفی تغییر میگونهها بهکنند، پویاییو جلسات شبکه شرکت می

۲00۴ .) 

بکه ها در شهای ذاتی در مدیریت روابط شبکه و حامیان مالی نباید به این صورت باشد که مشارکت آنوجه به چالشت

هایی از ها مصاحبه کردیم نمونههایی که با آنامری منفی تلقی شود. بسیاری از رهبران پیشرو و نمایندگان شبکه

و قربانی مشکالت باال نشدند را ارائه دادند. حامیان مالی و  اندهای اهداشده شکوفا شدههایی که به کمک پولشبکه

خطر بیندازند، از هم یاد بگیرند و در دیگر را بهکه استقالل، مشروعیت و یا پایداری یکتوانند بدون آنها میشبکه

حده دارد و متالتالمللی ایاها با هم مشارکت کنند. برای مثال سیپ روابط بسیار خوبی با آژانس توسعۀ بینفعالیت

 کنند. کاری میهای مختلف با هم هماغلب در پروژه

طور گفته شد که چیزهای زیادی برای بارها شنیدیم که ایجاد توازن در این روابط چقدر نیازمند ظرافت است و همین

کالت یادگرفتن از مش گونه که چیزهایی برایشده وجود دارد، همانمدیریتخوبیهای مثبت روابط بهیادگرفتن از مثال

 احتمالی وجود دارد. 

 هاهای حامیان مالی در جهت حمایت از شبکهها و فعالیتدهی سیاستوفق
 

 ها مؤسسه نیستندشبکه -ها نهای آی ابزارها و رویکردهای مرتبط با ظرفیت. توسعه۱

ذاتی  نظر برسد. سّیالیت و پویاییبه ها مؤسسه نیستند، غیرضروریدر نگاه اول شاید تأکید بر این نکته که شبکه

ا را هکند. هرچند وقتی شبکهسادگی از مؤسسات جدا میها را بهبخشد و آنها شخصیتی متمایز میها به آنشبکه

م که ای رفتار کنیگونهها بهتوانیم با آندانیم، باید این را هم بپذیریم که نمیها میهایی متمایز از سازمانموجودیت

 جایی و تعویض هستند. جابهی قابلگوی

ها ها مستلزم گسترش ابزارهای جدید ارزیابی است که بتواند نقاط قوت و ضعف آنحمایت اثربخش و منصفانه از شبکه

ها به چیزی که نیستند، حمایت کند. این مسئله در ها بدون تالش برای تبدیل آنهای آنرا شناسایی کند و از توانایی

( ۱۹۹۳) 0باشد. اشمن با اشاره به ایدۀ هیگ و آلترت است اما انجام آن در واقعیت مشکل میسطح حرف راح

که جایی (. از آن۲00۴ژوئیه  ۱۲دهد )مصاحبه در این دشواری را نشان می« جمع نیستندبوروکراسی و شبکه قابل»

کنند و نظر ایجاد میهای موفق اتفاقهکه شبکاند، درحالیمراتب ایجاد شدهها بر پایۀ کنترل و سلسلهبوروکراسی

کند که برای حامیان مالی دشوار است سازوکاری ایجاد کنند کنند، اشمن خاطرنشان میآموزش مشترک را تسهیل می

ی شبکهچون یک شبکه عمل کند. فراهماجازه داشته باشند هم که در آن یک شبکه
ّ
و  کردن فضایی برای فرآیند تکامل

 سختیریختگی برای حمایت از شبکه ضروری است، اما این واقعیت برای حامیان مالی بهاز درهمپذیرش مقداری 

کند که (. سارا ارل نیز در این مورد نظر واضحی دارد؛ او بیان می۲00۴ژوئیه  ۱۲قبول است )مصاحبه با اشمن در قابل

                                                           

1. Alison Hewlet 

2. Hage and Alter 
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اند و به این واقعیت های اجتماعی تهیه نکردهبا شکاف سازی مردم برای مواجههحامیان هنوز سازوکاری برای آماده

(. کارن لبان نیز همین موضوع ۲00۴اوت  ۱۷کند که تشکیل گروه یک فرآیند بسیار ظریف است )مصاحبه در اشاره می

ی تر مناسب رویکرد سّنتچیز فرمان بدهند و این مسئله بیشکند و مدعی است حامیان تمایل دارند به همهرا مطرح می

نند ها را تأمین مالی کنند، باید به این فکر کصورتی اثربخش شبکهخواهند بهاست. به عقیدۀ او اگر حامیان می کنترل

ها ای که سازوکارهای رسمی سّنتی حمایت را دور زده و کمکشیوهتری کمک مالی کنند، بهصورت خالقانهکه چگونه به

 به
ً
ی هدایت کند )مصاحبه را مستقیما

ّ
(. این به آن معنا نیست که معیارهای ارزیابی ۲00۴اوت  ۶در سوی سطح مل

گوید اگرچه حامیان با تأکید بر این نکته می WANEPتر از مؤسسات باشد. امانوئل بمباند از شبکۀ ها باید ضعیفشبکه

ها ند و شبکهد کنگویی تأکیگذاران باید بر پاسخهای همسان با سایر شرکا استفاده کنند، سرمایهمالی نباید از مالک

(. ترزا شیور از اتحاد روبان سفید در برابر ۲00۴اوت  ۱۳ای خود را نشان دهند )مصاحبه در باید بتوانند تخصص حرفه

(. ۲00۴اوت  ۱۲کند )مصاحبه در نهاد میهای فرآیند را برای موفقیت پیشهای شاخصاثرگذاری، استفاده از سنجه

ها برای داوری در مورد اثربخشی شبکه تنها باعث عدم موفقیت شبکه سازمان کارگیری همان معیارهای داوریبه

 شود. می

 

 ها از چرخه رسمی پروژه . جداکردن شبکه۲

های بهترکردن پشتیبانی از شبکه جداکردن آن از چرخۀ رسمی پروژه است. مسائل مربوط به زمان در یکی دیگر از راه

هی در توجگذاری قابلها نیازمند سرمایهو توسعۀ ظرفیت ید بدانند ایجاد شبکهادامه مطرح خواهند شد اما حامیان با

صورت گسترده موردتأیید (. این مسئله بهICCO ،۲00۴گران توسعه است )سازی و یادگیری در میان کنشبهبود شبکه

لۀ بسیار زمند صبر و حوصشان باشد تداخلی در توسعۀ سازنده شبکه نداشته باشند که نیااست که حامیان باید حواس

ی به این دارند که های دارای کمکاندازۀ سایر پروژهاست و نتایج آن به
ّ
هزینه، ملموس نیست. حامیان مالی گرایش کل

زمان مشخص و محدود سه یا چهارساله داشته باشند ها رفتار کنند و حمایتی در قالب مّدتها مثل پروژهبا شبکه

(ICCO ،۲00۴این گرایش .) مّدت و های طوالنیهای فردی و نه کمکها به کمکمنجر به محدودکردن توان شبکه

 تجدید نمی(. حمایت از پروژه۲00۴ژوئیه  ۱۲شود )مصاحبه با اشمن در پایدار می
ً
 زمانی ها عموما

ً
شود اما این دقیقا

واند به تنبود بودجه در این مقطع میهای مالی هستند. کنند و نیازمند ادامۀ کمکها شروع به بلوغ میاست که شبکه

 (. ICCO ،۲00۴منجر شود ) هاِی زمانی، انرژی و منابع قبلی در شبکهگذاریرفتن سرمایهفعالیت و ازبینعدم

 

 دهدکه شبکه کارش را درست انجام می. اعتماد به این۳

ن وِر همیشگی خود را کنار بگذارند. کارمحنتیجه گیریکنند باید جهتها پشتیبانی میحامیان مالی وقتی از شبکه

ند که که باید اعتماد داشته باشگوید که حامیان نباید درخواست نتیجۀ مشخصی از شبکه داشته باشند بللبان می

کیت کنند و منفعت و مالصورت داوطلبانه مشارکت میکه اعضای شبکه بهشبکه کارش را انجام خواهد داد. با فرض این

 غیرممکن است )مصاحبه در آورند، دستت نمیدسچندانی به
ً
(. لبان ۲00۴اوت  ۶یابی به اهداف شبکه سخت و بعضا
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اری کتوانند فراهم کنند و در برابر آن قراردادها چهها چه چیزی را میدهد که حامیان باید مشخص کنند شبکهادامه می

ی و بینزمانمحور ساهای جامعهها باید احساس کنند از تجربهکنند. آنمی
ّ
شوند المللی آگاه میها در سطوح محل

 (. ۲00۴اوت  ۶)مصاحبه در 

 

 های چالشی برای حامیانمعضل بودجه: سؤال

 به چه مقدار پول احتیاج دارند؟ شبکه
ً

 ها واقعا
 نظری بر روی میزان پول و سرماّی الزم برای حمایت مؤثر از شبکهاتفاق

ً
از  عجیبی که ها وجود ندارد، اما یافّت نسبتا

ه سرمایۀ کدانند. هنگامیتر میتر را با کیفیتایم این است که پول کمدست آوردهرهبران و برخی از فعاالن این حوزه به

 برای اعضای آناضافی موجود است، فشار بر شبکه
ً
ت، مند نیسها ارزشها برای انجام کارها و تولید چیزهایی که لزوما

است اغلب کارهایی که برای اعضای شبکه  طور که کارن لبان از ُکر خاطرنشان ساختهاین، همان برشود. عالوه وارد می

(. دارسی ۲00۴اوت  ۶ترین سرمایه برای توسعه احتیاج دارد )مصاحبه در ترین زمان و کممندتر است به بیشارزش

که ایزابل (، درحالی۲00۴ژوئیه  ۱۲به در داند )مصاحهای کالن میهای خرد و کم را بهتر از بودجههزینهاشمن کمک

بسیار  هایاند با بودجهای داشتهها تجربههایی که با آنبر این واقعیت تأکید کردند که شبکه 0و آلیسون هیولت 0آلوارز

معتقد  WANEP(. سم دو از شبکؤ ۲00۴اوت  ۱۱؛ و ۲00۴اوت  ۳۱کنند )مصاحبه در کوچک و محدود فعالیت می

های مختلف احترام بگذارند و از تخصیص باید بر اساس زمینه و بستر باشد و حامیان باید به نیاز محیطاست بودجه 

(. ترزا شیور از اتحاد روبان سفید مدافع آن است که حامیان نباید از ۲00۴اوت  ۱۹بودجۀ فراگیر بپرهیزند )مصاحبه در 

ی ها کمک کنند با بازکردن درهای خود به روی منابع مالبکهکه باید به شکردن به یک منبع مالی حمایت کنند، بلتکیه

 (. ۲00۴اوت  ۱۲چون مؤسسات چندجانبه، سازمان ملل و بنیادهای خیریه، گسترش پیدا کنند )مصاحبه در دیگر هم

 کاری به پول احتیاج دارند؟ ها برای چهشبکه
ها برای تأمین بودجۀ اصلی خود نیز به بر پروژهعالوه ها ای که در مورد آن اجماع وجود دارد این است که شبکهمسئله

کند افراد رودرروی هم جمع می ها کمکپول احتیاج دارند. آلیسون هیولت و دارسی اشمن تأکید دارند برخی از بودجه

(. ۲00۴ژوئیه  ۱۲؛ ۲00۴اوت  ۱۱شوند و انسجام شبکه )یا اجتماع( را افزایش دهند و اعتمادسازی کنند )مصاحبه در 

عی های ایدئولوژیک و اجتماها، به جنبهگذاران باید در عین تمرکز بر جنبۀ مالی شبکهگوید سرمایهدیوید براون می

که بر پایه سرمایه و بودجه باشد، بر تعّهد اعضا است )مصاحبه در ها نیز توجه کنند، چراکه پایداری شبکه بیش از آنآن

 میانعنوان یک نیاز ضروری سخن بههمیت آن ارجاع داده و از حمایت برای رهبری به(. سارا ِارل نیز به ا۲00۴اوت  ۱۱

                                                           

1. Isabel Alvarez 

2.  Alison Hewlett 
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کند عنوان یک منبع کلیدی اشاره میها بهبه دبیرخانه 0که مگ کینگرن(، درحالی۲00۴اوت  ۱۷آورد )مصاحبه در می

 (. ۲00۴اوت  ۱۶که در حال حاضر بودجه محدودی دارد )مصاحبه در 

 پول احتیاج دارند؟  به ها چه زمانیشبکه
سال بسیار ضروری است. بعد از این مّدت کار تا حدود پنجبهروشن است که حمایت حامیان مالی در مرحلۀ شروع

ها باید در وضعیتی باشند که بتوانند منابع مالی متفاوتی داشته باشند )مصاحبه با ترزا شیور از روبان سفید در شبکه

نظر وجود ندارد. برخی از شود، اتفاقانجام می زمانی که تأمین بودّج یک شبکهسر مّدت(. اگرچه بر ۲00۴اوت  ۱۲

( و از تعّهد بلندمّدت ICCO ،۲00۴کم نگیرید )در ها را دستهای عملیاتی شبکهدهند هزینهنویسندگان هشدار می

احبه در کند )مصاز آن پشتیبانی می کنند؛ دیدگاهی که کلودیا مونوز ریز از شبّک پروکسیگذاران حمایت میسرمایه

ه کنندۀ یک شبک(. برخی دیگر مانند مگ کینگورن و ترزا شیور معتقدند اگر حامی مالی شروع۲00۴ژوئیه  ۱۵تاریخ 

اوت  ۱۲؛ ۲00۴اوت  ۱۶ای از چرخۀ حیات شبکه از آن خارج شود )مصاحبه در تاریخ بوده باشد، باید در مرحله

کند که اگرچه بخش عمدۀ بودجۀ این شبکه را حامیان مالی تأمین ۀ سیپ خاطرنشان می(. شارین تن از شبک۲00۴

تر یشتر و بعنوان درصدی از بودجه، با رشد شبکه بیشآمده توسط اعضا بهدستکنند، حق عضویت و درآمدهای بهمی

قطع بودجه گرفت، پشتیبانی کند وقتی حامی مالی تصمیم به نهاد می(. او پیش۲00۴اوت  ۲شد )مصاحبه در تاریخ 

 (. ۲00۴اوت  ۲تدریج کنار گذاشته شود تا شبکه بتواند به حامیان بالقوۀ دیگر متصل شود )مصاحبه در تاریخ باید به

  

                                                           

1. Meg Kinghorn 
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 هایی برای آیندهنهادپیش
 اند و مسیر آموزش و عمل آینده به چه سمت باید باشد؟ های دانش ما دربارۀ شبکه کدامخأل

 

آید که برنامۀ آموزشی وجود میها است. این سؤال بهش تحقیق ما در مورد خألهای دانش ما در زمینۀ شبکهآخرین پرس

عنوان یک اجتماع برای تعیین جهت آموزش در های بعدی که بهخواستیم قدمما برای آینده چگونه باید باشد. ما می

 داریم را مشخص کنیم. های آن برمیمورد شبکه و امکان

تر سازی و فرصت کافی برای مطالعات بیشهای آن برای ظرفیتای بسیاری برای یادگرفتن در مورد شبکه و امکانچیزه

های طولی تأیید ادعاهای رایج در این زمینه را دشوار کرده و ما باید دوباره تأکید در این زمینه وجود دارد. نبود داده

 کنیم که این تحقیق در مورد ادراک است. 

 کنیم: های زیر را توصیه میهای شبکه باید صورت بگیرد و ما گامتری پیرامون ظرفیتت دقیقمطالعا

 

 های داوطلبانه و اجتماع بانی توسعه باشدکاریهایی که به نفع دفتر همهحمایت از تحقیق در حوز 6

دهد. حامیان مالی و را افزایش می ها برای تغییرها و امکان آنتحقیق در هرکدام از مسائل زیر، درک ما را از شبکه

جود های نیرومندی وچنین شبکهها پشتیبانی کنند و همتوانند از آنهای پژوهشی بسیاری وجود دارند که میسازمان

ر تسازی و آموزش باشد، اثر آن بیشای برای ظرفیتخود مداخلهخودیدارند که ارزش مطالعه دارند. اگر تحقیق به

 شود. می

 برای شبکه طراحی شوندسعه. تو۱
ً
عنوان نیازی جدی توسط اغلب ؛ این مسئله بهی ابزارهای ارزیابی که منحصرا

 ها و مؤسسات دارد را برشمردیم و دیدیمانگاشتن شبکهها مطرح شد. ما مخاطراتی که یکسانرهبران پیشرو در مصاحبه

انی نظر وجود دارد. کار نویسندگی مناسب نیستند، اتفاقکه رویکردهای سّنتی برای نظارت و ارزیاب که در این زمینه

ل، حاستایش است. بااینها قابلهای جدید نگرش به شبکهچون دارسی اشمن و ماریلی کارل در حمایت از شیوههم

 تری برای مطالعه در این حوزه وجود دارد. های بیشفرصت

ها بکههای گوناگون سازمانی که شما در مورد شکل ه و اثر آن؛تری بر روی ارتباط بین شکل شبک. انجام تحقیقات بیش۲

کل گرفته و خاطر آن شتوانند داشته باشند بحث کردیم و تأکید کردیم که شکل شبکه باید با هدفی که شبکه بهمی

یابی به اهداف های مطمئن و درستی برای دستدانیم روشحال، نمیگسترش پیدا کرده، مرتبط باشد. بااین

کمک  تواندمی تر در این حوزهخوانی داشته باشد، وجود دارد یا خیر. مطالعات دقیقشده که با شکل شبکه همشخصم

 بزرگی در این زمینه بکند. 

ما در مورد  ؛یابدآن دست می چه بهگیری شبکه بر آنهای اولیه شکل. انجام تحقیق بر روی چگونگی اثرگذاری انگیزه۳

 ماند این است که آیا اینبحث کردیم، اما پرسشی که باقی می« شدهمهندسی»و « ارگانیک»ای هتمایز میان شبکه
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 تفاوتی دارند. برای مقایسۀ این نوع شبکهشبکه
ً
های ها به موفقیت شبکه، کار ها و تالش برای پیونددادن آنها واقعا

 تری باید صورت بگیرد. بیش

ا کنیم، ای در این حوزه پید؛ ما نتوانستیم مطالعهگیری از تعارض و مدیریت آنها در پیشمطالعۀ مزایای بالقوۀ شبکه .۴

ۀ اجتماعی هایی که سرمایتوانیم بگوییم شبکههای شکننده یافتیم که براساس آن میهایی در برخی از محیطاما سرنخ

و حتی سازوکاری برای ارتباط میان  توانند در زمان اختالف و تعارض به حیات خود ادامه دهنداند، میکافی ایجاد کرده

 تواند کمک بزرگی در این زمینه باشد. طرفین مختلف در درگیری فراهم کنند. تحقیقات متمرکز در این حوزه نیز می

 

 گذاری اطالعات و یادگیری در شبکهاشتراکترغیب حامیان مالی و فعاالن شبکه برای به ۲

ICCO کند و بر این باور است که این مرحله را برای حامیان مالی برجسته میهای جدیدی است که یکی از سازمان

 های عملیگذاری تجارب برتر در این زمینه بسیار ضروری است؛ این امر بینشارزیابی تجربۀ حامیان و اشتراک»

(. به ۲00۴)« کندسازی و آموزش را فراهم میموردنیاز در مورد مشارکت مؤثر مؤسسات تأمین مالی در تشویق شبکه

جام شوند. عنصر کلیدی این مسئله گشودگی به انهای آموزشی نیز میکنندگان مالی تبدیل به سازماناین شکل تأمین

ار چه کها و حامیان باید هم شامل آنگذاری میان شبکهنامیده است. اشتراک« پذیرش خطا»آن است؛ ترزا شیور آن را 

 (. ۲00۴اوت  ۱۲)مصاحبه در تاریخ کند چه کار نمیکند بشود و هم آنمی

  

 ای به یادگیریتشویق توسعه رویکردهای شبکه ۳

های فنی را تغییر داده کاریشناخت روزافزون ارزش مدیریت دانش مفهوم سّنتی ما از دانش، تبادل اطالعات و هم

لی افزایش سریع ارزش های اصای به آموزش در داخل شبکه یا بدون شبکه، یکی از روشاست. رویکردهای شبکه

ریزی تواند کارهای زیادی برای برنامهافتد، میکه در سطوح پایین توسعه اتفاق می یادگیری است. استفاده از نوآوری

 ای بکند تا به نتیجه مطلوب برسد. مؤثر مداخالت توسعه

 بر انتقال از ییکی از مزایای شبکه در یادگیری این است که از مفاهیم سّنتی انتقال دانش عبور م
ً
کند که عموما

ای در گذشته است. های توسعههای شمالی به جنوبی متمرکز است. این اندیشه، خصوصیت اکثر کمکسازمان

ت. الملل مؤثرتر اسی بینگران گوناگون در عرصه توسعهبر دانش و تجربیات کنشکاری مبتنیوجود، روش همبااین

ری آمده از طریق یادگیدستبه« ضمنی»نهادن به ارزش دانش سمت فهم و ارجتوجه بهاین رویکرد نشان از تغییر قابل

 از ارزش دانش 
ً
 سازی به اینتر است. ظرفیتها بیشها و کارگاهآمده از کتابدستبه« صریح»تجربی دارد که عموما

های مندی از تواناییاکثر بهرهکند و در نتیجه حدمحوربودن به سمت تقاضامحوربودن گرایش پیدا میصورت از عرضه

سازی برای آموزش جلوی بسیاری از (. شبکه۲00۳المللی ژاپن، های بینکاریکند )آژانس همموردنظر را تضمین می

 دهد. توجهی در این زمینه نشان میگیرد و توسعه قابلکاری فنی را میمشکالت در زمینۀ هم
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 های موجودحمایت و تأمین مالی شبکه ۴

ود، حداکثررساندن امکان خشدۀ بسیاری برای بهتوانند شکننده باشند و به حمایت حسابها در هر محیطی میشبکه

صورت طبیعی با سرمایۀ اجتماعی موجود رشدوِنمو پیدا کردند، در بهترین موقعیت برای هایی که بهنیاز دارند. شبکه

های موجود در سوی پشتیبانی از شبکهساختن منابع بهوانهگیری و تکامل شبکه هستند. ر های شکلتحمل پیچیدگی

ها را به دهد و آنها را در بهترین وضعیت برای رسیدن به اهداف خود قرار میها، آنسال اول حیات شبکهپنج

 کند. های کارآمد بدل میهای گفتمان شبکهسرکرده

 

 شدههای مهندسیهای مخصوص شبکهشناسایی چالش ۵

کنند ها پشتیبانی مالی مینهاد ارتباط نزدیکی با این مسئله دارد که اعضای شبکه و حامیان مالی که از آنشاین پی

بکه گیری شکه شکلگیری و مشارکت در شبکه را از یاد نبرند. هنگامیشان باشد دالیل واقعی شکلباید حواس

یان های افقی مکاریتاری برای عملکرد کارآمد و همتوجه به سرمایۀ اجتماعی موجود میان اعضا، پشتیبانی ساخبدون

توجه یا حمایت هایی که در پاسخ به بودجۀ قابلاعضا اتفاق بیفتد، شبکه موقعیت مناسبی برای موفقیت ندارد. شبکه

ها بر سر اهداف های شبکه و صداقت آناند، باید از حفظ تعلق اعضا به فعالیتگرفتهسازمانی خصوصی شکل

 ده، اطمینان حاصل کنند. شتوافق

 

 هاسازی سازمانی از طریق شبکههای مختلف ظرفیتترغیب استفاده از شیوه 1

ای دارند و های مختلفی برای انتخاب در هر حوزهسازی در اعضای خود هستند، روشهایی که در پی ظرفیتشبکه

ی هاکنیم. شبکهکل بگیرند را توصیه میهایی که ممکن است در آینده شها و دیگر روشگری با این روشآزمون

ی، میمند به توسعۀ سازمانی به کمک یک دفتر ظرفیتعالقه
ّ
ریق شده را از طریزیتوانند مداخالت برنامهسازی محل

های استراتژیک، ساخت تیم و دیگر ریزیهای سازمانی برای برنامهگری در محل یا تالشهای آموزشی، مربیبرنامه

هایی را با کارکرد اصلی توسعۀ سازمانی طراحی کرد. توان شبکهچنین میی اعضای خود فراهم کنند. هممداخالت برا

 شیوهها میجای بخش خاص یا افرادی درون سازمانها بهاین شامل تمامیت سازمان
ً
ای است که شود، که معموال

 کنند. ها مشارکت میها در شبکهسازمان

 

 رهبران شبکه و اعضای آنسازی برای ترویج ظرفیت ۷

و  سازی برای رهبران شبکهکنند، وابسته هستند، ظرفیتمی ها را ادارهها به سرمایۀ انسانی که آنجا که شبکهاز آن

کردن اصول رهبری نوآورانه ها مستلزم پیادهکردن آنها نیستند و ادارهها همان سازماناعضای آن ضروری است. شبکه

پردازد. نفعان متعدد و با ارزش برابر میهای خاص یک نهاِد در حال تکامل با ذيا و مسئلههاست که به چالش
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ای ههای کلیدی برای داشتن شبکحال، اعضای شبکه باید بر اهمیت بسیار مشارکت خود و لزوم توسعه تواناییدرعین

د از جملهای آموزشی در حوزه ظرفیتکارآمد، آگاه باشند. برنامه
ّ
 ه موارد بسیار مهم است.های مول

  

ای هنهاد پشتیبانیها پیشها اختصاص بدهند و به آنحامیان باید بودجۀ منعطفی به شبکه 8

 درازمّدت بکنند

های لها در شکهای دیگر ارج بنهند و تفاوت و تشابه آنگیرندهها را در نسبت با کمکحامیان مالی باید تمایز شبکه

های حامیان مالی اختصاص دادیم که ها و فعالیت. ما یک بخش کامل را به سیاستسازمانی دیگر را بشناسند

 ها بسیار مفید است. برای پشتیبانی از اثربخشی،پذیری است و برای استفادۀ شبکههای آن صبر و انعطافکلیدواژه

مانند  های اصلیمّدت از حوزهیهای سّنتی انجام فعالیت خود را رها کنند. پشتیبانی طوالنحامیان باید برخی از شیوه

 هایی که در پی پایداری در درازمّدت هستند، ضروری باشد. کردن شبکه، ممکن است برای شبکهآهنگهم

 

ه الملل کردسازی در کار توسعۀ بینحمایت از ایجاد محافل کاری که خود را وقف شبکه و ظرفیت  ۹

 باشند

 شبکه سازی اعضایمند به ظرفیتبود متفکرین، فعاالن و حامیان مالی که عالقهداده است که ما با کم مطالعۀ ما نشان

انجام  PACTتوسط  ۲00۴تایان که در سال ی هدف آن هستند، مواجه نیستیم. رویداد یادگیری از طریق همو جامعه

د، میشد یک گام مهم در این جهت بود. ما معتقدیم تمرکز بر ظرفیت
ّ
سزایی در کارهایی که در تواند سهم بههای مول

این حوزه انجام خواهد شد داشته باشد. تشکیل محفل کاری یک روش بسیار ملموس است که در آن بسیاری از 

 پیش برد. توان بههای باال را مینهادپیش
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 هدف از این رویداد

، درون المللها برای توسعۀ بینسمن وگو در مورد اثربخشی شبکهاد فضایی عمومی برای گفتهدف از این رویداد ایج

و  توسط کلودیا  PVCای که از طرف مطالعه -اجتماع بانی توسعه بود. این رویداد از ترکیب دو ابتکارعمل حاصل شد

ی سمنلیبلر بر روی کاربرد شبکه
ّ
ای که ی سازمانی انجام شد و دیگری پروژهعنوان ابزاری برای توسعهها بههای محل

ی راهنما درزمینة تقویت شبکه و برای استفاده ی یک کتابچهبرای تهیه PACTبه مدیریت جف کواترسکی در 
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های سازمانی هستند، نوشته شده بود. مالقات اعضای این دو پروژه متخصصینی که در پی بهبود تأثیرات شبکه

یابی ستوگو برای دجود مفید واقع شد. در نتیجۀ این این پروژه مشخص شد که برقراری گفتمنظور بررسی ادبیات موبه

 ی افراد کمک خواهد کرد. های افراد دیگر، به همهبه دیدگاه

ها، مروری اجمالی بر های موجود در شبکهی کار این رویداد عبارت بود از: به اشتراک گذاشتن مضامین و رویهبرنامه

 ای از اصول دربارۀشناسی و تهیه مجموعهکه در برنامه مورد اشاره قرار گرفته بودند، بحث در مورد سنخهایی شبکه

 های کارآمد. شبکه

 

 هاموضوعات و گرایش

 های موجود در شبکهکنندگان در مورد رویههایی که توسط جف، کلودیا و دیگر شرکتبرخی از مضامین و گرایش

 رد زیر است: ها مطرح شد شامل مواسمن

 عیت را ای از این وضسان یک پیوستار است. نمونهها بهها نگریستن به آنهای توصیف و فهم شبکهیکی از راه

ها گرایِش ارائه خدمات هایی قرار دارند که در آنتوان در پیوستاری مشاهده کرد که در یک سمت آن شبکهمی

وجود هستند که برای تبادل دانش و کارگزارِی اطالعات به هایی/ عملکرد غالب است و در دیگر سمت آن شبکه

 اند. آمده

 تواند به ه میگیری شبکتواند تأثیر ماندگاری بر شبکه داشته باشد. شکلگیری شبکه میانگیزۀ اولیۀ شکل

برای انجام ین و پایبهتواند مسیری طبیعی و تکاملی طی کند یا از باالطرق مختلف اتفاق بیفتد. برای نمونه می

 وجود آید. فعالیت خاصی به

 بودن یبودن، نظامبودن، بوروکراتیکبودن، سیاسیمراتبیهای مدیریتی )مانند سلسلههای سیستمویژگی

ا اثرگذار هشبکه توانند بر نحوۀ اجرایگیرند، میصورت گسترده در یک کشور مورد استفاده قرار میو...( که به

 باشند. 

 های سازی از یک تعریف مکانیکی به نگرشی که برای مثال ظرفیتادن تعریف ظرفیت و ظرفیتدتغییر و بسط

 ها را بهتر بشناسیم. های شبکهدهد پتانسیلگیرد، به ما امکان میناشی از سرمایۀ اجتماعی را دربرمی

 کنند. های گوناگوِن افراد تعادل ایجاد پارچه و نظرات و بیانها باید میان نظرات یکشبکه 

 اند؟ها کدامکند. خصوصیات بنیادین شبکهکمک مفیدی به جامعه می« شبکه»شدن درک ما از روشن 

 های بلندمدت مربوط به بایستی توجه الزم را به چالش پایداری مبذول داشت. مباحث اولیه پیرامون برنامه

اهداف جدید، از اهداف اولیۀ چرخۀ حیات و رشد شبکه دارای اهمیت است. آیا یک شبکه بایستی با اتخاذ 

 یابی به اهداف اولیۀ خود منحل شود؟ که پس از دستخود پیشی بگیرد یا این
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 ها ترغیب و یا مأیوس شوند؟ آیا شرایطی وجود دارد که در آن شبکه 

 توان از ای از مداخالت را اعمال کنند؟ چگونه مینقش حامیان مالی چیست؟ آیا حامیان بایستی رشته

 ها جلوگیری کرد؟ فادۀ حامیان از اهداف شبکهسوءاست

 

 شدههای نمایندگیشبکه

های آن را کنند، بپردازند و ویژگیای که آن را نمایندگی میکنندگان خواسته شد تا دقایقی را به معرفی شبکهاز شرکت

کایی، یک ی بین آمریهایی که معرفی شدند سیپ، کر، ایمپکت آلیانس، شبکه جوانان بانک توسعهبرشمارند. شبکه

 های برجسته عبارت بودند از: بودند. برخی از ویژگی 0، و کنش متقابل0جهان

 یادگیری ضمنی 

 ساختار دموکراتیک / رهبری در گردش 

 های کاریها و ِتماستفاده از گروه 

 بگیرکارمندان حقوق 

 اعضامحوری 

 بخشیکاری بینعضویت و هم 

 وزیتایان / خودآمیادگیری از طریق هم 

  المللیترکیبی از مشارکت جهانی و بین 

 طلبیعنصر حمایت 

 تقویت استقالل و میدان دید اعضا 

 شدن صداهای در حاشیهکمک به شنیده 

 

 شناسِی شبکهسنخ

ها بود. برخی از مسائل اصلی شناسِی شبکهبخش بعدی پیرامون بحث در مورد لزوم درک و استفاده از سنخ

ربوط به موضوعاتی چون سرمایۀ اجتماعی، وابستگی متقابل و استقالل بودند. سرمایۀ شده در این بخش مشناسایی

 کند. کاری ممکن را مشخص میجهت اهمیت دارد که سطح هماجتماعی بدین

                                                           
1. One World 

2. Interaction 
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ها مایل به داشتن روابط مشترک غیررسمی ها تا چه حد خواهان وابستگی متقابل هستند؟ بسیاری از سازمانسازمان

ویژه زمانی آمیز باشد، بهتواند برای سازمان مخاطرهی استقالل به یک ساختار رسمی مدیریت شبکه میهستند؛ واگذار

 ای شکل نگرفته باشد. کاری مشترک نداشته باشند و هیچ سرمایۀ اجتماعیها سابقۀ همکه آن

 شوند: ها به سه سطح تقسیم میسازی از جهت میزان ریسک آنشبکه

 سازی غیررسمیذاری اطالعات، شبکهگاشتراکخطر: بهکم 

 خطر متوسط: اقدام مشترک موقتی 

 سازی با یک نهاد نمایندگی یا مّدت و غیره؛ شبکهسازی طوالنیریسک باال: عضویت در انجمن، شبکه

 رود.ای که در آن استقالل اعضا از بین میسازیدبیرخانه؛ شبکه

 

 های کارآمداصول شبکه

آیند و سپس این اصول را در گروه های کارآمد گرد هم میای از اصول برای شبکهۀ مجموعههای کوچک برای تهیگروه

 اند از: آمده عبارتدستدهند. برخی از اصول بهتر ارائه میبزرگ

o سرمایۀ اجتماعی و روابط 

 اعتمادها گذارند که به آنکنند و اطالعات خود را با کسانی به اشتراک میکاری میمردم با کسانی هم 

 داشته باشند. 

 خصوص در مراحل اولیۀ های غیررسمی را، بهسازیها باید نتایج حاصل از شبکهها و سازمانشبکه

 گیری شبکه، ارزیابی کنند. شکل

o رسالت و هدف 

 ها را رفع کنند. ها باید نیازهای اعضا را بشناسند و آنشبکه 

  کند. ساختار سازمانی شبکه باید رسالت آن را بازنمایی 

 ها و اعضای آن باید درک دقیقی از رسالت شبکه داشته باشند و بدانند ممکن است این رسالت برای شبکه

 برآوردن نیازهای اعضا، تحول پیدا کند. 

o مشارکت 

 آوری. دست میتر بهتر بدهی، بیشاعضا باید این اصل متقابل را درک کنند: هر چه بیش 

  / برنامۀ عمل مشارکت کنند. اعضا باید در تعیین هویت جمعی 

 ها را تشویق کنند. های کارآمد باید مشارکت اعضا و آموزش مشترک را به حداکثر رسانده و آنشبکه 

o رانی و دموکراسیحکم 
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 رانی شفافی داشته باشند که امکان مالکیت مشترک را فراهم کند. ها باید حکمشبکه 

 ند. ها باید رهبری توزیعی و چرخشی داشته باششبکه 

o ریزی، پایداری و نظارتبرنامه 

  اهداف مرتبط با پایداری و ثبات باید از ابتدا تصریح شوند. با توجه به هدِف شبکه، شبکه تا چه مدت

ن منابع از شده چه منابعی الزم است؟ و اینزمان تعیینماندگاری خواهد داشت؟ برای این اهداف و مّدت

 شوند؟ کجا تأمین می

 ی تأثیر شبکه )بر اعضای شبکه و جامعه( باید مورد توجه قرار بگیرد.نظارت و ارزیاب 

 وگوهایی پیرامون پایداری مزایا در برابر پایداری مؤسسه صورت بگیرد. در طول حیات شبکه باید گفت 

 

 برنامۀ آموزشی برای آینده

ری کاهای همکردن امکانشخصهای آموزشی آینده و مهایی پیرامون برنامهبخشیدن به اندیشهاین جلسه با وضوح

تر بودند از: بازبینی مشترکی از ابزارهای ارزیابی، نگاهی عمیقشده عبارتهای مطرحنهادها پایان یافت. پیششبکه

قویت مند به تسازی و تهیه یک برنامه مشترک برای فعاالن عالقهها / سازوکارهای ظرفیتمثابه ابزارها بهبه شبکه

 ها.شبکه
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 یفر سایو مر بلریل ایکلودپژوهشگران: 
 

  2-یاجتماع یشبکه ها تیو تقو یمجموعه گفتمان ساز
 14034شماره مسلسل:  – 186کد گزارش:

 مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی
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