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 چكيده  

انلدایس سله      هدف اصلی  انلپ ولش،هشن ساییلین  ااتاولیق ، اتلداویق دل ،اس اا اایل یس اا         

ایت. ا،ش وش،هش ای نوع کیف  ایتن ک  اا آن ن ینج حیصل  ای والیحه    اج میع  نخهگین ان ان  

هی ، نخهگین وا خب ، ب ای  ایلایا بیدایل  ن وا ل  بل  ساییلین        بی ودن ان باییاهیس سه ی ین

هی ، اتداویق وواا نییی سه   اج میع  نخهگلین انل ان سلد  ایلت.      هی ، تعییپ فعیایت اهدافن چیاش

اسن والیحه  بلی ولدن ان ااسلد بایلیا ویل         ه ا  بل  وایاعلیق ک یبخینل    ا،ش گ اآ،اس اطالعیق و

نخهگینن و یشایو  ، ای فیا  ای ت ایک ک فت جهت یا ش خا اق اح میا  ب اس تحقل  اهلداف   

هیس ت می  سد  تویل  ولدن ان    سه   وواا نظ  ایت. ن ینج حیص  ای وایحه  ، تحیی  و یشایو 

اهالد  ،جلوا چهلیا چلیاش وهلج ای جمیل  ان لیا         ا خب نشلین هی ، نخهگین و ااسد باییا سه ی ین

هلیس اج ملیع     انلدایس سله     هی ب  ی  اا  اییدن ب  اهداف اا  اع میان اوایتن ف هاگ ، ین ییخت

هلیس ف ل سن ولیا  ، فای،اانل  ،      ایین ن تویلع  یل وین    نخهگین ای جمی  تعیو ن نش  اانشن اطالع

هگین ایت. ن ینج حیص  ای تحیی  ک فلت ویلتان اهمیلت    هیس نخ ،اس تالش همچایپ افتانش به  

بیدس چهیا اتدام ای جمی : ودن نت اانشن اصالحن کا  ل ، بیینگ سن ااینلیب  ، یلا ش عمی ل ا ،    

 اهد.   ااتهیطیق ، تعیو  ب اس وحق  نموان اهداف انپ سه   اا نشین و 
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 مقدمه

های اجتماعی پدیده نوظهوری است که همزمان باا ووسا ه فنااوری اطالعاا  در دنیاا       شبکه
و باا اساتابال تساتردق ارشاار م تلام ماردم ا  جملاه شامار  یاادی ا  دانشاگاهیان و           رایج 

ها و آتااهی ا  اهاداو و    لذا شناخت اب اد توناتون شبکه .محااان صنایع مواجه شده است
 1های پیش رو، امری ضروری است. چالش
هاا، ضارور  وجاود فضاای مجاا ی،       دلیل تسترش علوم و روند رو به رشد پژوهش به

های م تلم علوم، ورغیا  محاااان و    رغ ا  محدودیت  مانی و مکانی، برای م رفی حو هفا
دانشمندان به انتشار و به بحث تذاشات  نتاایج وحایااا  خاود، شناساایی اندیشامندان ع ار        

خوبی نمایان اسات و وحااا ایا  امار باا اساتفاده ا  کارکردهاا و         حاضر و نظایر ای  موارد به
 (.  Roshani et al., 2013: 97-132پذیر است ) اجتماعی به سهولت امکانهای  های شبکه رابلیت

هاا و   ها، تروه در ع ر حاضر، اروباطا  عاملی بسیار روی برای پیشبرد اهداو سا مان
جوامع است. واضح است که جام ه ن بگانی کشور هم ا  ای  راعده مساتننا نیسات. ضا م    

اجتماا  علمای ردرومناد، ضا م در ووسا ه      تیاری   منظاور شاکل   در و امل میان ن بگان باه 
های فکاری و ماالی، عادم وجاود مرج ای علمای در اروبااا باا نیا هاای ن بگاان و            سرمایه
ای  ها، عدم وجود فضایی جهت مباحنه، مفاهمه و ناد و... ضرور  ایجاد شبکه رسانی اطال 

اری تاذ  اجتماعی جهت واویت و اامال ، وولیاد علمای و خلاا فضاایی بارای باه اشاترا         
هاای   وری واالش  ها و دستاوردهای علمی ن بگان ایرانی و افازایش بهاره   وحایاا ، پژوهش
 کند.  افراد را وشدید می

وری  مزایا و کارکردهایی کاه   (، مهم1393بر اساس پژوهش راضی نوری و همکاران )
شاود شااملا امکاان و ریام      های اجتمااعی مجاا ی بارای ن بگاان ایجااد مای       ووسط شبکه

راستایی  ای کالن ملی با مشارکت اعضا، ایجاد نوعی اعتبار برای اعضا، کمک به همه پروژه
                                                                                                                                        

اسات کاه باا    « وحلیل الزاماا  شابکه اجتمااعی ن بگاان ایاران     ». مااله حاضر بر ترفته ا  پژوهشی با عنوان 1
وسیله ا   حما  آرایان دکتر آریا الساتی و ساایر مادیران     انجام شده است. بدی « بنیاد ملی ن بگان»حمایت 

 آید.  عمل می ان برای همکاری در مراحل م تلم اجرای ای  پژوهش وشکر بهارشد بنیاد ملی ن بگ
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اهداو نهادها، مؤسسا  و کنشگران و دسترسی آسان به منابع علمی مروبط است. همچنای   
ها نظیر سرعت پایی  اینترنت، رطع شدن مکرر آن ا   ض م فرهنگی و ض م در  یرساخت

 های اجتماعی با آن روبه رو هستند.   شده است که شبکههایی مطرح  وری  چالش جمله مهم
های اجتمااعی، امکاان باه     بر اساس سایر وحایاا  صور  ترفته یکی ا  مزایای شبکه

تذاری اطالعا ، جنبه آمو ش و یادتیری و وساهیل وفکار انتااادی بای  کااربران       اشترا 
(. باا ووجاه باه وناو      Mason, 2006: 121-123; Bicen & et al, 2015: 1045-1049اسات ) 
های اجتماعی در ارائه خدما  به کاربران، وداوم استفاده کااربران ا  ایا     های شبکه کاربرد
های اجتماعی جاایگزی ، بسایار حاائز اهمیات اسات. بناابرای  در         ها با وجود شبکه شبکه

و ه اهداو استفاده کاربران و ار یابی م اطرا  پیش روی آن ا  ارداما  اساسی در ای  ح
واوان کمیات و    (. با استفاده ا  ار یابی م ااطرا  مای  Hsu & et al, 2014شود ) محسوب می

کننده یاک وضا یت و یای  شاود. در حایاات ار یاابی م ااطرا          کیفیت م اطرا  وهدید
واوان شابکه    کناد. بار همای  اسااس مای      احتمال و پیامد ورو  خطر را بررسی و ار یابی مای 

تیاری   روی شاکل  ها و م اطرا  پیش وحلیل کرده و چالشاجتماعی را ووسط مدل کرفت 
آن را مورد وحلیال رارار داد و و امیما  مادیریتی و سیاساتی ر م در خ اوه مواجاه و        

ها را او اذ نمود. ا  آنجایی که شابکه اجتمااعی ن بگاان ایرانای همانناد       ماابله با ای  چالش
ه ا  ماادل کرفاات کااه باارای هااای اجتماااعی دارای ان طاااو اساات، لااذا اسااتفاد سااایر شاابکه

ریزی و ار یابی ارداما  مدیریتی مناس  جهت ار یابی م اطرا  طراحی شده است  برنامه
هاسات. در ایا     واری  تزیناه   روی ای  شبکه یکی ا  مناس  منظور ار یابی م اطرا  پیش به

ن تیری شبکه اجتماعی ن بگاا  وری  اهداو شکل پژوهش به دنبال ای  هستیم که بدانیم مهم
واری    های پیش روی ایجاد شابکه اجتمااعی ن بگاان ایاران و مهام      وری  چالش ایران، اصلی

 های اجتماعی مجا ی ن بگان ایران چیست؟ اندا ی شبکه ارداما  ضروری برای راه

 . پيشينه پژوهش1

های اجتماعی نوی ، نسل جدیدی ا  امکانا  وب هستند که امرو ه در کاانون ووجاه    شبکه
هاا، سااختاری اجتمااعی اسات متشاکل ا        توناه شابکه   اند. ایا   رنت ررار ترفتهکاربران اینت

های )فردی یاا ساا مانی( کاه ووساط یاک یاا چناد ناو  خااه ا  وابساتگی باه هام              هوتر
حل مسائل، اداره کردن وشاکیال  و   های اجتماعی ناش مهمی در و یی  راه اند. شبکه مت ل

کنند )اکباری و همکااران،    شان ایفا می به اهداو ها در رسیدن میزان موفایت افراد و سا مان
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1393 .) 
وواناد شارایط را بارای و امال جام اه       ها دارای امکاناوی هستند کاه مای   تونه شبکه ای 

(. بر اساس Armstrong & Hagel, 2000: 25-95پژوهشگران و ن بگان کشور وسهیل نمایند )
منظاور م رفای    هاای اجتمااعی باه    کهووانند ا  شاب  ( کاربران می2010نظر جیانگ و جروزل )

 Xiangمح ور ، برندها و ارائه خدما  پزشکی، وجار ، رانون و آمو ش استفاده کنند )

and Gretzel, 2010: 179-188 .) 
اخیراً اروباطا  مبتنی بر اینترنت ا  سوی دانشجویان و ن بگان بسیار مورد ووجاه رارار   

ای اجتماااعی باای  ن بگااان، امکااان بااه  هاا ترفتااه اساات. یکاای ا  دریاال محبوبیاات شاابکه  
 ,Hsu & et alتذاری اطالعا  و ایجاد فضایی جهت آماو ش و یاادتیری اسات )    اشترا 

هاای امارو ی    های اجتماعی مجا ی دو ناش اساسی در وغییر جام ه (. شبکه139-163 :2014
ن بگاان   دهند و ا  سوی دیگر، منبع وغذیه برعهده دارند؛ ا یک سو فرهنگ ووده را نشر می

های اجتمااعی مجاا ی حلااه     جام ه با هدو نوآوری و ابدا  هستند. به عبار  دیگر، شبکه
او ال محیط بزرگ یا جام ه کل با محیط کوچک است. هر یک ا  عوامل اصالی ناو ایی   

های اجتمااعی   (. شبکه1389 اده،  و خالریت، عامل وحر  و پیشبرندق ووس ه است )رحمان
ای و محتوای توناتون هستند که سب  وساهیل فرایناد وحایااا      انهدارای امکانا  چندرس

 (. 53ا 1389فر،  شود )سلطانی ووسط پژوهشگران و و امال  آنها با یکدیگر می
هاای اجتمااعی در    ( در پژوهش خود به بررسی واثییر شابکه  2015بیس  و همکارانش )

کاه افازایش محبوبیات     اند. در ایا  پاژوهش بیاان شاده اسات      یادتیری دانشجویان پرداخته
های اجتماعی و همچنی  افزایش و اداد کااربران اجتمااعی اجاا ه دسترسای باه مناابع         شبکه

 (. Bicen, 2015دهد ) تذاری دانش را به افراد می بیشتری ا  لحاظ یادتیری و به اشترا 
(، م تاد است که شناسایی ن بگان، عامال ایجااد انگیازش و عامال     1975) 1هاتستروم

فتارهای آنهاست. اجتما  علمی ا  طریا شناسایی یا عادم شناساایی اعضاا، آنهاا را     کنترل ر
های غیررسامی در ایا  اجتماعاا      کشاند. وماس سمت سا تاری با اهداو رشته خود می به

کناد و عاالوه بار کارکردهاای فکاری، دارای       امکان مبادله اطالعاا  علمای را فاراهم مای    
دهناده رواباط و و اامال  و جریاان      اجتمااعی نشاان   های کارکرد اجتماعی نیز هست. شبکه
هاا یاکامییوورهاسات )راضای ناوری، رضاایی       ها، ساا مان  اطالعا  یا دانش بی  افراد، تروه

                                                                                                                                        
1. Hagstrom 
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 (. 1393نیک و روشنی، 
انادا ی   هاای راه  هاای انجاام شاده در خ اوه اهاداو و چاالش       با ووجه به پاژوهش 

، و دادی ا  اهداو کلای م رفای شاده    های داخلی های اجتماعی مبتنی بر وب و شبکه شبکه
وباادل  »(، Richter and Koch, 2008« )برآورده کردن نیا  و املی افاراد »است که عباروند ا ا 

هاای   آتااهی ا   میناه  »(، Watts & Wewman؛ Richter and Koch, 2008« )داناش ضامنی  
 میناه کااری و   وواناد در  میناه اطاال  ا      و... اسات. آتااهی مای   « مشتر  با سایر کاربران

 Richter andوح یلی دیگر کاربران یا اطال  ا  منافع آنها برای یافت  منافع مشتر  باشاد ) 

Koch, 2008     برطرو کردن موانع اروباطی برای وبادل داناش و اطالعاا  ضاروری اسات .)
(Ibid .) 

هاای اخیار باا آنهاا مواجاه باوده، اناد،         هاای اجتمااعی در ساال    هایی کاه شابکه   چالش
هاای اجتمااعی ا     هایی فراور ا  فضای مجا ی را وحات واثییر رارار داده اسات. شابکه      حو ه

های اجتماعی، امکانا  و املی رابل ووجهی را بارای   های رسانه عنوان یکی ا  تونه سویی به
( و در افاازایش مشااارکت Ferdinand, 2000: 1-17انااد ) کاااربران اینترنتاای فااراهم کاارده 

هاا را باا    هاا دولات   اند و ا  سویی دیگار، ایا  شابکه    مؤیر بوده شهروندان در برخی فرایندها
اناد )امیاری و    های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مواجه کرده ای در حو ه های تسترده آسی 
 (. 1394 اده،  حبی 

های اجتمااعی   های پیش روی ایجاد شبکه وحایاا  توناتونی نیز در خ وه چالش
اناد. یکای ا     هاا اشااره کارده     ادادی ا  ایا  چاالش   صور  پذیرفته است که هر کدام باه و 

است که باه امکاان ساررت اطالعاا  و یاا      « حفاظت»های اجتماعی، بحث  های شبکه چالش
(، چاالش  Baran & Barrosse, 2004کناد )  هاا اشااره مای    درج محتاوای نادرسات در شابکه   

ار ای باا دنیاای    است. امرو ه، دنیای و« مسائل فرهنگی»دیگری که مورد بررسی ررار ترفته 
مجا ی چنان در هم فرو رفته که وفکیاک آن دو بسایار دشاوار شاده اسات.  ماان، مفهاوم        

شد  در هام ادغاام شاده اسات. بناابرای ، طبی ای        ها به مند تذشته را ندارد و فرهنگ مکان
نحاوه  »(. چاالش دیگار   Praprotnik, 2004است فرهنگ در فضای جدید دچار بحران شود )

است. وولید و انتشار محتوای خالق منجر به ایجااد یاک   « بکه با یکدیگرو امال  اعضای ش
شود که ممک  است تذرا یا حتی پایدار باشد  تیری اجتماعی می حس و املی روی و شکل

(Leenders et al, 2003: 69-92       فرآیناد ) (. ا  ساویی دیگار، ار یاابی ریساک )م ااطرا
منظاور و یای  ساطح ریساک      و شفاو بهآوری اطالعا  برای ترفت  و میما  علمی  جمع
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مناد   مربوا به یک وض یت است. در وارع ار یابی م اطرا  یک روش ساختاریافته و نظام
بنادی و امیما  جهات کااهش      برای شناساایی خطارا  و بارآورد م ااطرا  بارای روباه      

طاور سااده، ار یاابی م ااطرا  عباار  اسات ا         م اطرا  به سطحی رابل رباول اسات. باه   
طاوری کاه بتاوان     وواند به اهداو آسی  برساند؛ باه  ریا در مورد اینکه چه چیز میبررسی د

وش یص داد آیا ارداما  پیشگیرانه موجود کافی است یا باید ارداما  بیشتری انجاام تیارد   
(2009 ،DIT      م یارها مورد بررسی و سنجش در فرایناد ار یاابی م ااطرا  شاامل ماهیات .)

امد و طول مد  خطر، بسامد خطرا  و نتیجه رارار تارفت    خطرا ، احتمال ورو  خطر، پی
 (ا DIT، 2009در بدوری  شرایط است )

اسات. کرفات مادلی     1های مناس  برای ار یابی م اطرا ، مادل کرفات   یکی ا  مدل
ریزی و ار یابی اراداما  مادیریتی مناسا  جهات ار یاابی م ااطرا         است که برای برنامه

هاا و و امیما     ای شناساایی اهاداو، اراداما ، ف الیات    طراحی شده است. ای  رویکرد بر
ر م و ماتضی در خ وه کاهش احتمال ورو  و کاهش پیامدهای ورو  خطارا  اسات.   

عناوان ابازاری بارای     تیاری در علاوم مادیریت، باه     کرفت با استفاده ا  چهاارچوب و امیم  
دتی و باا  ماایسه و میما  او اذشده در خ وه خطرا  احتمالی است. ای  مدل باه ساا  

دهد و  های مدیریت مناس  برای ماابله با خطرا  را مورد سنجش ررار می درت ومام تزینه
دهد. مدل کرفت با رویکاردی جاامع    عنوان بهتری  راهکار پیشنهاد می ارداما  مناس  را به

هاا و ساایر اطالعاا  موجاود بهتاری  راهکاار را        ای چندتانه، مدل و با استفاده ا  منابع داده
دهد. کرفت سه روش یا رویکرد را با هم ورکی  نموده است وا بتواند هر چاه بهتار    ائه میار

و بیشتر م اطرا  را مدیریت کند و برای آنها راهکار ارائاه دهاد. ساه جازل اصالی کرفات       
 (ا USDA, 2010شامل )

طاور سیساتماویک ماورد     در ای  ار یابی، محیط پیرامون به ارزیابی مخاطرات محیطی:
شود وا در  هر  آوری شده ار یابی و سا ماندهی می های جمع تیرد و داده ررار می بررسی

دسات آیاد. در ایا  روش، باا      آمیاز باه   کنناده و م ااطره   چه بهتر و بیشتری ا  عوامل وهدید
استفاده ا  مشااهده علال و رویادادهای محایط پیراماون سیساتم م ااطرا  احتماالی ماورد          

شود ماورد سانجش    اوی که ا  محیط پیرامون بر سیستم وارد میتیرد و الزام ار یابی ررار می
تیرد. ای  روش حتی علل و خطراوی که مستال هستند و رخداد یا عدم رخداد آنها  ررار می

                                                                                                                                        
1. CRAFT (comparative Risk Assessment Framework and Tools) 
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 دهد.  ا  عهده سیستم خارج است را نیز بررسی کند و مد نظر ررار می
ی اراداما   روش وحلیل و میما  به وحلیل کمای و کیفا   تجریه و تحلیل تصمیمات:

پردا د. وجزیه و وحلیل و میم، روشای بارای ساا ماندهی و امیما  باالاوه       او اذ شده می
هاای و امیم در رالا  یاک درخات       وحت شرایط عدم رط یت است. در ای  روش، تزیناه 

شوند که هر شاخه درخت نمایانگر نتیجه یک و میم اسات و هار و امیم نیاز ا       ورسیم می
وواناد   ا ریساک برخاوردار اسات. وجزیاه و وحلیال و امیم مای       ای ا  عدم رط یت و ی درجه
 های سیاستی کمک کند.   تیران را در فهم پیامدهای ناخواسته تزینه و میم

عناوان چهاارچوبی بارای وحلیال و امیما  و ار یاابی        باه  گیرری:  های تصمیم پروتکل
د مادل  پذیری بسیار  یا کند. ورکی  ای  سه روش سب  ان طاو م اطرا  محیطی عمل می

پاذیر سااخته اسات.     ها امکاان  کرفت شده که ار یابی م اطرا  را برای بسیاری ا  وض یت
منظاور شناساایی راهکارهاا و اراداما  ر م بارای رویاارویی باا         کرفت وکنیکی پرردر  به

های پیشروی اهداو سیستم است. مدل کرفت با طی پانج مرحلاه کلای باه وحلیال و       چالش
 پردا د.  وهدیدکننده سیستم می ار یابی م اطرا  احتمالی

ای ا  عناصر ساا تار یکیارچاه اسات کاه      با ووجه به و ریم کلی سیستم، که مجموعه
افزایای فرآیناد افازودن     های هر کدام به وضوح مش ص است و با ایجاد هم محدوده رابلیت

محایط   شان در تویی به نیا های مندی آنان در پاسخ منظور رضایت ار ش برای مشتریان را به
ووان شابکه   دهند، می عملیاوی و یی  شده با خروجی مش ص و احتمالی ا  موفایت انجام می
دهناد و ایا  افاراد و     اجتماعی را سیستمی دانست که اجزای آن را افراد و نهادها وشکیل می

واوان شابکه    پردا ند. بر همی  اساس، مای  نهادها در محیط شبکه اجتماعی با هم به و امل می
روی  هااا و م اااطرا  پاایش  ی را باار مبنااای ماادل کرفاات وحلیاال کاارده و چااالش  اجتماااع
تیری آن را مورد وحلیل ررار داد و و امیما  مادیریتی ر م در خ اوه مواجاه و      شکل

ها را او اذ نمود. ا  آنجایی که شابکه اجتمااعی ن بگاان ایرانای همانناد       ماابله با ای  چالش
سات، لاذا اساتفاده ا  مادل کرفات بارای ار یاابی        های اجتماعی دارای ان طاو ا سایر شبکه

 وری  تزینه است.   وری  تزینه و کامل روی ای  شبکه مناس  م اطرا  پیش

 شناسی پژوهش . روش2

ووصیفی است؛ باه ایا  دلیال کاه باه        رویکرد کلی وحایا حاضر، وحایا کیفی و اکتشافی ا 
و ووصایم اراداما    انادا ی یاک شابکه اجتمااعی مجاا ی       کشم اهداو و م اطرا  راه
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ها و م اطرا  پرداخته است. ای  وحایاا   ضروری برای دستیابی به اهداو و تریز ا  چالش
های کاربردی است،  یرا برای ووصیم یاک پدیاده    ا  نظر هدو و نو  مطال ه، جز وحایا

منظور است راج نکا  کلیادی در آیناده کااربرد دارد. روش تاردآوری      در مرحله عمل به
ای  پژوهش مبتنی بر م احبه و بررسی اسناد و مدار ، و روش وحلیل در هار   اطالعا  در

منظور انت اب نمونه برای م احبه باا ن بگاان    مرحله ا  انجام پژوهش متفاو  بوده است. به
شده استفاده شده است. ن بگان ماورد هادو بارای     بندی تیری و ادفی طباه ا  روش نمونه

ها و ن بگان نمونه )منظور انت اب ن بگان بار   دهای شهرستانم احبه به دو دسته مدیران بنیا
تیااری اساات( واساایم شاادند. باارای دسااتیابی بااه فهرساات ن بگااان       اساااس روش نمونااه 

هاایی بارای    شونده، با استفاده ا  اطالعا  موجود در پایگاه داده بنیاد در ابتدا دساته  م احبه
ی  تام بر اسااس جنسایت در دو طبااه    انت اب افراد نمونه انجام پذیرفت و ن بگان در ن ست

هااا بااه دو دسااته دانشااجو و  بناادی شاادند. در تااام ب ااد هاار یااک ا  دسااته   ن و ماارد دسااته
بندی و سیس هر دسته به مااطع وح یلی واسیم و هر ماطاع وح ایلی باه     التح یل طباه فارغ
ی همگ  باوده  بندی ای  بود که نمونه انت اب بندی شد. دلیل ای  طباه های وح یلی طباه رشته

عنوان نمونه انت اب شد. شرا حادارل دو نفار بار اسااس      نفر به 2ها حدارل  و ا  ومامی طباه
شناسی مد نظر ررار ترفتاه اسات واا     منظور روایی روش های وجربی آماری و به نتایج آ مون

گار،  پذیر باشد. ا  سویی دی نتایج ا  روایی باروری برخوردار بوده و رابلیت و میم آن امکان
هاا کاه بار اسااس پایگااه داده بنیااد ملای         بر اساس حجم حضور ن بگان در هر یک ا  دسته
شونده در هر دسته وغییر کرده و اندا ه هار   ن بگان صور  ترفته است، و داد افراد م احبه

هاا متفااو  شاده اسات. ا  میاان افاراد موجاود در هار طبااه           ها باا ساایر دساته    یک ا  دسته
بر اساس فراوانای آنهاا در پایگااه داده بنیااد و ادادی ا  افاراد انت ااب         صور  و ادفی و به

شدند. ا  آنجایی که در روش وحایا میدانی و بار اسااس وکنیاک م ااحبه ناطاه دریافات       
ها وا حد کفایت نظری ادامه پیادا   اطالعا  کافی و وکرار شوندتی ضرور  دارد، م احبه

 1دیدی ووساط ن بگاان طارح نشاود. در جادول     های ج کردند وا نتایج وکراری شده و ایده
 اطالعا  افراد م احبه شونده ارائه شده است.  
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 ها و نخبگان منتخب . مدیران بنياد نخبگان شهرستان1جدول

 جاسیت ودن ان باییا نخهگین ف ا،ان  ااصد ف ا،ان 

 ین 4 14/57%

 و ا 3 86/42%

 و موع ودن ان باییا نخهگین 7 100

 جاسیت نخهگین وا خب  ف ا،ان ف ا،ان 

 ین 13 14/37%

 و ا 22 86/63%

 تحایالق نخهگین نمون  ف ا،ان  ااصد ف ا،ان 

 اک  س 13 14/37%

 کیاسایی  ااسد 11 43/31%

 کیاسایی  11 43/31%

 اس   تحایی  نخهگین وا خب ف ا،ان  ااصد ف ا،ان 

 عیوم انسین  4 43/11%

 عیوم وتس   5 28/14%

 وین  عیوم 7 20%

 فا  وهادی  7 20%

43/11% 
86/22% 

4 
8 

 ها 
 کشی،ایس

 و موع نخهگین وا خب 35 100

منظاور شناساایی اراداما  ر م بارای      چارچوب وحلیلی مورد اساتفاده در ایا  پاژوهش، باه    
طاور کلای، کرفات     طراحی شبکه اجتماعی ن بگان ایران، مبتنی بر الگوی کرفت اسات. باه  

هاا، طراحای    و یای  اهاداو، و یای   یراهاداو، شناساایی چاالش      شامل پنج مرحله اساسیا 
طاور دریاا طای شاده      ها، طراحی ارداما  است، که در ای  پژوهش هر پنج تاام باه   ف الیت

 دهدا   است. شکل  یر چارچوب کلی مدل کرفت را نشان می
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 ( USDA, 2010. مراحل مدل كرفت )1شکل 

ها، پیچیده بودن و ادادی ا  م ااطرا     ریسک ای بودن ار یابی دلیل فرآیندی و چندمرحله
و همچنی  متفاو  بودن سطح وجربیا  کاربران و افراد اسات. مسایر اصالی کرفات بسایار      

پاردا د. در   های موجود می ای به ار یابی ریسک ریزی چندمرحله ساده است و با یک برنامه
به ار یابی صحیح ای ا  خروجی اصلی وجود دارد که در نهایت منجر  مدل کرفت مجموعه

هایی اسات کاه در طای مراحال ن سات       شود. خروجی اول، اهداو و چالش م اطرا  می
هاا و اراداما  ر م در خ اوه     شود. خروجی دوم، تزینه ریزی کرفت شناسایی می برنامه

منظور دستیابی به اهاداو ایا  پاژوهش، ی نای شناساایی اراداما         وحاا هر هدو است. به
 های  یر طی شدندا  اجتماعی ن بگان ایران، تام ضروری برای ساخت شبکه

 مرحله اول و دوم( تعیین اهداف و زیراهداف
طور یکیارچاه سا ی دارد آن را    اهداو دربردارنده یک ماهیت اجتماعی است که سیستم به

افتاد. در وحلیال و ار یاابی     وحاا ب شد و جایگاهی اسات کاه مثموریات در آن اوفااق مای     
دلیل تسترده و پیچیده باودن ماهیات اهاداو ایا       ن بگان ایرانی، بهاهداو شبکه اجتماعی 

شبکه و انجام رو به عا  شناسایی اهداو مرحله اول و دوم مادل کرفات در یاک رسامت     
اند. اهداو شبکه اجتماعی ن بگان ایرانی با استفاده ا  وحلیل اساناد باردساتی و    وشریح شده

و یی  شده اسات کاه در اداماه اهاداو شناساایی       م احبه با مدیران ارشد بنیاد ملی ن بگان
شده ا  هریک ا  منابع وشریح تردیده است. همچنی  الزامااوی کاه محایط بار سیساتم وارد      

نف اان بار سیساتم وارد     آورد نیز ارائه شاده اسات. الزاماا  وارد بار سیساتم ا  ساوی ذی       می
میاان ن بگاان و وحلیال    شاده   شوند، لذا بارای شناساایی آنهاا ا  نتاایج پرسشانامه وو یاع       می

 م احبه با ن بگان نمونه استفاده شده است.  
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 ها مرحله سوم( تعیین چالش
روی سیساتم وشاریح    هاای پایش   در مدل ار یابی م ااطرا ، ر م اسات مشاکال  و چاالش    

شوند. منظور ا  چالش، موانع و مشکالوی است که بر سر راه وحااا اهاداو وجاود دارناد و     
 کنند یا سب  کندشدن مسیر حرکت خواهند شد.   را دچار اشکال می مسیر دستیابی به اهداو
هاای اول و دوم مباادر  باه     منظاور شناساایی اهاداو برآماده ا  تاام      در ای  تام، باه 

هاای   ن باه ا  تاروه   80م احبه همة مدیران ارشاد بنیااد ملای ن بگاان، م ااحبه باا و اداد        
سشنامه وکمیل شده ووسط ن بگاان  های م تلم و نتایج حاصل ا  پر م تلم ن بگی و رشته

 وحت پوشش بنیاد تردید. 
 ها و شناسایی اقدامات مرحله چهارم و پنجم( طراحی فعالیت

شده کمک کند، طراحای شاد.    هایی که به وحاا صحیح اهداو و یی  در ای  مرحله، تزینه
هاداو  های عملی و منسجم مدیریتی است که با ا ها، و ریم ف الیت منظور ا  طراحی تزینه

یافتاه   سطح پایی  سلسله مراو  سا تار باشاند. در ایا  مرحلاه، اجارای اراداما  و  ایص      
پاذیرد. حاال باا در نظار تارفت        جهت برخورد مناس  با هر یک ا  م اطرا  صاور  مای  

های شناساایی شاده بارای هار یاک ا  اهاداو باه         شده در مرحله اول و چالش اهداو و یی 
منظاور سانجش اعتباار نتاایج حاصال،       سات. درنهایات، باه   ها پرداختاه شاده ا   طراحی تزینه

مبادر  به وشکیل جلسه پانل و بررسی نتایج با مدیران ارشد بنیااد و برخای ا  ن بگاان شاد     
 که در ای  تام نتایج مبتنی بر روش طی شده مورد وثیید اعضای جلسه ررار ترفت. 

 . نتایج پژوهش3

تیری شبکه اجتماعی ن بگان ایرانای باا    در ای  پژوهش والش شده است وا م اطرا  شکل
هاای   منظاور ریساک   استفاده ا  مدل کرفت مورد بررسی، ار یابی و وحلیل ررار تیرد. بدی 

روی شبکه اجتمااعی ن بگاان باا در نظار تارفت  مراحال ار یاابی م ااطرا           احتمالی پیش
 ووسط مدل کرفت مورد بررسی ررار ترفته است.  

مده ا  وحلیل اسناد باردساتی در ب اش بیاناا  مااام م ظام      دست آ با ووجه به نتایج به
رهبری در جمع ن بگان کشور، س نان رئیس محترم جمهور و مفااد ساند راهباردی کشاور     

آماده اسات.    3در امور ن بگان، اهم موارد و اهداو مروبط وهیه شد که در جادول شاماره   
ور در اماور ن بگاان کاه    همچنی  مت  راهبردهای م تلم ارائه شده در ساند راهباردی کشا   

 اند نیز رابل مشاهده است.   سا ی اشاره کرده طور مستایم و/ یا غیرمستایم به موضو  شبکه به
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یکی ا  مراحال مهام و اساسای در وحلیال الزاماا  و بایادها و نبایادهای یاک پاروژه          
 تیرنادتان اصالی و یاا    افزاری، شناخت دریا و موشکافانه ناشه ذهنی و شناختی و امیم  نرم

هایی با مادیران ارشاد بنیااد ملای ن بگاان       کارفرمایان پروژه است. بر همی  اساس، م احبه
صور  پذیرفت وا اهداو بنیاد ا  شکل دادن به شبکه اجتماعی برای ن بگان ایرانای و یای    
و وبیی  شود. در ب ش نتایج حاصل ا  م احبه با ن بگان منت   فهرساتی ا  الزاماا  وهیاه    

ر است الزاما  بیاان شاده ووساط ایا  افاراد در بسایاری ا  ماوارد مشاابه         تردید. شایان ذک
یکدیگر بوده به همی  دلیل ستونی در جدول و بیه شد که در آن بسامد الزاماا  ارائاه شاده    

دهد. با ووجه به ای  موضو  که کلیه الزاما  ارائه شده در پرسشانامه   ووسط آنها را نشان می
اناد،   ده با درجاا  و ساطوح م تلفای مهام برشامرده شاده      کنن ووسط ومامی ن بگان وکمیل

عناوان الزاماا  وارد بار سیساتم ارائاه       ومامی الزاما  موجود در پرسشنامه در ای  ب اش باه  
تاذاری و شامارش و اداد بساامد      اند. نتایج حاصل ا  م احبه و پرسشنامه بر اساس کد شده

اجتماعی ن بگان ایرانی وهیه شد  واژتان و وحلیل محتوا فهرستی ا  اهداو و الزاما  شبکه
 ارائه رابل مشاهده است.  2که در جدول 

 شده از تحليل اسناد باالدستي . اهداف شناسایي2جدول 

 . اهداف شناسایي شده از تحليل بيانات مقام معظم رهبري و ریاست محترم جمهور1

 ف اهج نموان ویدان ،ییع عیم  ، وش،هش  ب اس نخهگین -
 نخهگین اس ب  نگی  سه   -
 هیس آن یییس ، خ ،ج  ف آناد سه   -
 ای فیا  ای توان نخهگین -
 ان یا فضین  ب اس تقونت ای عدااهیس ب ت  -
 تهدن  ای عداا ب ت  ب  نخهگ  -

 سازي در سند راهبردي كشور در امور نخبگان ها مرتبط با شبکه . راهبرد2

 وفیهیج کییدس و پ ااهه ا

هیس تخاا  ، حول  اا حوی هیس نخه   یییس اف اا ، گ ،  سه  
افتان  ، همگ ان ن تقونت هم یاسن  واظوا هج هیس نخهگین  ب  فعیایت

 اس  اک اانش ، اطالعیقن ان یم کیاهیس وش  ک

 هیس تخاا    یییس وه ا  ب  حوی  سه   -
 خ ،ج  ف آناد -

ط اح  ، ای ق اا سه   اطالعیت  وواا نییی اج میعیق نخهگین  ب اس افع 
یییس ، هدانت  ای فیا  ای خدویق خیاج  وشیب ن سه   نییی آنین ب 

 هیس نخهگین  فعیایت

 ط اح  سه   اطالعیت  -
 هیس نخهگین  هدانت فعیایت -

هیس  ایین  واییب اا اج میعیق ، فعیایت هیس اطالع تویع  ین ییخت
هی بی وحوانت باییا  یییس هدفماد اا انپ فعیایت واظوا سه   نخهگین  ب 

 وی  نخهگین

 ایین  هیس اطالع ییخت ین  -
 یییس هدفماد سه   -

هیس فعیل اانش ون ن اصد اائم  ، وش یهین   ییوینده  ، تویع  هس  
هی ب   اس ای آنهی بی هدف تهدن  سدن انپ هس   هدفماد ، و حی 

 هیس نخه  گ ، 

 هیس نخه  ییوینده  ، اصد اائم  گ ،  -
 اس ای نخهگین وش یهین  هدفماد ، و حی  -
 هیس نخه  هی ب  گ ،  یییس هس   هدف: تهدن  -



 265   ... هاي اجتماعي مجازي نخبگان ایراني اندازي شبکه یي اقدامات ضروري براي راهشناسا

 شده از تحليل اسناد باالدستي . اهداف شناسایي2ادامه جدول 

هیس تف   نخهگین   گس  ش تعیو  یاوح وخ یف حیکمی   بی کینون
هیس اج ان  ، حضوا  سایی  ای گی  واظوا وشیاکت آنهی اا اووا وسئی  ب 

انتس اا  ، ب نیو  یییس فعیل نخهگین اا ف آناد آناد  نگیاسن تامیج
 هی ای گی 

 هیس حیکمی   بی نخهگین تعیو  ای گی  -

هیس اطالعیت  ووجوا اج میع نخهگین  کشوا  یییس وینگی  ن پیاچ 
گذااس بی توایت  واظوا تواید اطالعیق ، سواهد وع ه  ب اس ییییت ب 

 باییا وی  نخهگین

 هیس اطالعیت  یییس وینگی  ن پیاچ  -

 تحليل مصاحبه با مدیران ارشد. اهداف مستخرج از 3

هلیس   ان یا بس  س ب اس تعیو  ویین کاشگ ان اا ی  یاح ااتهیط نخهگین بی ن لدنگ ن ااتهلیط نخهگلین بلی ایل گی       -
 هی بی نخهگین حیکمی   ، ااتهیط ای گی 

 صواق اج میع  ، غی خا  تواید اانش ب  -
 عیم   وایبع اطالعیت  ل وینگیه  و جع جهت ااائ  جدندت نپ ،تینعن ا،ندااهیس عیم  ، -
 تویع  ویتان تواف  ف  س -
 یییس ، هدانت توج  نخهگین ب  جهیق وعیپ هیس کاشگ ان ، و م کت بخش  ب  نگ ش جهت -
 افتان  ، همگ ان  ، تقونت ا،حی  هم یاس ااتقیس وع فت عیم ن هج -
 هیس نخهگین  ان یا ظ فیت دیم ب اس هدانت فعیایت -
 ستواید ث ،ق ، تویع  ت اواوژ -
 یییس ب اس اث گذااس واییب نخهگین کیاگی س ظ فیت نخهگین اا ح  وسیئ  کالن کشوا ، یویا  ب  -
 یییس نخهگین اا گس    جغ افییسن تخاا  ، اانش  همگپ -
 هیس تف   اس ، ان یا کینون هیس بیپ اس   بس  س ب اس فعیایت -
 اس وسیئ یپی کسب اطالع ای نیییهیس کشوا ، ان یا فضین  هوسماد اا جهت جمع -
 فضین  جهت وهیحث ن وفیهم  ، نقد -
 تقونت ف هاگ نخهگین  -

 ف آ،ان  ت  اا ااتاویق شده توسط نخبگان منتخب . الزامات ارائه4

 ان یا و ینیسج و یش ، وییخ اا وحیا  عیم 
 هیس سغی  کذااس ف صت ان یا فضین  ب اس ب  اس  اک

 ایین  ییس ج اطالع
 هی هی ، چیاش گذااس ت  بییقن ای ی،ااهین و ،ژ  ب  اس  اک

 هی یییس اند  حمینت ای ت یاس
 صواق وش  ک ان یا فضین  ب اس ان یم کیاهی ب 

 سین یییس نخهگین ، س وفین  ای عدااهیس ان یا فضین  ب اس توانماد
 بیاع س هیس حیکم   ، حیق  ،ای  ب اس تعیو  نخهگین بی ن دنگ ن نخهگین بی ای گی 

 اس هیس ح ف  هیس تخاا  ، ان یا کیاگ ،  ب گذاا ک ان نشست
 ان یا فضین  ب اس کیاآف نا 
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 كننده پرسشنامه . الزامات وارد بر سيستم از دید نخبگان تکميل5

 هیس عیم  هین اف یا بدنع ، ن ینج تحقیقیق ، فعیایت اانشن اند گذااس  ب  اس  اک -
 هیس کیاب اس ویین نخهگین تویع  ، گس  ش اانشن تخاصن ف هاگ ، وهیاق -
ووتع نخهگین بل  اطالعلیق ولواا     واظوا ای  ی  ی نع ، ب  هیس اطالعیت  ، اانش  واس ج ، ن پیاچ  ب  ان یا وینگی  -

 نییی
هیس حیکمی   ، بیاع س )ای ط ن  او ینلیت  نظیل  ویلیم ایلین       ی ن دنگ  ، نخهگین بی ای گی ب ت ااس ااتهیط نخهگین ب -

 خاوص ن ااج نظ اقن تیداهیس گف گو ،...( 
 هی ،...(  گی س خ ا  اج میعیق تخاا  )ب  اییس اس  اک اا اس   تحایی ن عالن ن وهیاق س   -
 خاص نخهگین،جوا ییس ج و یش ، وییخ کیاآود و اییب بی عالن  ، ت -
 هی ،...(  هین نشست کسب اطالع ای آخ نپ ا،ندااهی ، ،تینع )جشاواا ن کاف انس -
هی جهلت ب ایل  عملوو  ،     گذااس آثیا ، اند  او ین اانیفت بییخواا ای یین  اعضیس سه   )ای ط ن  او ین ب  اس  اک -

 وهیحث  وی اوون آنهی(  
اس بل  ایلیس وعییاهلیس وشلخص ، ییسل ج       گلین  ، سله    هلیس نخه  ،جوا و ینیسج واس م  جهت ااینیب  فعیایت -

 هی او یییاه  ب  انپ فعیایت
 هی ، نهیاهیس و ته  ،...(  هین یییوین هی ، تخاص ،جوا ییس ج هوسماد ویشاهیااه  )ویشاهیا اف اا و ته ن وهیاق -
 فت هشدااهی ،...( ن اانیLive Feedsهیس یین  اعضیس سه   )ای ط ن   ووتع فعیایت او ین وشیهد  ،ادح ، ب  -
 هین تحایالقن یواب  ، ت یاب سغی ن عالئ  ،...(  او ین ییخت و ،فین  کیاب س ، ت می  اطالعیق ادیف  )وهیاق -

شاده ا  وحلیال اساناد باردساتی، م ااحبه باا مادیران ارشاد بنیااد،           با ووجه به اهداو و یای  
مشتمل بر بیست هادو وهیاه   م احبه با ن بگان منت   و نتایج حاصل ا  پرسشنامه فهرستی 

شد. شایان ذکر است اهدافی که دارای ماهیت یکسان و مشاابه بودناد، در یاک دساته رارار      
 شده برای شبکه اجتماعی ن بگان ایرانی است.   دهنده اهداو و یی  نشان 3ترفتند. جدول 

 شده براي شبکه اجتماعي نخبگان ایراني . اهداف تعيين3جدول 

 اج میع  نخهگین ان ان هیس  اهداف سه   اانف

 ان یا ویدان ،ییع عیم  ، وش،هش  ب اس نخهگین 1

 ان یا فضین  ب اس ای فیا  ای توان نخهگین 2

 ان یا فضین  ب اس تقونت ای عدااهیس ب ت  3

 ان یا و ینیسم  ب اس تهدن  ای عداا ب ت  ب  نخهگ  4

5 
افتان   واظوا هج هیس نخهگین  ب  ، حول فعیایت هیس تخاا  هیس نخه  اا حوی  یییس اف اا ، گ ،  سه  

 ، همگ ان ن تقونت هم یاسن اس  اک اانش ، اطالعیقن ان یم کیاهیس وش  ک

6 
ط اح  ، ای ق اا سه   اطالعیت  وواا نییی اج میعیق نخهگین  ب اس افع نییی آنین جهت ااائل  جدنلدت نپ   

 ،تینع ، ا،ندااهیس عیم  

 ایین  واییب  طالعهیس ا تویع  ین ییخت 7

8 
اس ای آنهی بی هدف  هیس فعیل اانش ون ن اصد اائم  ، وش یهین  هدفماد ، و حی  ییوینده  ، تویع  هس  
 هیس نخه  هی ب  گ ،  تهدن  سدن انپ هس  
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 ان هیس اج میع  نخهگین ان  اهداف سه   اانف

9 
واظوا تواید اطالعیق ، سواهد وع هل  بل اس    هیس اطالعیت  ووجوا نخهگین  کشوا ب  یییس وینگی  ن پیاچ 
 گذااس  ییییت

10 
ان یا بس  س ب اس تعیو  ویین کاشگ ان اا ی  یاح ااتهلیط نخهگلین بلی ن لدنگ ن ااتهلیط نخهگلین بلی        

 هی بی نخهگین هیس حیکمی   ، ااتهیط ای گی  ای گی 

 صواق اج میع  ، غی خا  ان یا فضین  ب اس تواید اانش ب  11

 ان یا فضین  ب اس تویع  ویتان تواف  ف  س 12

13 
یییس ، هدانت توج  نخهگین ب  جهیق  هیس کاشگ ان ، و م کت بخش  ب  نگ ش ان یا فضین  ب اس جهت

 وعیپ

 یاسافتان  ، همگ ان  ، تقونت ا،حی  هم  ااتقیس وع فت عیم ن هج 14

 تواید ث ،ق ، تویع  ت اواوژس 15

 یییس ب اس اث گذااس واییب نخهگین کیاگی س ظ فیت نخهگین اا ح  وسیئ  کالن کشوا ، یویا  ب  16

 کسب اطالع ای نیییهیس کشوا  17

 یپیاس وسیئ  ان یا فضین  هوسماد اا جهت جمع 18

 فضین  جهت وهیحث ن وفیهم  ، نقد 19

 هگین تقونت ف هاگ نخ 20

 ها مرحله سوم( تعیین چالش
منظاور بررسای چگاونگی     وجزیه و وحلیل ریسک برای شناسایی، ار یاابی و محاسابه آن باه   

هایی بایاد بارای کماک     تیرد. چنی  وجزیه و وحلیل احتمال ایجاد ضرر و صدما  انجام می
 یاابی  هاای فنای، اجارای عملیاا ، شناساایی و ار      حال  هاا در رابطاه باا راه    تیاری  به و امیم 
منظاور   های بحرانی، انوا  خطاها، شناساایی بهبودهاا و چگاونگی انجاام اراداما  باه       ف الیت

شناسایی اب اد و ایرا  احتمالی انجام تیرد. در ای  مرحله مبتنی بر نتایج حاصل ا  تام ربال  
 ارائه شده است.   4ها شد که نتایج آن در جدول  مبادر  به شناسایی چالش
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 ها و پرسشنامه ي مستخرج از تحليل مصاحبهها . چالش4جدول 

 هاي مستخرج از تحليل مصاحبه با مدیران ارشد . چالش1

 اع میا  -
 ااج وح واس غی  ، نیوع ه  -
 هیس حیکمی   عدم تمین  ب  تعیو  ، هم یاس ویین نخهگین ، ای گی  -
 اس هیس وش،هش  ، ح ف  دعف ف هاگ  اا خاوص کیاگ ،ه  ، هم یاس -
 ی  نخهگین ، ای عدااهیس ب ت  ب  ادن  ین : عدم ای قهیل تو -

 دعف اا تویع  فا  ، ،جوا بیگ اا ییس ج 
 هی نوآ،اان  اا ااب  کیاب س ، وح واس او ینیق عدم ط اح  واییب ، نهوا جذابیت 
   هیس اج میع  وه ا  ب  ،ب  عدم ،جوا وتنت اتیب   ، جذابیت نسهت ب  یین  سه 

 دن  وخ یف  همچونانح اف سه   ای اهداف خوا ب  ا -
     ،  عدم حمینت ، وش یهین  وس م  باییا ای سه  ن وا ف  سدن سه   اا جهت احل ای سل ان  نخهگل

 عضونت اا باییا ،....  
  اس وخیط اق ، وسیئ  و ته  بی اصول اخالت  ، ح ف 
   هیس ااا ( هیس اوای   ، ی تت اطالعیق نخهگین ای وینگی  اوایت )،جوا حف 

 تخرج از تحليل مصاحبه با نخبگان نمونههاي مس . چالش2

 ااج اطالعیق ، وح واهیس نیوع ه  ، غی  -
صواق وش  ک ، کیا  دعف ف هاگ  اا ااتهیط بی ان یم کیاهی ب  -

 گ ،ه 
 هی عدم اطمیاین ، اع میا اف اا اا نش  ن ینج تحقیقیق ، بیین اند  -

عللللدم ا،حیلللل  هم للللیاس ، بلللل    -
 گذااس اس  اک

بی گف گون نقلد  دعف ف هاگ  اا ااتهیط  -
 ، وهیحث 

 عدم اطمیاین ای اوایت اطالعیق -

 هاي مستخرج از تحليل پرسشنامه . چالش3

 دعف ف هاگ  اا ااتهیط بی گف گون نقد ، تحیی   -
هیس عیمل  ،   دعف ف هاگ  اا ااتهیط بی کیاگ ،ه  ، هم یاس -

 وش،هش 
هیس فای،اس اطالعلیق )همچلون یل عت     دعف اا ین  ییخت -

 انا  نت ،...(  
 عدم تمین  کیاب ان اا ااائ  اطالعیق سخا   -

اس  عدم اعینت اصول اخالتل  ، ح فل    -
 توی  کاشگ ان

 ااج وح واس غی  ، نیوع ه  -
عدم ط احل  واییلب ، نهلوا جلذابیت      -

 نوآ،اان  اا سه  

ها به لحاظ ماهیت، موارد مشاابه باا یکادیگر ادغاام و      با ووجه به مشابه بودن برخی ا  چالش
هاا هار یاک باه ریاز       وار چاالش   منظور وحلیل دریا های کلی وهیه شدند. به شفهرستی ا  چال

دلیل کلی باودن در مفهاوم دارای ابهاام     ها به هایی شکسته شدند.  یرا برخی ا  چالش چالش
هاا باه اجازای ریزواری      هار یاک ا  چاالش    5ور وشریح شوند. در جادول   هستند و باید دریا
 شکسته شده است.  
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 عایص  یییندة چیاش هی چیاش

 اع میا
 عدم اطمیاین ب  نش  ای ی،ااهی -
 عدم اطمیاین ب  ااائ  اطالعیق سخا  -

 اوایت

 ااج وح واس غی  ، نیوع ه  -
 هیس ااا   هیس اوای   ، ی تت اطالعیق نخهگین ای وینگی  ،جوا حف   -
 عدم اطمیاین ای اوایت اطالعیق -

 ف هاگ

 اس هیس وش،هش  ، ح ف  دعف ف هاگ  اا خاوص کیاگ ،ه  ، هم یاس -
اس دعف ف هاگ  اا ااتهیط بلی گف گلون    وخیط اق ، وسیئ  و ته  بی اصول اخالت  ، ح ف  -

 نقد ، وهیحث 
 اس توی  کاشگ ان عدم اعینت اصول اخالت  ، ح ف  -

 تعیوالق

 هیس حیکمی   گی عدم تمین  ب  تعیو  ، هم یاس ویین نخهگین ، ای  -
 گذااس عدم ا،حی  هم یاس ، ب  اس  اک -
 عدم تمین  کیاب ان اا ااائ  اطالعیق سخا   -

 ین ییخ  

 عدم ط اح  واییب ، نهوا جذابیت نوآ،اان  اا سه   -
 هیس فای،اس اطالعیق )همچون ی عت انا  نت ،...(  دعف اا ین  ییخت -
 دعف اا تویع  فا  ، ،جوا بیگ اا ییس ج -
 هی نوآ،اان  اا ااب  کیاب س ، وح واس او ینیق   واییب ، نهوا جذابیتعدم ط اح -
 هیس اج میع  وه ا  ب  ،ب  عدم ،جوا وتنت اتیب   ، جذابیت نسهت ب  یین  سه   -
انح اف سه   ای اهداف خوا ب  ادن  وخ یف  همچون علدم حمینلت ، وشل یهین  وسل م       -

 س ان  نخهگ  ، عضونت اا باییا ،.... باییا ای سه  ن وا ف  سدن سه   اا جهت اح ای 

هاا را   ها باید ایرا  هر یک ا  چاالش  پس ا  وهیه سلسله مراو  برای اهداو و و یی  چالش
هاا مسایر    شود که هر یاک ا  چاالش   بر وحاا اهداو و یی  کرد. در ای  ب ش مش ص می

وثییرا  پیش نیاا    کند. شناسایی ای  نو  یک ا  اهداو را دچار اشکال می دستیابی به کدام
هاا و اراداما  ر م در خ اوه هار      مرحله چهارم مدل کرفت است که به شناسایی تزیناه 

 پردا د.  شده می یک ا  اهداوِ و یی 
 ها  مرحله چهارم( طراحی فعالیت

هاای دساتیابی باه     در ای  مرحله مبتنی بر نتایج حاصل ا  شناسایی اهداو الزاماا  و چاالش  
های مرباوا باه هار هادو باا       تزینه 6ها شد. در جدول  طراحی ف الیتالزاما ، مبادر  به 

دهاد و اراداما  مادیریتی و سیساتمی      ووجه به چالشی که آن هدو را وحت وثییر ررار مای 
ها ارائه شده است وا احتمال برو  هر یاک   کردن هر یک ا  تزینه ر م در خ وه عملیاوی

 ها کاهش یابد.  ا  ریسک
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 هاي اهداف . طراحي گزینه6جدول 

 هدف چیاش هی فعیایت

 تیداهیس گف گو -
 اانشایو  -
 و یش ، وییخ -
 ین ییخت اوای   -

 اع میا -
 ین ییخت -
 تعیوالق -

صواق اج میع  ،  ان یا فضین  ب اس تواید اانش ب 
 غی خا 

 تیداهیس گف گو -
 حسیب کیاب س -
 و یش ، وییخ -

 تعیوالق -
ان یا بس  س ب اس تعیو  ویین کاشگ ان اا ی  یاح 

هیس  یط نخهگین بی ن دنگ ن ااتهیط نخهگین بی ای گی ااته
 هی بی نخهگین حیکمی   ، ااتهیط ای گی 

او ین ااییل ، اانیفت  -
 نظ  ، بییخواا

 تیداهیس گف گو -
 و یش ، وییخ -

 ف هاگ -
 تعیوالق -

 ان یا فضین  جهت وهیحث ن وفیهم  ، نقد

 ییس ج او یییاه  -
 و یش ، وییخ -
 ییس ج اانیفت بییخواا -
 یس گف گوتیداه -
 ین ییخت اوای   -

 ف هاگ -
 ین ییخت -

افتان  ،  ان یا و ینیسم  ب اس ااتقیس وع فت عیم ن هج
 همگ ان  ، تقونت ا،حی  هم یاس

 بینک اطالعیت  -
 ک یبخین  -
 اانشایو  -
 ین ییخت اوای   -

 ین ییخت -
ط اح  ، ای ق اا سه   اطالعیت  وواا نییی اج میعیق 

ائ  جدندت نپ ،تینع ، نخهگین  ب اس افع نییی آنین جهت اا
 ا،ندااهیس عیم  

 تقونج ا،ندااهی -
 خه نیو  آنالنپ -
 خه نیو  انمیی  -
 ین ییخت اوای   -

 ین ییخت  -
 اوایت -

هیس اطالع ایین   و ینیسم  ب اس تویع  ین  ییخت
 واییب 

 خه نیو  آنالنپ -
 خه نیو  انمیی  -
 ین ییخت اوای   -

 یییهیس کشوا ان یا و ینیسم  ب اس کسب اطالع ای ن هی ین ییخت -

 حسیب کیاب س -
و ینیسللللج ت میلللل   -

 حسیب کیاب س
 ین ییخت اوای   -

 هی ین ییخت -
هیس اطالعیت  ووجوا اج میع نخهگین   یییس وینگی  ن پیاچ 

واظوا تواید اطالعیق ، سواهد وع ه  ب اس  کشوا ب 
 گذااس  ییییت

 حسیب کیاب س -
 تیداهیس گف گو -
 خ ا  اج میعیق -
 ین ییخت اوای   -

 اع میا -
 ین ییخت -

هیس تخاا  ،  هیس نخه  اا حوی  یییس اف اا ، گ ،  سه  
افتان  ، همگ ان ن  واظوا هج هیس نخهگین  ب  حول فعیایت

تقونت هم یاسن اس  اک اانش ، اطالعیقن ان یم کیاهیس 
 وش  ک
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 هاي اهداف . طراحي گزینه6ادامه جدول 

 هدف چیاش هی فعیایت

 یپیاس و ینیسج جمع -
ایلللیل ، و ینیسلللج ا -

 اانیفت بییخواا
 و ینیسج نظ یا   -
و ینیسللج ااج ، ااائلل   -

 هیس سغی  ف صت
 ین ییخت اوای   -

 ف اهج ک ان فضین  ب اس ای فیا  ای توان نخهگین  ین ییخ   -

 و ینیسج ح  وسئی  -
 هیس سغی  ف صت -
 و یش ، وییخ -
 ین ییخت اوای   -

 ان یا فضین  ب اس تقونت ای عدااهیس ب ت  ین ییخ   -

 ج جمع یپیاسو ینیس -
 ف صت سغی  -
 ین ییخت اوای   -

 ان یا و ینیسم  ب اس تهدن  ای عداا ب ت  ب  نخهگ  ین ییخ   -

 خ ا  اج میعیق -
 ین ییخت اوای   -

 تعیوالق -
 ین ییخ   -

هیس فعیل اانش ون ن اصد اائم   ییوینده  ، تویع  هس  
اس ای آنهی بی هدف تهدن  سدن  ، وش یهین  هدفماد ، و حی 
 هیس نخه  ی ب  گ ، ه انپ هس  

 خ ا  اج میعیق -
 تیداهیس گف گو -
 ین ییخت اوای   -

 ف هاگ -
 ین ییخ   -

 ان یا و ینیسم  ب اس تویع  ویتان تواف  ف  س

 یپیاس و ینیسج جمع -
 هیس سغی  ف صت -
 ین ییخت اوای   -

 تعیوالق -
 ین ییخ   -

ان یا و ینیسم  ب اس ب  کیاگی س ظ فیت نخهگین اا ح  
یییس ب اس اث گذااس واییب  ویا وسیئ  کالن کشوا ، ی

 نخهگین

 و ینیسج جمع یپیاس -
 ین ییخت اوای   -

 اع میا -
 ین ییخ   -

 یپیاس وسیئ  ان یا فضین  هوسماد اا جهت جمع

 خ ا  اج میعیق -
 تیداهیس گف گو -
 ین ییخت اوای   -

 ف هاگ -
 ین ییخ   -

 ان یا و ینیسم  ب اس تقونت ف هاگ نخهگین 

 خ ا  اج میعیق -
 اانشایو  -
 ت سغی ف ص -
 ین ییخت اوای   -

 ین ییخ   -
 تعیوالق -
-  

 ف اهج ک ان ویدان ،ییع عیم  ، وش،هش  ب اس نخهگین

 خ ا  اج میعیق -
 تیداهیس گف گو -
 ین ییخت اوای   -

 ین ییخ   -
یییس ،  هیس کاشگ ان ، و م کت بخش  ب  نگ ش جهت

 هدانت توج  نخهگین ب  جهیق وعیپ

 مرحله پنجم( شناسایی اقدامات
حله به و یی  و شناسایی نااا پایانی پرداختاه شاده اسات. منظاور ا  ناااا پایاانی،       در ای  مر

تیرد. شناساایی ناااا    مجموعه ارداماوی است که برای وحاا اهداو، مورد استفاده ررار می
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هاای هار هادو بسایار اسات و در طراحای سیساتم         پایانی به ای  دلیل است که و داد تزینه
کند. به همی  منظاور   نویسان ایجاد می را برای طراحان و برنامهها مشکالوی  کنر  ای  تزینه

هایی که به لحاظ کارکرد و رابلیت با یکدیگر مشابهت داشاتند در یاک تاروه جاای      تزینه
 7های موجاود در آن اسات. جادول     دهنده کارکرد تزینه اند و نام آن تروه نشان داده شده

 دهدا  نتایج حاصل ا  ای  بررسی را نشان می

 . اقدامات الزم جهت طراحي شبکه اجتماعي نخبگان ایران7جدول 

 اتداویق هی فعیایت

 اانشایو  -
 خ ا  اج میع -
 ک یبخین  -
 و یش ، وییخ  -

 ودن نت اانش

 ییس ج ااییل ، اانیفت بییخوا -
 و ینیسج ت می  اطالعیق کیاب س -
 هیس اوای   ، حفظ ویا یت ف  س ین ییخت -

 اصالح ، کا  ل ، بیینگ س

 یاه او یی -
 و ینیسج نظ یا   -

 ااینیب  ، یا ش عمی  ا

 تقونج ا،ندااهی -
 یپیاس و ینیسج جمع -
 خه نیو  -
 تیداهیس گف گو -
 حسیب کیاب س -
 هیس سغی  ااج ، ااائ  ف صت -
 و ینیسج ح  وسئی  -

 ااتهیطیق ، تعیو 

دهناد کاه چهاار ارادام اصالیا مادیریت داناش،         نتایج حاصل ا  شناسایی ارداما  نشان می
واری    کنترل و با رنگری، ار یابی و سنجش عملکرد و اروباطا  و و امال اساسای   اصالح و

ارداما  ضروری برای طراحی و ساخت شبکه اجتماعی ن بگان ایران هستند. ای  اراداما   
های یک شابکه اجتمااعی نیاز     دهنده ویژتی هایی هستند که نشان خود مستلزم انجام ف الیت

خاود یاک ویژتای شابکه اجتمااعی مجاا ی محساوب         شود. بارای مااال دانشانامه کاه     می
عنوان یک ف الیت و در پاسخ به اردام مدیریت داناش اسات کاه ایا  ارادام در       تردد، به می

 پاسخ به چالشی نظیر ض م در کار تروهی و هدفی همانند و امل طراحی شده است. 
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ه مراوا  کارد.   ها باید اردام به وهیه سلسل ها و ف الیت پس ا  وهیه لیست اهداو، چالش
« پایی »، «بار»ای ا  چیدمان اجزال است که در آن هرکدام اجزا به شکل  سلسله مراو  تونه

 مادل ریاضای  واوان   صور  انتزاعی می شوند. به می  اجزای دیگر نمایش داده« سطح هم»و یا 
نماایش دادا ریشاه درخات     نظریه تاراو  دار ریشه های درختمراو  را با استفاده ا   سلسله

دهد و همه فر نادان هار ر س درخات در یاک رده و  یار ر س       باروری  رده را وشکیل می
ووان با یک درخت نمایش  سطح بودن را نمی تیرند. البته رابطه هم شان ررار می پدر مشتر 

واوان آن را   کمباود مای  وواناد چرخاه داشاته باشاد. بارای جباران ایا          داد،  یرا درخت نمی
و ریم شده روی مجموعاه اجازا نماایش     ورویبی رابطه پیشو یا یک  تراوصور  یک  به

صور  مستایم یا غیرمستایم به هام ماروبط ساا د.     وواند اجزایش را به داد. سلسله مراو  می
 ها و اراداما  شابکه اجتمااعی    ها و ف الیت دهنده سلسله مراو  اهداو، چالش نشان 2شکل 

 شان وهیه شده است.   باشد که بر اساس ماهیت و محتوای ن بگان می
 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%84_(%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA_(%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81_(%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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 ها هاي متناسب با اهداف و چالش . فعاليت2شکل 

 گيری بندی و نتيجه جمع

ها و اراداما  ماورد نیاا ، جهات راه      ها، ف الیت در ای  پژوهش والش شد وا اهداو، چالش
شود و م ااطرا  پایش رو ماورد     اندا ی شبکه اجتماعی و   ی ن بگان ایرانی شناسایی

ار یااابی راارار تیاارد. باار اساااس مطال ااا  نظااری و م اااحبه بااا مت   ااان و خبرتااان      
های پیش روی شبکه اجتماعی ن بگان  ها و اهداو و چالش تذار، مهمتری  اولویت سیاست

دهد که اروباا و و امل با سایر ن بگان کشاور، نشار    شناسایی شدند. نتایج پژوهش نشان می
وری  هااای فکااری، مااالی و فناورانااه و افاازایش بهااره رسااانی، ووساا ه ساارمایه نااش، اطااال دا

هاای اجتمااعی در بای  ن بگاان کشاور       وری  اهاداو ایجااد شابکه    های علمی ا  مهم والش
هایی که شبکه اجتماعی ن بگان ایاران باا    شود. ا  سوی دیگر، مهمتری  چالش محسوب می
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هاا، فرهناگ و    تمااد، امنیات شابکه، ایجااد  یرسااخت     کنند نحوه کس  اع آنها برخورد می
منظاور شناساایی اراداما  ر م بارای برخاورد باا        بررراری و امال  است. وحلیل کرفت باه 

بنادی شاد کاه در نهایات      روی شابکه انجاام ترفتاه و نتاایج حاصال دساته       های پیش چالش
همچنای  طراحای مادل    بنادی آنهاا و    عنوان ماده خامی برای وحلیل نهایی الزاما  و دسته به

کاری ماورد اساتفاده رارار ترفتاه اسات. بار اسااس نتاایج          و کالن شبکه ا  منظر مدل کس 
حاصل ا  مدل کرفت، وجود چهار اردام برای محاا ساخت  اهاداو ایا  شابکه ا  اهمیات     
باریی برخوردار است کاه ایا  اراداما  عباروناد ا ا مادیریت داناش، اصاالح و کنتارل و         

دسات   ابی و سنجش عملکرد و اروباطا  و و امل. هر یک ا  ای  ارداما  باه با نگری، ار ی
آمده ا  الگوی کرفت نشانگر اجزایی ا  سیستم )شبکه اجتماعی ن بگان ایران( است که باا  

منظاور دساتیابی باه     یکدیگر و امل کرده و به دنبال دستیابی به اهداو کالن شبکه هستند. به
ی است وا کارکردهای آنهاا منجار باه بارو  هار یاک ا        هایی ضرور اهداو، وجود ویژتی

هاای   هاای شابکه   ها که بر اساس بررسی انوا  ویژتی ها شود. ای  ویژتی اهداو  یر سیستم
(، دسااتیابی بااه اهااداو مااذکور را  1392اجتماااعی طراحاای شاادند )روشاانی و همکاااران،  

ووان یاک پدیاده    می طور کلی، کرفت الگویی است که ا  طریا آن کنند. به پذیر می امکان
اجتماعی ا سیستمی که دارای اهداو مش ص، الزاما  اساسی است را ماورد مطال اه رارار     

هااا و م اااطرا  دسااتیابی بااه هاار یااک ا  اهااداو بااه ارااداما  و    داده و مبتناای باار چااالش
مند  های بهینه و مؤیر دست یافت. اترچه وکنیک کرفت در شناسایی م اطرا  ووان ف الیت

های اساسی ای  وکنیک در شناسایی بسامد م اطرا  و ماهیت  کی ا  محدودیتاست، اما ی
هاای ار یاابی    رسد ورکی  ایا  وکنیاک باا ساایر وکنیاک      هاست. با ای  اعتبار به نظر می آن

م اطرا  سیستمی به اروااای ووانمنادی آن در فهام تساتردق م ااطرا  سیساتمی کماک        
 کرده و ا  عملکرد بهتری برخوردار شود.  

اساس نتایج حاصال ا  ایا  پاژوهش، اروباطاا  و و اامال  و ب اد ا  آن مادیریت         بر
هاای ماد نظار جهات      دانش ا  جمله ارداماوی هستند کاه دارای بیشاتری  اروبااا باا ف الیات     

های اجتمااعی   شود شبکه های اجتماعی ن بگان هستند. ا  ای  رو ووصیه می اندا ی شبکه راه
هاای   هاای کاارا و همچنای  سارویس     ا امکاناا  و رابلیات  های و ااملی با   ن بگان به سرویس

طاور کلای، سااخت شابکه      های پرسش و پاسخ همراه باشاند. باه   مدیریت دانش نظیر سیستم
های نرم و نهادی ا  جمله  یار   نیا مند طی کردن مراحلی است که اشاره به ایجاد  یرساخت

ای   مینه ر م و ضروری است. باه  هایی در  های امنیتی و... را دارد و ووجه به ف الیت ساخت
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شود پیش ا  ساخت شبکه اجتماعی ن بگان ایران مطال ا  عمیاای   همی  منظور پیشنهاد می
ای بنیاد ن بگاان در ایجااد شابکه میاان ن بگاان       های وشویای و مداخله در خ وه سیاست

ااا و  هاای بنیااد ملای ن بگاان در ارو     ایران صور  پذیرد که در رال  طرح وادوی  سیاسات  
سا ی ن بگان رابل بررسی است. برناماه سیاساتی وادوی  شاده مساتلزم وجاود        ووس ه شبکه

هاای کاالن بنیااد،     کنناده باه نیا هاای ن بگاان و سیاسات      اهداو سیاستی مشا ص و اشااره  
هاای هادفی اسات کاه هار       موضوعا  سیاستی مش ص، ابزارهاای سیاساتی م ای  و تاروه    

شود. ای  مسئله به ای  موضاو  اشااره دارد کاه هار      میطور مجزا برای آنها نوشته  سیاست به
های منح ر به فردی است که الزاماً برای  های سیاستی و مشوق تروه ن بگانی نیا مند برنامه

 های دیگر ضرور  ندارد.  هر یک ا  تروه
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 .2فرهنگی ایران، دوره هفتم، شماره 
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