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 چکيده

 يريشکل گ»، يعموم ياستگذاريل گران و پژوهشگران سيکانون توجه تحل
در اتخاذ آنها  يند و چه عوامليآمي ها از کجااستينکه سياست: ا« استيک سي

ن سؤال ارائه شده است. يبه ا يمختلف و متفاوتهاي مؤثر هستند؟ پاسخ
معاصر است که  يپژوهشهاي ن چارچوبيدترياز جمله جداي کرد شبکهيرو

شتر ياست بيک سي يرينفعان را در شکل گيگران و ذيان بازينقش ارتباطات م
به پژوهشگران و  ياستيسهاي شبکه يليکرد تحليرو داند.مي گر عواملياز د
 ييدهد تا با شناسامي ن امکان رايا يعموم ياستگذاريل گران حوزه سيتحل
رند، يگمي شکل ياست دولتيک سينفعان مختلف که حول يگران و ذيباز

 ياستيرا با توجه به قدرت و ارتباطات آنها در شبکه س ياستيسهاي يخروج
شتر يقدرت ب دهد کهمي نشان يکرد به خوبين رويمورد مالحظه قرار دهند. ا

خورد، مي ونديژه آنها پيت و کارکرد ويکه با ماه يگران زمانياز باز ينوع خاص
ن مقاله قصد دارد تا با يا است است.يک سياز  يمتفاوت يژگين کننده وييتع

ن يل نقش و کارکرد ايو تحل ي، به بررسياستيسهاي ات شبکهيمرور ادب
، ياستيسهاي ، مکاتب مختلف شبکهياستيسهاي ف شبکهيها، ابعاد طشبکه
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ن در ينو يکردهايت رويو در نهاها  شبکه يريسنجش و تداوم پذ يشاخصها
ک دستور کار يتواند به مثابه  مي ن حوزه بپردازد. مقاله حاضريمطالعات ا

ران به کار رود تا با استفاده يدر ا يدولتهاي  استيل گران سيتحل يبرا يپژوهش
پژوهش مورد بحث  يانيکه در قسمت پا ـ ياستيسهاي  ل شبکهياز فنون تحل

 د در ايران ياري رسانند. ين رويکربه توسعه ا ـ قرار گرفته است
 ياستگذاريگران، سي، بازياستي، اجتماعات سياستيسهاي  شبکه :هاکليد واژه

  يعموم
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 مقدمه 

است اي  نهيزم ر مفهوم ارتباطات و روش تنظيم آنه بيد تکيجد ييدر نهادگرا
. يارتباطهاي  نهاد )به مثابه سازمان( به مفهوم شبکه يگذار از مفهوم رسم يبرا

ومي به نقش عم ياستگذاريکند تا در س مي نه را فراهمين امر زمين ايهمچن
م. ييتوجه نماها  استين سييملموس در تعقواعد و هنجارهاي غيررسمي يا غير

و  يساخت رسم ير چگونگينه تنها تحت تأث ياستگذارياست و سين سان سيبد
ي نيز ر رسميو قواعد غ از رفتارها و هنجارهااي  ک قوا قرار دارد بلکه شبکهيتفک

همچون  يدولت ياستهايد. سشو ميبه عنوان متغيري تبييني بازشناسي و تصديق 
ر يو ... تحت تأث ياست کشاورزي، سياست صنعتي، سيبهداشت ياستهايس

 شوند مي نييتع ير رسمياز هنجارها و ارزشها و ارتباطات غاي  شبکه
ک سازمان به عنوان ي، يا بر مبناي رويکرد شبکه (.0-1:  1801ان،ي)اشتر
ابطه متقابل با ساير سازمان تعامل و ر يکه دارااي  دهيچيبات پياز ترت يبخش

 ين سازمانيب يهايت روابط و همکاريفيشود. سطح و ک مي در نظر گرفته هاست
زان اشتراک ينان، ميزان اعتماد و اطمير مياز عوامل نظاي  ر مجموعهيتحت تأث

ن روابط قرار دارد يت طرفيفعالهاي  نهيتشابه زم زانيا مياهداف و منافع 
 يقات مختلف نشان داده است که در زماني(. تحق1841، يو مرتضو يي)رعنا

 يرويجاد شبکه با شرکتها، نيگر و ايکديکه سازمانها با ارتباط برقرار کردن با 
منافع خود را به نحو  ،کنند مي ندگان و احزاب سياسي عملکار، مصرف کن

   .(Heaney, 2006) کنند مي بيتعق يزيآم تيموفق
ن يبر اها  مهم هستند اما در مطالعات مربوط به شبکه ياستگذارينهادها در س 

مسئله و در متن هر  يشود که در هر بخش از نظارت عموم مي دينکته تأک
د مناسبات و ينهفته است که با يمنافع مشترک عمومي و مراحل مربوط به آن

کرد. بوروکراتها،  ين منافع مشترک را بررسيمربوط به ا يالگوها
نفع معموال از مشکالت يذ يندگان گروههاياستمداران، متخصصان و نمايس
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دهند. آنها  مي ارائه ييراه حل ها کنند و براي حل و فصل آنها مي حثب يعموم
و طرح  ين منافع مشترک است که آنها را به همکاريدارند و هم يمنافع مشترک

هاي  شه شبکهيهم ند. اين قبيل تعامالت و ارتباطاتک مي ده مشترک واداريا
هاي مذکور  آورند. شبکه مي ز انتظارات مشترک را بوجوديمشترک و ن يارتباط

ز و يموارد از هم متما يکپارچه اند و در برخيمواقع با هم متحد و  در بعضي
 يمختلف يارزشها در بخشهااز اي  ز مجموعهيکنند. مبادالت و ن مي جداگانه عمل

خاص خود را دارند و هاي  يژگيو آموزش، هرکدام و يچون بهداشت، کشاورز
: )جان ات خاص خود استيدر هر کدام از آنها تابع مقتض ياستگذاريس

 ياديکه قدرت به نحو ز يو در روزگار يده کنونيچيپ ياي(. در دن1800
د يبر آنها حاکم است بامحدود  ييپراکنده است، افراد مختلف که خردگرا

 يياتحادها .جستجو کنند هاي گوناگوني از منابع تخصصي ستهاطالعات را از د
ت با يکنند و در نها ييبرتر شناسا يان ائتالفهاياز مکه ياري کننده آنهاست را 

 ,Sabatier &دن به اهداف مشترک هماهنگ باشند )يرس يگران برايگر بازيد

2005 : 181 Weibleکند که افراد اکثر اطالعات خود را  مي وتر بيان(. گرانو
از طريق ارتباطات قوي که با مردم دارند کسب نمي کنند بلکه آن را بوسيله 

 آورند مي دارند بدست «ها شبکه»ارتباطات ضعيف که با 

(Granovetter,1973 .) 
دانش و تجارب مشترک فراهم کرده و  يبرا ييمبناها  ل آنکه شبکهيبه دل 

ده را يچيپ يريم گيط تصميتعامل در شراهاي  نهيدارند، هز يهنجار يريجهت گ
تبادل چند جانبه اطالعات، عدم  يبا ارتقاها  شبکه ،نيدهند. عالوه بر ا مي کاهش

 ياستيسهاي  . شبکه(Boerzel, 1998, p. 262) دهند مي ت را تنزليامن
گر نسبتاً مستقل يبازن يان چنديم يدار افقياز روابط ساختارمند و پااي  مجموعه

ق يند تبادل منابع وارد شده و از طريمنابع، در فرا يل وابستگياست که به دل
 Voets et) کنند مي تالش يدن به اهداف عموميرس يبرا يمذاکره و چانه زن

al, 2008 : 777داند  مي گرانياز بازاي  را شبکه ياستيسهاي  (. بورزل شبکه
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( مورد يرماديو غ ي)ماد ست داشته و منابعايک سي يريدر شکل گ يکه منافع
 يبرا است را فراهم کرده ويس يو اجرا يريم گي، تصميصورت بند ياز براين

 .Boerzel, 1998, p) کنند مي ن منابع، ارتباطات الزم را برقراريتبادل ا

انه، يجو يهمکار ييرا ابزارهاها  ز شبکهي( ن2882) و شپارد . ليتنر(259
ان يدانند که تعامالت را در م مي ريو همه گ يسلسله مراتبر يمنعطف، غ

کنند. آنها  مي برقرار ي که در غير اين صورت مجزا بودندمشارکت کنندگان
گر فراهم کرده و يکديگروهها و نهادها با  يهمکار يرا برا ييسازوکارها

آنها له رابطه يآنها بلکه بوس يذاتهاي  يژگيت آنها را نه بر حسب ويط فعاليشرا
 ,Leitner and Sheppard)  کنند مي فيگر مشارکت کنندگان تعريبا د

2002.) 
 در نظر گرفته 1يچانه زن يهايپژوهشها به مثابه باز يها در برخ شبکه 
هستند  يگرانيان بازيم يند چانه زنيجه فراينت ينجا اقدامات جمعيشوند. در ا مي

دهند.  مي قيسازگار کرده و تطبگر مشارکت کنندگان يکه خود را با اَعمال د
ت يک عامل مهم که مشخص کننده ماهيبه عنوان  يچانه زن يژگين ويهمچن

 ياديبه نحو ز ياستيج سياست در نظر گرفته شده و نتا ياستگذاريس يسازمان
در مطالعات مختلف در  ياستيسهاي  . شبکهاست يچانه زن يندهايوابسته به فرا

ند تبادل ي، فرايريم گينفع مختلف در تصميذ يهمچون تعامل گروهها يفيتعار
منابع،  يوابستگ ينفعانِ دارايان ذيده ميچين ارتباطات پيان سازمانها و همچنيم

(. رويکرد Rizopoulos and Sergakis , 2010 : 251) به کار رفته است
بيند. هاي سياستي را سازمانهايي وابسته به منابع ميشبکه وابستگي به قدرت

هر سازماني براي منابع به »مشخصه روابط آنها وابستگي به قدرت است؛ يعني
سازمانها براي دستيابي به اهداف خود، بايد »و « ديگر سازمانها وابسته است
هستند که در آن سازمانها « بازي»روابط نوعي «. دست به تبادل منابع بزنند

                                                                                                    
1. Bargaining games 
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کدام از آنها در عين حال که کنند. هر براي دستيابي به اهداف خود تالش مي
وابسته نشوند، به منظور اعمال نفوذ « بازيگران»کنند تا به ديگر تالش مي

گيرند. تفاوت در توزيع منابع و حداکثري بر بروندادها منابع خود را به کار مي
زني شرکا، هم تفاوت در بروندادهاي يک شبکه و هم تفاوت در مهارتهاي چانه

ها  (. برخالف سازمانها، شبکهRothes,1997) دهدضيح ميها را توبين شبکه
شوند و  مي ت ادارهيبودن و مالک يسلسله مراتب يايبدون استفاده از مزا

خود را به اهداف سطح شبکه  يت رسميمشارکت کنندگان در شبکه مسئول
 کامالً داوطلبانه استها  هيتطابق با قواعد و رو ،نيکنند. همچن مي محدود

(Provan and Kenis,2007: 231-232 .) 
 يرا برا يمختلف يف و کارکردهاين حوزه، تعاريک در ايتئور منابع 

 منابع ين پژوهش قصد دارد تا ضمن بررسياند. ا بر شمرده ياستيسهاي  شبکه
را برشمرده ها  ش شبکهيداي، عوامل مؤثر بر پياستيسهاي  موجود در حوزه شبکه

 د. مقاله حاضري کنبررس سياستگذاري عموميرد آنها را در و نقش و کارک
 يدولتهاي  استيل گران سيتحل يبرا يک دستور کار پژوهشي همچونتواند  مي

که در ـ  ياستيسهاي  ل شبکهيران به کار رود تا با استفاده از فنون تحليدر ا
کرد در ين رويبه توسعه ا ـپژوهش مورد بحث قرار گرفته است  يانيقسمت پا

 رسانند.  ياريران يا

 يا کرد شبکهيش رويدايعوامل مؤثر در پ

و ها  ، ناتوان بودن مدليا کرد شبکهين عوامل ظهور روياز مهمتر يکي
ن مسائل و ييف و تبيتوص يبرا ياستگذاريحوزه س نِيشيپ يچارچوبها

 1نيآهن يمثل مدل مثلثها ياستگذارياز س ير سنتيبود. تصاو ياستيس يندهايفرا
نفوذ يک گروه ذيو  يقانونگذار تهير ميک زي، يدولت ک سازمانيکه شامل 

                                                                                                    
1. Iron traingles 
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(. Howlett , 2002)است  ير واقعيشده و غ يش از حد ساده سازياست ب
بر  يکنترل دراز مدت مشارکت کنندگانن يآهن يکند که مثلثها مي انيهکلو ب

نفوذ، يذ يش نقش گروههايو افزا يندارند. با توسعه بوروکراس ياستگذاريس
نسبتاً  عملکردهاي سياستي که  سئله و شبکهمهاي  در درون شبکه ياستگذاريس

کنند  يعمل نم يمنزوديگر  1تيال ياستيگران سيافتد. باز مي اتفاق نددار يباز
ده يهستند که از ا يروابط به دنبال متحدانهاي  گرفتن در شبکه يبلکه با جا

 (. Hclo:1978) ت کرده و آنها را توسعه دهنديشان حمايها
مورد  ياستيسهاي  شرو که آثارش در حوزه شبکهيسندگان پياز نو يکي 

اداره »است. او با بيان روايت  2رودز نويسندگان زيادي قرار گرفته است استناد
ر مناسبات در جامعه ييو تغ ياستيسهاي  شبکه يريبه شکل گ 8«بدون دولت

مدل وست  با که ،يک چشم انداز سازمانيکند. رودز با ارائه  مي ا اشارهيتانيبر
 ي، بر کاهش قدرت باالفرق دارد «ز شدهيجامعه متما» نستر تحت عنوان يم

 يکه مشخصه آن چانه زن ،«قطعه شده قطعه»اي زيي دولت و تبديل آن به اجاجرا
از  ،قتيکند. در حق مي ديتأک ،هاي در برگيرنده آنهاست در شبکهها  ان سازمانيم

هاي سازماني  دولت با شبکه د،يجد يسازمان ين فضاينظر رودز در ا
ل شده و در يمنابع مستقل تشک دارايايتگر روبروست که از سازمانهاي هدخود

ن منافع يتأم يگر برايکديارتباط با  يخاص به دنبال برقرار ياستيس يبخشها
 .Rhodes, 1997)خود هستند )

ن يزنند بر ا مي قلم ياستگذاريساي  که در مورد ساخت شبکه يسندگانينو 
ن يخته است و اين جامعه و دولت فروريکنند که مرز ب مي دينکته مهم تأک

کنند.  مي گر متصليرا به همد يو دولت يهستند که بخش خصوصها  شبکه
ف از يضع يو طرد گروهها ياسيع قدرت سيمحققان با مطالعه مفهوم شبکه، توز

                                                                                                    
1. Elite policy actors 
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3. governing without Government 
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هاي  شبکهاين ند. قدرت کن ميهاي سياستگذاري عمومي را هم مطالعه کانون
ن يتعارض ب يعني ،يبرال دموکراسيار مهم لياست از معضالت بساي  نشانه پنهان

سترس نبودن دئوليت پذيري و پاسخگو بودن و در بر مس يخواست عموم مبن
سياست يا مکتب سياستگذاري اي  ل شبکهي. مکتب تحلياستگذاريند سيفرا

ثر از روابط و الزامات متأ يکند که امر عموم مي دين نکته تأکيا براي  شبکه
ناسبات و ن ميبدون توجه به ا يعموم ياستگذارياست )س يگوناگون

فقط بر  همين خاطر است که متون توليد شده(. به يستها ميسر ن پيچيدگي
 مطرح يعموم ياستگذاريرا در س يگريف ديکنند و نکات ظر يد نميدولت تأک

رفته شده است که يپذ ان محققانيه در مين فرضي(. ا1800)جان،  کنند مي
هاي  نکه شبکهيژه ايشده است. بواي  شبکهاي  ندهيدولت معاصر به نحو فزا

 يهستند( در حوزه حکمران يهمکارهاي  موارد شبکه ي)که در برخ ياستيس
 ,Voets et alدا کرده اند )يپ ياديت زياهم 1حل مسائل بغرنج يو برا يعموم

وجود  کاين ديدگاه مشتر ،يجتماعاهاي  شبکههاي  (. در پژوهش774 : 2008
فظ و و با هدف ح يگران انفراديجه اقدامات هدفمند بازيدر نتها  دارد که شبکه

ند. به يآ مي بوجودـ ي ا ماديک يسمبل يشامل کاالهاـ يا کسب منابع ارزشمند 
اقدام  يايم مزايگر و تسهيکدياز مشارکت کنندگان به يل نيبه دل ،گريان ديب

منابع  هوضعيت نابرابر وابستگي چند جانب ابند.ي مي ها تکامل مشترک، شبکه
شبکه شده و سطح سلسله مراتب را در  بازيگرانافقي يا عمودي موجب ارتباط 

 کنوني متناظر باشد يا نباشد يرسم يتواند با سلسله مراتبها مي که ـ درون شبکه
ت يع(. در وضSandstrom and Carlsson, 2008: 505) کند مي نييتع ـ

نهادي مجزا  واز لحاظ کارکردي متفاوت که  2ياستيسهاي  وجود حوزه يکنون
گران با درجه يباز ،جهيشده است. در نت ياستگذاريس 8ييگرا هستند باعث بخشي
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 از استقالل بر مسائل مشترک تمرکز کرده و در جهت حل آنها حرکت ياديز
هاي  از شبکهاي  ندهيفزابه نحو ها  استيدهد که س مي ن امر نشانيکنند. ا مي
 . (Godfroy, 1993: 25-35)شوند  مي منتج ياستيس

ند. يآ مي بوجود يز بنا به اتفاقاتين يو برخ يبا هدف قبلها  شبکه يبرخ 
 زيگر متمايکدينوع شبکه را از  2نه ين زمي( در ا2888) يلدوف و تسايک

ا يهدف محور هاي  شبکه 2.يتصادفهاي  و شبکه 1هدف محورهاي  کنند: شبکه مي
برپا شده و  ن در شبکه و يا توسط مقامات رسميله مشارکت کنندگايبوس

به عنوان  يشوند ول مي جاديهدف محور کمتر اهاي  ابند. هرچند شبکهي مي توسعه
 يادياز ارزش ز يبه اهداف فرابخش يابيجهت دست يرسم يسازو کارها

حل  يکه برا ،ير انتفاعيو غ يعموم يدر بخشهاها  ن شبکهيبرخوردارند. وجود ا
 دايت مضاعف پي، اهمنيازمندند ي( اَعمال جمعي)حکمران تيمسائل به هدا

 (.Kilduff and Tsai,2003کند ) مي

 ياستيسهاي  شبکه يگونه شناس

را  ياستيسهاي  دسته از شبکه 2، ياستيسهاي  بر اساس مطالعات مربوط به شبکه
ات علوم يدر ادب 9.و بسته 8بازهاي  ز کرد. شبکهيتوان متما مي گريکدياز 

بسته متناظر هاي  و شبکه 5يموضوعهاي  باز متناظر با شبکههاي  شبکه ،ياسيس
هاي  که در مباحث مربوط به شبکهيدر حال ،هستند 0ياستيبا اجتماعات س

شود.  مي باز و بسته استفادههاي  ن شبکهيگرافها از عناو يو تئور ياجتماع
، نقش ير دولتيو غ يگران دولتي: تعداد کم بازعبارتند از هاي بسته شبکه يژگيو

 يحات و حتيبر اعضا، دارا بودن منافع، ارزشها، ترج يرات خارجيتأث کمِ ينيآفر
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ان اعضا. يدر م ييتمرکز و همگرا يدرجه باال ،تيمشترک و در نها يدئولوژيا
ر در صنعت يگدر زيگرانِک شبکه بسته عبارت است از تعامالت باياز اي  نمونه

ده و يچيروابط پ يدارا يو صنعت يمال ياز گروهها يه که در آن برخينفت روس
امکان  يخارج يو دولت فدرال بوده و شرکتها يبا مقامات محل يانحصار

رات در شبکه بر ييکه تغ ،زيباز نهاي  شبکه يم را ندارند. برايمستق يمشارکتها
را ذکر  1يتوان مثال توافقات جهان مي ،دهد مي رخ يجمع يريادگيند ياثر فرا

، يتيگران چند مليگران مانند سازمان ملل، بازياز باز يعيف وسيکرد که ط
در آن  يو مراکز پژوهش ير دولتيغ يکار، سازمانها ين الملليب يسازمانها

هاي  (. شبکهRizopoulos and Sergakis , 2010 : 252) حضور دارند
برخوردار از دانش را در  که افرادِ هستند يارتباط يوندهايپ 2يموضوع

 8يگران درونيگر مرتبط کرده و معموالً شامل بازيکديبا  ياستيسهاي  حوزه
 يمانند الب 9يگران برونيز بازيحکومت و ن ييو اجرا يمانند مقامات قانونگذار

با  يموضوعهاي  شوند. شبکه مي ان، روزنامه نگاران و تجاريگران، دانشگاه
ن تعامالت يشوند. همچن مي از اطالعات يعيل به مخازن وسيتبد ودتکامل خ

 شبکه را از آنچه که يحات و اِدراکات اعضايتواند ترج ها مي ن شبکهيدرون ا
 (. Miskel& Song, 2004) ر دهديياست باشد تغين سيتواند بهتر مي

ر نشان داده يدر جدول ز ياستيسهاي  شبکه ينهاد يهايژگيف و ويابعاد ط 
 شده است.
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 Toke,2000 : 836  ،Marsh and)  سياستيهایشبکه طيفابعاد  .1جدول

Rhodes,1992:251 ) 

هاي  ف شبکهيابعاد ط
 ياستيس

1ياستياجتماعات س
2يموضوعهاي  شبکه 

 

 تيعضو

 ار محدود اعضايتعداد بس
 يکردن دامنه محدود يندگينما

 از منافع

 اد اعضايتعداد ز
از  يعيکردن دامنه وس يندگينما

 منافع

 ييهمگرا
 و مذاکره يچانه زن

 تعامالت مکرر

 مشاوره
دار يناپا يدارابودن الگو
 ييهمگرا

 يساز ينهاد

هاي  هياجماع بر اصول و رو
حل مسائل  يبرا ياستيس

 ياستيس

مجادله و تضاد بر سر اصول و 
حل  يبرا ياستيسهاي  هيرو

 ياستيمسائل س

 
 اجماع

کنندگان همه مشارکت 
م کرده يرا تسه ياساس يارزشها

 ج رايت نتايو مشروع
 .رنديپذ مي

 يموارد توافق و گاه يدر برخ
 .ز تضاد وجود داردين

 قدرت
 

توازن قدرت ميان اعضا وجود 
اگرچه ممکن است که  .دارد

 يبرا يک گروه غالب باشد ولي
با  يوجود باز ،شبکه يبقا

 .حاصل جمع مثبت الزم است

نابرابر که  يوجود قدرتها
انعکاس دهنده منابع و 

نابرابر است. در هاي  يدسترس
با حاصل جمع صفر  ينجا بازيا

 .برقرار است

 منافع
غلبه اي  ا حرفهي يمنافع اقتصاد

 .دارد
 .از منافع را در بر دارد يفيط

 تداوم
ج با يت، ارزشها و نتايعضو

 .مروز زمان ثبات دارند
 رييدر طول زمان تغها  يدسترس

 .کند مي
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 ياستيسهاي  شبکه يريرد و تداوم پذسنجش عملک

)  يا فردي يات مربوط به آن، بر سطح سازمانيو ادب 1از عملکرد يافت سنتيدر
ها  سنجش عملکرد شبکه يبرا ييسطح خرد( تمرکز کرده و در ارائه چارچوبها

و  8ييرا مبنا قرار داده و به کارا 2ديجد يدولت تِيريمد اتْين ادبيناتوان است. ا
هاي  نگرد. در مقابل، سنجش عملکرد شبکه مي يچه محدودياز در 9ياثر بخش

ي به دليل حضور استيسهاي  طلبد. در شبکه مي را يديجد يشاخصها ياستيس
گر بخش يکه از نظر بازاي  جهي(، نتانواع بازيگران )دولتي، خصوصي و عمومي

ر يا ساي يگر دولتيرسد ممکن است در نگاه باز مي مطلوب به نظر يخصوص
ازمند ين ياستيسهاي  سنجش عملکرد شبکه ،نينفعان نامطلوب باشد. همچنيذ

که بتواند ارتباطات  ياست به نحو يو فراسازمان يوند سطوح سازمانيسنجش پ
 (2880ووت و همکاران ) ،ن اساسيد. بر اسنجبنيز را ها  ان سازمانيم

به شرح  ياستيسهاي  سنجش عملکرد شبکه يآورانه براجامع و نو يچارچوب
ت يفين کيند بر تضمين چارچوب، عملکرد فرايکنند. در ا مي ارائه 2جدول 
، استحکام و ميعملکرد رژبر د داشته و يتأک ياستيسهاي  ک شبکهيدموکرات

م يد. در عملکرد رژکن ميانعطاف پذيري شبکه به مثابه قسمتي از دولت توجه 
از  يبخشهاي  با تنش همواجه درشود که آيا دولت  مي مطرح ن سواليا

 (.Voets et al, 2008برد؟) مي بهره ياستيسهاي  شبکه
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 (Voets et al, 2008 : 784چارچوب سنجش عملکرد شبکه ) .2جدول 

 اجزا و شاخص ها ابعاد
 ييبه اهداف و کارا يابيدست 1عملکرد محصول

 2نديعملکرد فرا

 تيمشروع
 يرسم

 ير رسميغ

 ييپاسخ گو
 پاسخگو بودن
 پاسخگو ماندن

 
 8تطابق

 شنهاد موضوعات با توافق اعضايپ
 به توافق يابيدست يسازوکارها

 توافق يهايژگيو

 9م يعملکرد رژ

 تيعضو
 شبکه ييسازمان اجرا شدن شبکه ينهاد

 ت روابطيفيک
 يچگال

 يچندگانگ
 

مستلزم  ياستيسهاي  شبکه يريا تداوم پذي يماندگار يابيگر ارزياز طرف د 
تي در بوده و پاسخ به سؤاالها  است که خاص شبکه ييارهايار داشتن معيدر اخت

ن شاخصها در يا آنها کمک کند. يماندگار ينيب تواند به پيش مي اين خصوص
 ذکر شده اند.  8جدول 

 ( Gore,2010 : 37)  ياستيسهاي  شبکه يريپذ شاخصهاي تداوم .3جدول 

 يابيارز يبرا يسؤاالت ها شاخص

 يداريپا
شتر پابرجا يا بيک دهه يدر حدود  يا شبکه در زمانيآ

 بوده است؟
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 دهند؟ مي ليشبکه را تشک ياعضا يمتنوع يها ا گروهيآ تنوع شبکه

 شبکه يريپذ عضويت
رفته و تعداد يد را پذيجد يا شبکه با مرور زمان اعضايآ

 دا کرده است؟يپ شيآن افزا ياعضا

 يمنابع مال
انجام امور خود  يبرا يکاف يت ماليا شبکه از حمايآ

 برخوردار است؟

 قدرت کشش
ان يتوجه به مسئله مورد نظر در م يبرا يا تعهد کافيآ

 شبکه وجود دارد؟ ياعضا

 پردازند؟ بکه به تبادل اطالعات يا دانش ميش يا اعضايآ تبادل اطالعات

 يعموم ياستگذاريکارکرد در س نقش و ؛ياستيس يها شبکه

 ييکه به تنها 1کپارچهيده حکومت يدر مقابل ا ياستيسهاي  اساساً مفهوم شبکه
هاي  مطرح شد. در مقابل، چارچوب شبکه کند مي ايند سياستگذاري را کنترلفر
که افتد  اتفاق مي يينظام ها ظلّکند که سياستگذاري در  مي انيب ياستيس

باشند.  ي، با تعداد متغيري از بازيگران،مختلف يبخشهاي  متشکل از حوزه
(Blanco at el, 2011: 298مطالعه .) هسياستگذاري عمومي از طريق مطالع 

آن  ديگر از سازمانهاي حامي منافعاي  با شبکه يحکومت يسازمانها انِيم هرابط
هاي  ريهشود. نظ مي ادي ياستيسهاي  شبکه يها چيزي است که از آن به نظريه

و  کنند اتخاذ ميسياستگذاري عمومي  به محور دولت يهاي سياستي رهيافت شبکه
 (. 44، ص 1810) گمبل در : مارش و استوکر،  پردازند مي ينهاد يبه رفتارها

 يامدهايبر پها  ن است که شبکهيا ياستيمدل شبکه س يات اصلياز فرض يکي
اي  يه شبکهل آنکه نظريکه به دلعت وجود دارد ين واقيگذارند. ا مي اثر 2ياستيس

ل دارد که با يان شد، تماينما يسلسله مراتب يمدلها وارد بر در پاسخ به انتقاداتِ
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قدرت در جامعه را  يتمرکز کرده و تفاوتها 1يبر موضوع همکار ياديشدت ز
توان گفت که در مکتب  مياي  تفاده از يک رويکرد مقايسهرد. با اسيدر نظر نگ

ل وجود دارد ين تمايشود، ا مي که با مطالعات رودز شناختهها  بکهش ييايتانيبر
 يرد که دارايدر نظر بگ يمشارکت کنندگان ت و بازيگران اجتماعي راکه دول

گي خود سازمان دهنده و خود ژين مطالعات بر ويقدرت برابر هستند. در ا
ن ياها  شبکه يمکتب آلمان ،گريشود. از طرف د مي ديتأکها  شبکه گرِهدايت

ابع و برخورداري از مشروعيت من کنترل پذيرد که دولت به دليلِ مي عيت راواق
. استقدرت برتر در شبکه  يدارا به عنوان نماينده منافع عموميانحصاري 

 هي بافاصلتگريت و هدايريدولت از نقش مد ،ن چشم اندازيدر ا ،نيبنابرا
ن سئوال مطرح است که با يه انجا همواريشود. البته در ا مي برخوردارها  شبکه

 چگونه ،هاي مختلف داراي منافعي است ذارياستگيوجود آنکه دولت در س
انجام داده و بر  يعيرا آن هم در بخش وسها  ت شبکهيريمد يطرف تواند با بي مي

(. اگرچه Teye, 2013: 64ر بگذارد؟)يان مشارکت کنندگان تأثيتعامالت م
ه يفرض 8اي  مدل شبکه ير است وليت آنها متغيبنا به حوزه فعالها  نقش شبکه

 ر است :يکه به شرح ز (Daguerre :2000) را در بردارد ياساس

و  يدولت مرکز ياز سازمانها 2ک بخشيدر سطح  ياستيشبکه س. 1 
 ريج آن تأثيشبکه بر نتا يداخل يهايژگيو. 2شود.  مي لينفع تشکيذ يگروهها

رات شبکه مهم است. اگرچه ييدر تغ يرونيو ب يداخل يفشارها. 8گذارد.  مي
ن يدرجه و سرعت ا، دهد مي ر نتيجه عناصر بيروني رخرات دييشتر تغيب
 دارد. يآن بستگ يساز غييرات به ظرفيت شبکه براي حداقلت

کرده  يينفعان شناسايذ يمبنا را برا 5 حداقل ياستيسهاي  ات شبکهيادب 
ن مبنا يتر شکل دهند. اولين و متعارفالت را از تعاماي  است تا بتوانند شبکه
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 1ياساس ياستيمربوط است به تبادل اطالعات و نظرات مربوط به موضوعات س
ار يدر مورد موضوعات بسبه ويژه ن مبنا يا 2.ياسيس ييا مسائل مربوط به کاراي
برخوردار است.  ياديت زيشتر افراد صاحب دانش هستند از اهميده که بيچيپ

ک شبکه عبارت است از تبادل انواع منابع مثل ي يريشکل گ ين مبنا برايدوم
 ييشناسا يبرا يک شبکه حامينکه يا خدمات. سوم اي يانسان يرويپول، ن

کند.  مي ل داد، تالشيک ائتالف برتر را تشکيکه بتوان با آنها  ينفعانيذ
 رگذار برقرار شود تا کنترليگران تأثين است که روابط با بازين مبنا ايچهارم

ک شبکه ين است که يپنجم و آخر ا يرد. مبنايمنابع حساس صورت گ
که رفتار خود را در پرتو اهداف  استي به دنبال شناسايي بازيگراني هماهنگ

 (.  Weible and Sabatier,2005 : 181-182کنند ) ينيش بيمشترک پ
 يو امکانات مال يچانه زنها  حققان معتقدند وجه مميزه شبکهاز م يبرخ 

هاي  ميانواع تحر ودز اعتقاد دارد سازمانهاي مختلفر ،هاست. به عنوان مثالآن
 خواهند، به کار مي گريد يرا با هدف کسب آنچه از سازمانها يو حقوق يمال
 ياستگذاريمختلف، س ين سازمانهايمتقابل ب يوابستگ هدر نتيج ،رند. پسيگ مي

ها  ن است که شبکهيپژوهشگران اگر از يد يشود. نظر برخ مي داريپداي  شبکه
چانه  يبرا يتوان آنها را صرفاً ابزار يهستند و نمها  شهيو اندها  دهيبرساخته ا

د که در شو مي گران گفتهياز باز يشبکه به ائتالف ،ن نگاهيکرد. در ا يتلق يزن
(. Sabatier and Jenkins,1993) دارند صمشخ ييک حوزه خاص ديدگاه

ش چشم يدايمنجر به پ ياستگذاريسهاي  د که مطالعه شبکهن اجماع وجود داريا
ن ي. طرفداران ا(Lazer, 2011) شده است ياستگذاريدر س 8يانداز رابطها

قابل  يتنها در صورت يو اجتماع ياسيسهاي  دهيچشم انداز اعتقاد دارند که پد
و نه  يک نظام اجتماعيبه صورت  يگران انفراديدرک هستند که به باز
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جانبه با د. اين بازيگران داراي روابط چندسته شويمجزا نگرهاي  تيموجود
هاي سياستگذاري  گيري و خروجيم يگران هستند و بر تصميگر بازيد

 يد به طور گسترده به نگرشهايباپژوهشگران نه تنها  ،جهيگذارند. در نتاثر
آنها  بازيگران درکه را هم  ييد روابط و ساختارهايبلکه با ،گران بپردازنديباز

ز يدر گذشته دور ن يا رابطه ن چشم اندازِيند. البته اکنکنند تحليل  مي عمل
ن يتر از مهم يکيد قرار گرفته است. قدرت به عنوان يله وبر مورد تأکيبوس
ا يک عامل )فرد يامکان خاص  يدر نگاه وبر به معنا يم علوم اجتماعيمفاه

 هاست که بتواند گذشته از پاي ماعيدر روابط اجت يتيخاطر داشتن موقعگروه( به
 Lamping) خود را با وجود مقاومت به کار برد هاتکاي اين امکان خاص، اراد

et al, 2012( الومان و نوک .)هاي  ييکنند که فرصتها و توانا مي اني( ب1401
عات، اعم از تبادل اطال ـارتباطات موجود در شبکه سياستي  گران دريباز

يا رد يگ مي است شکليا سيآ کند مي تعيين است کهـ  تخصص و يا ديگر منابع
 (. Laumann and Knoke, 1987و محتواي آن چيست؟)نه 

 يدسته طبقه بند 2را در  ياستگذاريسهاي  ات شبکهي( ادب1440بورزل ) 
منافع را به  ينقش واسطه گر ياستگذاريسهاي  ن دسته، شبکهيکند. در اول مي

گران يان بازيفا کرده و منابع پراکنده ميا ياز حکمران يعنوان شکل خاص
ان محققان يش در مين گرايکند. ا مي جيرا بس يو خصوص يعموم

)به  ياستگذاريسهاي  ن دسته، شبکهيدارد. در دوم رواج زياديآنگلوساکسون 
ان دولت و يافته مير يي( تمرکز خود را بر روابط تغياز حکمران يعنوان شکل
  (.Borzel,1998) دهد مي جامعه قرار

مربوط به  يکردهايسنت را در پژوهشها و رو 2توان  مي قتيدر حق 
واسطه گري »اول تحت عنوان ز کرد. سنت يگر متمايکدياز  ياستيسهاي  شبکه
اَشکال مختلف روابط  يعام برا يرا به عنوان اصطالح ياستيسهاي  شبکه «منافع

 ،ن سنتيدر ا ياستيسهاي  برد. شبکه مي نفع به کاريذ يان دولت و گروههايم
به عنوان  ،شود مي يکايي و بريتانيايي دنبالکه اغلب توسط پژوهشگران آمر
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 يجامعه مدن يان دولت و سازمانهايم ين تعامالت نهادييتب يبرا يليتحل يابزار
بر  ياستيسهاي  سنت مذکور آن است که شبکه يرود. نکته اساس مي به کار

 ،«حکمراني»تحت عنوان  ،ر سنت دومد گذارند. مي اثر ياستيس يامدهايپ
در  ـي جهت هماهنگي غير سلسله مراتبي به عنوان سازوکار ياستيسهاي  شبکه

آنهم در  ،شوند مي بع سياسي محسوبج منايو بس ـمقابل سلسله مراتب و بازار 
 ير دولتيو غ يگران دولتيان بازيماي  ن منابع به نحو گستردهيکه ا يطيشرا

 ي)مرکز پژوهش يسنت عمدتاً توسط پژوهشگران آلمانن يپراکنده است. ا
(. به عنوان Czischke, 2007: 66) شود مي دنبال يو هلند 1(ماکس پالنک

سطح صورت  8در  ياستيس يها ي شبکهها توان گفت پژوهش مي يجمع بند
ن حوزه يه در ايکه به مطالعات اول 2سطح کالن يعنين سطح يگرفته اند: در اول

 يان دولت و گروههاياز روابط م يک مدل کلّيش شده است تا گردد، تال يبرم
تمرکز بر روابط ساختاري و  8،يانيا سطح ميشود. در سطح دوم  ينفع طراحيذ

ن سطح معطوف يتوجه خود را به ا يياست. پژوهشگران اروپا يسازمان ميان
بررسي و تحليل ان اشخاص يز روابط مين 9ا سطح خرديکرده اند. در سطح سوم 

اد به سطح خرد يبا توجه ز ياستيسهاي  در حوزه شبکه ييکايات آمريد. ادبشو مي
 (.Lewis,2011: 1223کار خود را آغاز کرد )

  يعموم ياستگذاريدر س ياستيسهاي  ل شبکهيکاربرد تحل

هاي  ساختار شبکه ييمختلف و با هدف شناساهاي  در حوزه يمختلف يپژوهشها
مراکز قدرت صورت گرفته  ييمختلف و شناساگران يو ارتباطات باز ياستيس

نگ و يمطالعه لمپ شها که در حوزه سالمت انجام شدهن پژوهياز ا يکياست. 
د ي)بنگر ياستيسهاي  شبکه ييشناسا سندگانْي( است. هدف نو2812همکاران)

                                                                                                    
1. Max Planck School 
2. Macro-level 
3. Meso-level 
4. Micro-level 
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 9 ،ن منظوري. بداستگذاري مراقبتهاي سالمت در هلند استي( در س1به شکل 
و  ي، دارو سازيانسان يروين يزيت مراقبت، برنامه ريفيشامل ک ياستيحوزه س

ارتباطات و  يف چگونگيل شبکه به توصيانتخاب شده و با استفاده از تحل يمال
 پژوهش نشانهاي  افتهيشود.  مي سازمان پرداخته 288ش از يب يهماهنگ

ق ينه از طر ياستيحوزه س 9ن يب يدهد که بر خالف انتظار، هماهنگ مي
نده ينما يمثل سازمانها 1ندهينما يله سازمانهايبلکه بوس يحکومت يسازمانها

ان به يو انجمن کارفرما يپزشک ينده مصرف کنندگان مراقبتهايمارستانها، نمايب
 يندگيگر آن است که نمايافته ديشود.  مي واسطه گر انجام يعنوان سازمانها

 اثر يقبت پزشکاست مراين امر بر سيستم متوازن نبوده و اين سيمنافع در ا
 (. Lamping et al, 2012 ( گذارد مي

 سالمت هلند ياستگذاريچهارگانه سهاي  در حوزه ياستيسهاي  شبکه. 1شکل 
(Lamping, et al , 2012: 217 ) 

 
 

                                                                                                    
1. Representative organizations 
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در حوزه  ياستيسهاي  شبکه يز با بررسي( ن2818جنوال و همکاران )يو 
بودند. آنها با  1زننده يکا، درصدد شناسايي سازمانهاي پلستم کاستارياکوس

نها ن سازمايوجود ا ،2ينينابيت بيل شبکه و با کمک مفهوم مرکزياستفاده از تحل
ج نشان يکردند. نتا يرا در آنها بررس يزنندگ و شدت برخورداري از ويژگي پل

 تِين مرکزيشتريب يا هيناح يع آب، دفتر توسعه کشاورزيداد که در بخش توز
زمانهاي و سا يرگوالتور يگر سازمانهايرا در شبکه داشته و از طرف د ينينابيب

ن امر برخالف يدر شبکه برخوردارند. ا يزنندگ علمي از کمترين ميزان پل
اد يزاي  د از نقش واسطهين سازمانها بايکه در آن ا استت مطلوب يموقع

از اني زيگراست که ارتباط پرتعداد با ز آنيبرخوردار باشند. نقطه قوت شبکه ن
م اطالعات در شبکه به نحو يدهد که تسه مي مختلف نشان ياستياجتماعات س

 (.Vignola et al, 2013) رديگ مي صورت يمطلوب
ل در يدخ تِيگر اليباز 28( با تمرکز بر 2889سکل و سونگ )يما 

( درصدد يقيگر حقيباز 2ا گروه و يسازمان  15) 8حوزه مطالعه ياستگذاريس
گران ين حوزه و شناخت بازي( ا2د به شکل ي) بنگر ياستيشبکه س يبررس

)دپارتمان  DOE يعنيگر يباز 8دند که يجه رسين نتي. آنها به ااندقدرتمند 
 ي)نهاد مل NICHDکا( و يون معلمان آمري)فدراس AFTکا(، يآموزش آمر

و %( 45شتر از ي)ب ت درجهين مرکزيشتري( از بيسالمت کودکان و توسعه انسان
شبکه به  ين هسته مرکزي%( در شبکه برخوردارند. همچن14شتر از يشهرت )ب

 5ها يروني( و هم شامل بيگران حکومتي)باز 9ها يهم شامل درون است که ينحو

 & Miskel) شود مي نفع(يذ ير وابسته به حکومت مثل گروههايگران غي)باز

Song :2004گران يت بازيدهد تفاوت مرکز مي ج مطالعه آنها نشاني(. نتا

                                                                                                    
1. Bridging organisation 
2. Betweenness centrality 
3. Reading policy 
4. insiders 
5. outsiders 
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 گران شبکه است.يان بازياست در مير بر سير تأثيانگر سطوح متغيب

 Miskel & Songکا )يمطالعه در آمر ياستگذاريدر س ياستيشبکه س .2شکل 

:2004:101) 

 
ي حوزه استگذاريز با تمرکز بر سي( ن2819گ و همکاران)يهارتو 

کشور  2ن حوزه در يا ياستيسهاي  سه شبکهير، به مقايپذهاي تجديد انرژي
 آنها نشانهاي  افتهي(. 9و  8هاي  د به شکلي)بنگر اند آلمان و ژاپن پرداخته

، يو مجامع آموزش يمدنهاي  ، انجمنيو اقتصاد يصنعتهاي  دهد که انجمن مي
آلمان  يانرژ ياستگذارين ارتباطات را در شبکه سيتريت و قوين مرکزيشتريب

هاي  ار انجمنين قدرت در اختيشتريژاپن، ب يانرژ ياستيدارند. اما در شبکه س
 يو صنعت ين امر موجب شده است تا منافع اقتصادياست. ا يو اقتصاد يصنعت

فا ين حوزه ايا ياستيسهاي  ي)نسبت به آلمان( در خروج يشتريدر ژاپن نقش ب
در اي  هسته يانرژ يحام ي، گروههايانرژ ياستين در شبکه سيکند. همچن

کاربرد هاي  نهيجه زميبرخوردارند. در نت يشتريژاپن از قدرت بآلمان نسبت به 
 Hartwig) در آلمان نسبت به ژاپن وجود دارداي  هسته يشتر انرژيو توسعه ب

et al, 2014.)  
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 Hartwig etدر آلمان ) يحوزه انرژ ياستگذاريدر س ياستيشبکه س .3شکل 

al,2014: 15) 

 

 Hartwig etدر ژاپن ) انرژي ياستگذاريدر س ياستيشبکه س .4شکل 

al,2014: 19) 

 

 ياستيسهاي  مربوط به شبکه يد پژوهشهاينسل جد

از  يکيسندگان، ينو يو از نظر برخ ياستيسهاي  ن به شبکهينوهاي  در نگرش
عبارت است از اِدراک  ياستيمهم روابط قدرت در شبکه س يابعاد پنهان ول

متعلق به آن  که ياستيمختلف حوزه سز از عناصر يگران از منافع خود و نيباز
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هاي  موجود در شبکه يشناخت يساختارها ييهمگرا ههستند. ماهيت و درج
اد بر يار زيبس يريشود، تأث مي يگران آن ناشيکه از اِدراکات باز ياستيس

ک جهان يآن خواهد گذاشت. وجود  ياستيمات سيج تصميت شبکه و نتايماه
 1«شبکه يقواعد طراح»سياستي، تأثيرات شگرفي بر حوزه م شده از يتسه ينيب

 نِيب يهمکار هگذارد. درج مي هانسن( -توسط بلوم )اصطالح به کاربرده شده
نسبتاً همگرا در مورد  يدگاهيدرد که آيا دا ين بستگيگران شبکه به ايباز
ان مشارکت کنندگان شبکه وجود يمتعلق به آن در م ياستيحوزه س ياستهايس

گران شبکه از يباز يشناخت يل ساختارهايو تحل ين بررسير؟ بنابرايا خيدارد 
ثر بر ساختارهاي شناختي برخوردار است. از جمله عوامل مؤ ييت باالياهم

 2و توکي(. دLiberatore,1995) نوع گفتمان حاکم بر شبکه است بازيگران
ل دهنده گفتمان غالب يکه تشک يخيتار 8يمعتقد است که شناخت خط داستان

مذکور  گفتمانِ سعهستي خاص است و همچنين شناخت توايک شبکه سيدر 
که  (ياقتصاد يي)نهادگرا 9هانسن ـن او از مدل بلوم يار مهم است. بنابرايبس

ک از يو استراتژ ييعقال يکردهايگران را بر اتخاذ رويب منافع بازياساس تعق
ن اهميت تغييرات نشان داد يکند. توک برا مي دهد انتقاد مي آنها قرار يسو

 يشکل گرفته در حوزه انرژ ياستيس هبا تمرکز بر شبک ،گفتماني در شبکه
 کرده و نشان يرا در شبکه بررس« يانرژ ييکارا»کا، توسعه گفتمان يکشور آمر

به  يانرژ»مثال  يرد. برايگ مي ر گفتمان شکلييو تغ يبازساز دهد که چگونه مي
 يطيست محيمضرات ز»به سمت « زغال سنگ يو کارکرد سوختمثابه منبع 

دهد. نقش  مي ر شکلييتغ «و اجتناب از مصرف آنها يليفسهاي  يانرژ
د ـ کنن مي ش را ايفان نقينفوذ ايذ يا گروههاياغلب وزرا  ـ5ياستيسهاي  واسطه

                                                                                                    
1. The design rules of network 
2. Dave Toke 
3. Storyline 
4. Blom-Hansen 
5. Policy brokers 
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است که  يساز . پس اين نهايت ساده1ت استير گفتمان حائز اهميين تغيدر ا
م بلکه يگران شبکه نسبت دهيباز يشبکه را فقط به قدرت چانه زن ياستيس جينتا

د کننده يم شده در شبکه که توليتسه توسط گفتمانِ ين قدرت چانه زنيا
 (. Toke,2000) ديآ مي بوجود است يشناخت يساختارها

صورت گرفته در حوزه  يد گفت که در پژوهشهايبا يبه عنوان جمع بند 
که يشود. در حال مي دهير متمرکز ديکرد متمرکز و غيدو رو ،ياستيسهاي  شبکه

ر يکرد غيرفته است، رويکرد متمرکز صورت پذيعمده پژوهشها با استفاده از رو
اي  گسترده هاستفادته شده و هنوز ن مطالعات شناخيد ايمتمرکز به عنوان نسل جد

سياستي، نهادها هاي  بکهبه ش يستيتويکرد متمرکز و پوزياست. در رو از آن نشده
 يهايژگينجا بر ويشوند. در ا مي در نظر گرفته يگران انفرادياَعمال باز هتوليد کنند

که يشود. در صورت مي ديتأک ياستيج سير آنها بر نتايمانند اندازه شبکه و تأث ينيع
و نهادها به شود،  لحاظ ميشتر يب گرانْيعمل باز ير متمرکز، آزاديکرد غيدر رو

 2نحوه ساخته شدنبه و  شوند، مياَعمال بازيگران در نظر گرفته ت دايعنوان تول

د. اين رويکرد واقعيت را شو ميافراد و ايجاد معاني اَعمال توجه له يبوسها  شبکه
ز مجموع ينها  جه شبکهيافراد ساخته شده و در نت به دستداند که  مي «روايتي»

 ,Bevir and Richards) مشارکت کنندگان و مشاهده گران هستندهاي  تيروا

 ير متمرکز برايکرد غيابزار رو 2به عنوان  9ل متنيو تحل 8ي(. مردم شناس2009
 مورد استفاده قرار ياستيسهاي  ل در شبکهيگران دخيشناخت باورها و اَعمال باز

، لزوم يشبکه ا کردِيرو تِيجامع د گفت که به منظورِيبا ،تيرد. در نهايگ مي
توجه به اَعمال و باورها در کنار شناخت  يعنيکرد يو رود همزمان بر هر ديتأک

                                                                                                    
وزيـر يعنـي رابـرت     2توک بيان مي کند که در حوزه مورد اشاره يعني حوزه انرژي آمريکـا، نقـش    .1

جونز و جان گامر و نيز گروههاي فشار زيست محيطي به عنوان واسطه هاي سياست در تغييـر گفتمـان   
 ذکر شده بسيار مهم است.

2. construct 
3. Ethnography 
4.Textual analysis 
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با اي  ل محاورهياز پژوهشها تحل يدر برخ ،شود. به عنوان مثال مي ساختار احساس
مؤثرتري تبيين  ياجتماعهاي  ب شده تا جنبشيترک ياجتماع يها تحليل شبکه

 . (Mische, 2003)بيابند 

 يريجه گينت

ک ي يريشکل گ» ي عمومياستگذاريپژوهشگران سل گران و يکانون توجه تحل
در اتخاذ آنها مؤثر  يند و چه عوامليآ مي از کجاها  استينکه سياست: ا« استيس

کرد ين سؤال ارائه شده است. رويبه ا يمختلف و متفاوتهاي  هستند؟ پاسخ
معاصر است که نقش  يپژوهشهاي  ن چارچوبيدترياز جمله جداي  شبکه

شتر از ياست بيک سي يرينفعان را در شکل گيگران و ذيان بازيارتباطات م
هاي  صورت گرفته در خصوص شبکه يداند. اغلب پژوهشها مي گر عوامليد

کرد يرو. 2؛ ايشبکه  يليکرد تحليرو .1 :هستند کرديرو 2شامل  يسازمان
 يق بر بررسيکرد اول، تمرکز تحقيدر روي. ه مثابه شکلي از حکمرانبها  شبکه

)مشابه آنچه  يان فرديمهاي  و مطالعه شبکهها  شبکه يفردهاي  نبهسطح خرد، ج
ف و يکرد به توصين رويکه جامعه شناسان عالقه دارند( قرار دارد. محققان در ا

ت و ي، مرکزيمثل چگال يميشبکه با استفاده از مفاه يساختار يهايژگين وييتب
ن و ييف، تبيبه توصنکه يعبارت است از ا ينجا هدف اصليپردازند. در ا مي ...

ن ييتب يبرا ين شکل بندينکه از ايا ايروابط پرداخته شود و  يسه شکل بنديمقا
 يبه شکل سازوکارهاها  کرد دوم، شبکهيخاص استفاده شود. در رو يامدهايپ

در اين  شوند. مي در نظر گرفته نامند مي «حکمراني»ي يا آنچه که هماهنگ
ار و سلسله مراتب قرار داشته و به آنها به ف بازيط هدر ميانها  رويکرد، شبکه

دن به اهداف يجهت حل مسائل و رس ،ن دويمجزا از ا يعنوان سازوکار
نجا بر يدر ا ،قتي(. در حقProvan & Kenis,2007: 232شود ) مي ستهينگر

ص و يتوان نقا مي اي کرد شبکهيشود که با اتخاذ رو مي ديتأک يژگين ويا
محدود، کمبود منابع، عدم  ير چشم اندازهاي)نظ يدولت يبوروکراسهاي  يکاست
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در ارائه  ير ناتوانيز نظام بازار )نظيانعطاف، دانش محدود و منسوخ شده( و ن
( را يو جانب يرونيو آثار ب ياجتماع يهايجاد نابرابري، ايکاالها و خدمات عموم

(. 1841 ،يو مرتضو يي)رعنا ها را مرتفع ساخت يين نارسايجبران کرده و چن
هاي رويکرد  مزيتو  يين حوزه، توانايات ايادب يپژوهش حاضر ضمن بررس

ف به منابع بازيگران، مختلهاي  افتيرهاز ده و کراي را بررسي  شبکه
 يليکرد تحليه است. روکردهاي آنها بحث  گزيني ها و ارتباط استراتژي

 يعموم ياستگذاريل گران حوزه سيبه پژوهشگران و تحل ياستيسهاي  شبکه
ک ينفعان مختلف که حول يگران و ذيباز ييدهد تا با شناسا مي ن امکان رايا

را با توجه به قدرت و  ياستيسهاي  يرند، خروجيگ مي است خاص شکليس
 شترِيقدرت ب زماني که مورد مالحظه قرار دهند. ياستيارتباطات آنها در شبکه س

خورد،  مي آنها پيوند هويژ ت و کارکرديبا ماه ي از بازيگرانخاصّ نوعِ
 يپژوهشها دِيشود. نسل جد مي استيک سياز  يمتفاوت يژگيو هکنند تعيين
کرد يرو شترِيت بيکند که به منظور جامع مي شنهاديپ ياستيسهاي  شبکه
ار شبکه بايد گران در کنار شناخت ساختيباز يو باورهاها  ، نگرشيا شبکه

 شوند. همزمان مالحظه و بررسي 
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