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 چکیده

 
ام شناسایی کنشگران نهادي و ارزیابی تعامالت آنها با یکـدیگر از ملزومـات اسـتقرار نظـ

 حلیـلت رویکـرد گیـري از. پژوهش حاضر بـا بهـرهرویج و آموزش کشاورزي تکثرگراستت
ترویجـی در سـطح  -هاي آموزشیاجتماعی، وضعیت تعامل نهادهاي مرتبط با فعالیت يشبکه

 روش پـژوهش آرشـیوي، ابتدا بـه ،است. در این راستا کردهاستان کرمان را بررسی و تحلیل 
ي نفر از متخصصان کلیـدي فعـال در حـوزه 163مشاهده مستقیم و مصاحبه غیرساختارمند با 

 نهاد دولتی، خصوصی، انتفاعی و غیرانتفاعی شناسـایی 51کشاورزي، تعداد ترویج و آموزش 
 ازبراي تحلیل ساختار الگوي روابـط بـین ایـن کنشـگران نهـادي  ،ي بعدشدند و در مرحله

ي تبادل کارشناس فنی، اجراي پروژه مشترك، رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی براي شش شبکه
 پـژوهش استفاده شد. نتایجمایت مالی و اثر سیاستی تحقیق و مشاوره علمی، حمایت فنی، ح

 ي نهادي پویـا وترویجی، شبکه-هاي آموزشیي فعالیتداد که در شرایط فعلی در زمینه نشان
هـاي در شـبکه ،ي کنشگران برخوردار نیست. همچنـینسیّال از تعامل و ارتباط ارگانیک همه

و  تـوازن در نفـوذهاي دولتی لتی با سازمانهاي مردم نهاد و غیردوسازمان نهادي موجود بین
فـوذ و هاي خصوصی، انتفاعی و غیرانتفاعی، اقتدار، ناي که سازمانگونهاقتدار وجود ندارد، به

گیري کمتـر مـورد تري دارند و در فرآیند سیاستگزاري، مدیریت و تصمیمقدرت کنترل پایین
موزش کشاورزي تکثراگـرا در سـطح اسـتان نظام ترویج و آ کهطوريگیرند، بهتوجه قرار می

» محوربودجه« باشد،» محوربرداربهره«و » محورروستایی«، »کشاورزمحور« کهآن از کرمان بیش
 است.

 
 تحلیل شبکه اجتماعی.: کنشگران نهادي، ترویج تکثرگرا و هاي کلیديواژه

 
 مقدمه

 هـايبخـش از و حیات بشر پایداري بنیان کشاورزي
 اســت محلــی و ملــی يتوســعه از حمایــت در محــوري

)Karimi et al., 2013.( و  نه تنها مواد خاماي که گونهبه

 ,Madani( کنـدرا تـأمین مـی جامعـه غذاي مورد نیـاز

درآمد  و در ایجاد اشتغال مهمی بسیار نقشبلکه  ،)2014
در مناطق روستایی، فقرزدایی و حفـظ منـابع طبیعـی و 

 ;Ghasemi et al., 2012(نمایـد مـی زیسـت ایفـامحیط
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Afrakhteh et al., 2013(دنیـاي تصـور اي کـهگونـه؛ به 
 Sabouri et(نیسـت  ممکن کشاورزي بدون یافتهتوسعه

al., 2012.( و عقالیــــی سیاســــتگزاري ،در نتیجــــه 
 ایـن پایدار يو توسعه پیشبرد راهبردي براي ریزيبرنامه
در  ذیـربط نهـادي کنشـگران هاي اصلیدغدغه از بخش

). با ایـن FAO, 2009( رودمی شماربهکشورهاي مختلف 
 در کشـاورزي بخـش يتوسـعههاي اخیر در سالوجود، 
هـایی چـالشبـا  حـال توسـعه، در کشورهاي از بسیاري
 ,.Eshraghi-Samani et al( اسـت بـودهروبـرو  اساسـی

2016.( 
چالش مربوط به تولید مـواد غـذایی و امنیـت  یناول
 Rosegrant & Cline, 2003; Brunstad et( استغذایی 

al., 2005(، وضـعیت کلـی رغم بهبـوداي که علیگونهبه 
میلیون نفر دچـار سـوء  800 حدود، نغذا در جها تولید

چـالش  .)Koning et al., 2002( هسـتند مـزمن تغذیـه
با توجـه بـه وابسـته است.  زاییکاهش فقر و درآمد ،دوم

کشاورزي، متاسـفانه  بهیک میلیارد انسان بودن معیشت 
هاي اخیر سهم این بخش در افـزایش اشـتغال و در سال

کاهش فقر به دالیلی مانند افـزایش ریسـک در تولیـد و 
کاهش یافتـه اسـت گذاري سرمایه ضعف دربازاررسانی و 

)Leeuwis, 2013روي کشــاورزي ). چــالش ســوم پــیش
باشـد. بـوم مـیمنـابع طبیعـی و زیسـتپایـدار مدیریت 
خاك، آلودگی آب، استفاده بیش از حد از مـواد  فرسایش

تخریـب  و هـاي آب زیرزمینـیشیمیایی، کـاهش سـفره
هــاي طبیعــی حیــات وحــش، تنهــا بخشــی از زیســتگاه

در زیسـت محیط حامیان از سويهاي مطرح شده نگرانی
 ,Vanclayاست (بوم زیستبر مورد پیامدهاي کشاورزي 

 یي دانشـهکثـرت دانـش و جامعـچالش چهارم . )2004
مطرح شـد،  پیش از اینکه  یهایبسیاري از چالشاست. 
نظام از با استفاده بخش کشاورزي در صورت توسعه تنها 

 شـوندمهـار مـیسـازگارتر بـا شـرایط دانش و اطالعات 
)Leeuwis, 2013 استفاده از دانش و اطالعـات سـازگار .(

در جوامــع کشــاورزي نیــز نیازمنــد یــک نظــام دانــش و 
 .)Lybbert & Sumner, 2012( سازگار استاطالعات 

 موانـع مقابـل بخـش کشـاورزي، تحقیقـات وجود با
انکارناپـذیر  و اصـلی نقـش بر جهان و متعددي در ایران

توسـعه کشـاورزي تأکیـد  در کشـاورزي آموزش و ترویج
 تـرویج و آمـوزش کشـاورزي .)Falsafi, 2012(اند نموده

ــال هــايبخــش يمحرکــه نیــروي  اورزيکشــ نظــام فعّ
)Sabouri et al., 2012( و نـوآوري دانش، انتقال موتور و 

 بــا ؛ زیــرا)Rivera & Sulaiman, 2009(اســت  توسـعه
 ارتباط کشاورزي پژوهشی و اجرایی جامعه و بردارانبهره
 و انگیـــزه ،همچنـــین ).Sabouri et al., 2012( دارد

توانمندي  نیز و انسانی عامل تولیدي و فکري هايتوانایی
عمـومی  هـايحرکـت و هـاتشـکل مشارکت آنها را در و

ــی ــاء م ــد ارتق و  )Hossein-Mohammadi, 2009(بخش
 هـايچـالش توانمند را براي مقابله بـا و نوآور کشاورزانی

 دهـدپرورش می کشاورزي يآینده نسل عنوانبه جهانی
)Mulder, 2009( . ــزایش ــا هــدف اف ــن، ب ــر ای ــزون ب اف

ي تمرکـز نیـروي کـار، نقطـه و دادها در زمین، آببرون
دانـش و اطالعـات  يدر حـوزههـاي کشـاورزي سیاست

ــاورزي ( ــازویLybbert & Sumner, 2012کش  ی) و ب
 بـوده اسـتدسـتیابی بـه توسـعه پایـدار  برايقدرتمند 

)Atsan et al., 2009.( تــرویج و آمــوزش  ،بــه عبــارتی
هـاي ينشـر نـوآور و معرفیطراحی، از طریق  کشاورزي
ي هایـبهبود دانش، نگرش و رفتارهـاي افـراد، ارمختلف، 

، توســعه ســازگاري و اي بــه کشـاورزانخـدمات مشــاوره
کاهش ریسک به رشد و تعالی نیروي انسـانی و افـزایش 

-Malek(کنــد مــیکشــاورزي کمــک بخــش  وريبهــره

Mohammadi, 2011.( 
مانند بسیاري از کشورهاي در حال توسعه هدر ایران 

مرکـز بـر خـدمات تـرویج کشـاورزي رویکرد ترکیبیِ مت
 گیــرددولتــی (عمــومی) مــورد اســتفاده قــرار مــی

)Aallahyari, 2009(  در برآورده ساختن اهداف که البته
 & Hayatiاست ( نداشتهکشاورزي پایدار توفیق چندانی 

Rezaei-Moghaddam, 2006; Karamidehkordi, 
 رداي هـاي عمـدهنظام با چـالشکه این طوريبه). 2013

رویارویی از:  است که عبارتند روبرو خدمات به کشاورزان
 & Lybbertاکولوژیکی متنـوع ( -هاي کشاورزيبا زمینه

Sumner, 2012( کمبود بودجه و تسهیالت حمل و نقل ،
، کمبـود )Dinpanah et al., 2009(و تجهیزات آموزشـی 

هـاي پرسنل ترویجی متخصص، محتواي نامناسـب پیـام
اي و تجربه عملی نامناسـب هاي حرفهترویجی، صالحیت

هاي ضمن خدمت پرسـنل پرسنل ترویج، کمبود آموزش
هـاي آموزشـی و ترویجی و به روز و به موقع نبودن دوره

، فقـدان پیونـد )Souri et al., 2012(اطالعاتی مروجـان 
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ــا ســازمان ــین ســازمان تــرویج ب هــاي ارتبــاطی قــوي ب
ــگاه ــاتی و دانش ــا (تحقیق  ;Babaei et al., 2013ه

Karamidehkordi, 2013 ــنل ــعیف پرس ــزش ض )، انگی
، پراکنـدگی و )Yaghoobi-Farani et al., 2009(تـرویج 

انبوهی مخاطبان و ناتوانی در تحـت پوشـش قـرار دادن 
 )Nazarzadehzareh et al., 2011(بـرداران ي بهـرههمه

پـا و فقیـر و انتقـال فنـاوري خصوص کشاورزان خـردههب
ــه آنهــ ــین)Rezaei et al., 2010(ا مناســب ب  ،. همچن

 کشـور کشـاورزي ترویج نظام ارکان در هایی نیزنارسایی
 کارکردهـا، و اهـداف نظـري، چارچوب و مشیمانند خط
 هـدف، هـايگروه تشکیالتی، و اداري ساختار کارگزاران،

 و کشاورزي تحقیقات با پیوند ترویجی، هايبرنامه تدوین
آن  بـازنگري و اصالح که اردد وجود مالی منابع و بودجه

 .)Feali et al., 2015(نموده است  ضروري را
تـرویج نظـام ل و مشـکالت یقسمت اعظمـی از مسـا

ــدرت  ،کشــاورزي عمــومی ــاالي ق ــه تمرکــز ب ــوط ب مرب
 اســتدر ســطوح مرکــزي (دولــت) گیــري تصــمیم

)Allahyari, 2009( ــه؛ ــهب فقــدان واگــذاري  کــه ايگون
چنـین  سازگاريمانع از  متناسب قدرت به سطوح محلی

 شـده اسـتهـایی بـا نیازهـاي جامعـه و مخاطبـان نظام
)Hayati & Rezaei-Moghaddam, 2006 .(ــابراین  ،بن

کشاورزي همیشه به لحاظ هـدف، و آموزش نظام ترویج 
ي جامعه و هاي مورد استفاده، نوع خدماتساختار، روش

 يهاسازمانو  )Rivera, 1996; Allahyari, 2009(هدف 
 World( اسـت تحول بوده نیازمند ي خدماتدهندههیارا

Bank, 2009( . هاي ترویج دولتـی تحول در نظامهرچند
ــدرت، م ــر ق ــز ب ــتتمرک ــکل اس  ).Baah, 2017( مش

ي هاي تـرویج کشـاورزنظامرود که میانتظار  کلیطوربه
دهندگان خدمات باشد هداراي تنوع بیشتري از جنبه ارای

)World Bank, 2009 ارتقايي، فناورعالوه بر انتقال ) و 
و تسـهیل تغییـرات رفتـاري،  مخاطبـاندانش و آگـاهی 

ــارا ــابعي خــدمات بهداشــتیهی ــی،، صــیانت از من  طبیع
هـا توانمندسازي و مشارکت در طراحی و توسعه فنـاوري

 ,.Allahyari, 2009; Singh et al( را نیز بر عهـده گیـرد

2014; Izadi & Yaghoubi-Farani, 2017.(  ــین چن
هاي ترویج کشاورزي، گرایش تغییري در اهداف و رسالت

دولتی رسانی به تغییر پارادایم و شکستن انحصار خدمات
 نظام تـرویج«را افزایش داده است که از آن تحت عنوان 

د. در نظام ترویج شویاد می» کشاورزي تکثرگرا و آموزش
 ماننـدي متنـوع و گونـاگونی تکثرگرا، نهادهـاکشاورزي 

هــاي خصوصــی، ســازمان بخــشدولتــی و  ســاختارهاي
هــاي کشــاورزي و نهــاد، جوامــع مــدنی و انجمــنمــردم

ي خــدمات تــرویج کشــاورزي و هیــارا وظیفــه روســتایی
ـــی ـــد (روســـتایی را انجـــام م  ;Rivera, 1996دهن

Karamidehkordi, 2013; Kokate et al., 2016 .( چنین
 لزوماي زراعی و نیز هتی کشاورزان و نظامتنوع ذا ینظام

ي روستایی بـا خـدمات و هاي توسعهچالشبه رسیدگی 
 ,Baah( شناسـدبـه رسـمیت مـی را رویکردهاي متنـوع

2017 .( 
 نهـادي کنشگران مشارکت موجب نهادي تکثرگرایی

 -ت آموزشـیعرضـه خـدما و تـأمین فرآینـد در مختلـف
 و گرانـهتسـهیل حمایـت صورت در که شودمی ترویجی

 نظـام تـرویج از کارآمـدتر و تـراثربخش بسیار، هماهنگ

 .)Izadi & Yaghoubi-Farani, 2017(خواهد بود  دولتی
توان به از مزایاي دیگر نظام ترویج کشاورزي تکثرگرا می

و  هـاهـایی ماننـد کاسـتیمحـدودیت رتوانایی در غلبه ب
انعطــاف در  و بــاتخصــص مهــاي بودجــه، کــادر کســري
هـا ده ساختن نیازهاي زیربخشبراي برآور رسانیخدمات

قـابتی در دسترسـی و ر یو مناطق خاص، ایجـاد محیطـ
 ,.Birner et al( اشاره کردي خدمات هیگسترش سطح ارا

2009; Baah, 2017 .( ایـن در حـالی اسـت کـه یکـی از
مشکالت بیشتر کشورهاي جهان سوم بـراي تکثرگرایـی 

مـورد نهادي در ترویج، فقدان اطالعات جامع و کافی در 
هـاي فعـال در ایـن هـا و سـازمانها، گروهنهادها، شرکت

هـا و اهـداف آنهـا هـا، توانمنـديزمینه و منابع، ظرفیـت
 ).Shabanali-Fami et al., 2008( باشدمی

ي اهمیـــت ایـــن موضـــوع، در زمینـــه رغـــمعلـــی
بـه ویـژه در سنجی نظام ترویج کشاورزي تکثرگـرا امکان

 داراي نظـام تـرویج مـاًکشورهاي در حال توسعه که عمو
تحقیقات معدودي انجام شـده  ،کشاورزي دولتی هستند

ــت ــایجاس ــژوهش . نت   Izadi & Yaghoubi-Faraniپ
-که در نظام ترویج تکثرگرا، بهبود  آن از حاکی )،2017(

هاي خصوصـی، ان مراکز تحقیقاتی، شرکتمصورت همز
هـاي تعـاونی، مراکـز تـرویج جهـاد کشـاورزي و شـرکت

در و کننـد اي آموزشـی و ترویجـی برگـزار مـیهـبرنامه
مخاطـب  و دیابـرقابتی کیفیت خدمات بهبود می یفضای
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نیاز، سطح آگاهی و کیفیت خدمات به یکـی از  بر اساس
ـــازمان ـــن س ـــیای ـــه م ـــا مراجع ـــد.ه ـــه کن ي مطالع

Karamidehkordi )2013 (تغییـــــر رابطـــــه بـــــا  در
ت خصوصی و تـأثیر آن بـر ارتباطـا -هاي دولتیسیاست

میان تحقیقات کشاورزي، ترویج کشـاورزي و کشـاورزان 
کشـاورزي ایـران بایـد در که نظام ترویج  نشان دادایران 
 و کنـد ایجادتغییراتی دهی به کشاورزان ي خدماتشیوه
ها و عالیق و نیـز تري از فعالیتپوشش طیف وسیع براي
تـرویج  يرویکـرد تکثرگـراهاي مختلف کشاورزان، گروه

صـی یـا دولتـی تر از ترویج صرفاً خصـوموفق ،کشاورزي
) Moradi-Kafraj et al. )2013هـاي یافته کند.میعمل 
 شـرطتمرکززدایی ترویج کشـاورزي پـیشکه  داد نشان

گذار از نظام تـرویج کشـاورزي عمـومی بـه نظـام اصلی 
چهـار ، ایـن پـژوهشباشـد. ترویج کشاورزي تکثرگرا می

 هجملـ را ازو حمـایتی  عامل زیرساختی، نظارتی، انسانی
هـاي ي زیرساختتوسعهو بر تمرکززدایی  اثرگذار عوامل

اقتصــادي، توانمندســازي کشــاورزان بــراي مشــارکت در 
ي اهـداف و فلسـفهرا از  سـازي کارکنـانها و آگاهبرنامه

 )Allahyari )2009 داند.می در ایران نظام ترویج تکثرگرا
ــدها بررســی در ــداري کشــاورزي و پیام ــراي پای ي آن ب

بخـش کشـاورزي  کـه دریافتهاي ترویج کشاورزي نظام
اسـت روبرو اي محیطی عدیدههاي زیستایران با تخریب

به مهارت کافی براي دستیابی  ترویج کشاورزي ازنظام و 
رویکردها و الگوهاي جدیـدي  و پایداري برخوردار نیست

بـه سـمت گرایانـه هـاي کـاهشدیـدگاه از حرکتمانند 
تـرویج  ،عبـارتی. بهنیاز دارد مندهاي جامع و نظامدیدگاه

کشاورزي باید تالش کند تا با تمرکززدایی و تکثرگرایـی 
کارکردها، راهبردها و اهـداف جدیـدي را تبیـین  نهادي

 کند.
Singh et al. )2014( هر  که دادند نشان پژوهشی در

ماننـد گسـترش  مزایاییچند نظام ترویج تکثرگرا داراي 
ــطح ارا ــس ــدمات، هی ــهي خ ــاي هم ــه نیازه ــه ب ي توج

 و وري واحـدهاي زراعـیروستاییان، افزایش تولید و بهره
هـاي خصوصـی در مشارکت بیشـتر کشـاورزان و بخـش

سـازي ولی نهادینه استخدمات ترویج کشاورزي  يهیاار
راگیـر بـراي پـایش و في یـک نظـام هماهنـگ و توسعه

ي دهنـدههیـي مختلـف اراهاهاي بخشنظارت بر فعالیت
ی است که باید بـه هاي چنین نظامخدمات از محدودیت

) Adhiguru et al. )2009 يمطالعـه شکلی اصالح گردد.
هاي انتقـال اطالعـات کشـاورزي در راستاي تقویت نظام

نشان داد کـه فروشـندگان  ،تکثرگرا در کشور هندوستان
به دلیل سهولت و راحتـی  نهاده و سایر کشاورزان پیشرو

بهــره جــی یاز خـدمات ترو بیشــتررسـی بــه منـابع، دست
 رکشاورزي کشاورزمحو ي ترویجتوسعه ،بنابرایناند. برده

هـاي انتقـال براي بهبود سـطح پوشـش و کـارایی نظـام
نظام ترویج کشـاورزي  هايضرورت ازاطالعات کشاورزي 

 بـا) Birner et al. )2009تکثرگـراي هندوسـتان اسـت. 
ــارا ــراي طهی ــارچوبی ب ــدمات ي چ ــل خ ــی و تحلی راح

ه گرفتند کـه اي تکثرگراي ترویج کشاورزي نتیجمشاوره
یک منطقه خیلـی  رايتجویز یک الگوي ترویجی خاص ب

ســازي میــان بلکــه ظرفیــت ،امیدوارکننــده نیســت
شناســـایی و  بـــراياران و مـــدیران تـــرویج گزسیاســـت
هـاي با شرایط خاص و اولویتمتناسب مالی  هايحمایت
نظام ترویج  ساز استقرار، زمینهقه یا کشورمنط هر توسعه

 .خواهد بودتکثرگرا 
هدف پژوهش حاضر افزایش کارآیی و اثربخشی نظام 
نوظهور ترویج و آمـوزش کشـاورزي تکثرگـرا در اسـتان 
 کرمان است. این استان پهنـاورترین اسـتان کشـور و بـا

 متنـوع تولیـد و کشـاورزي هـايوسعت فعالیت به توجه
باغی (امکان کاشت و تولیـد بـیش از  و یزراع محصوالت

 نوع محصول زراعـی) نقشـی 54نوع محصول باغی و  70
 و کشـاورزي محصـوالت تولید و تأمین در اساسی و مهم

 ,.Karimi-Gougheri et al(کشـور دارد  غـذایی امنیـت

هــا و نهادهــاي مختلــف ســازمان ،. در ایــن راســتا)2018
نظـام تـرویج  ترویجـی در -هـاي آموزشـیدرگیر فعالیت

تکثرگرا در ایـن اسـتان شناسـایی شـدند و از آنجـا کـه 
 الگوهـاي بررسـی و تجسـم بـا اجتمـاعی شـبکه تحلیل

ــود درون ــه موج ــايمجموع ــادي ( ه  & Bastamiنه

Javadzadeh, 2015( شـناخت مسـئله،حـل خصوص در 
 و سیاســتگزاري گیــري،ســازي، تصــمیمتصــمیم روابــط،
هـاي با توجه بـه قابلیـت ،نهایت در بوده و موثر مدیریت

دلخـواه،  مـورد آمـدن بـه نتـایج لیاین رویکرد، امکان نا
 ,.Mohammadi-Kangarani et alگــردد (میســر مــی

ي اجتماعی براي بررسی )، از تکنیک تحلیل شبکه2014
و تعــامالت ایــن نهادهــا در  ارتباطــات کیفیــت و کمیّــت

 هاي مختلف بهره گرفته شد.شبکه
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 روش تحقیق
اضر از نـوع کـاربردي اسـت کـه بـه روش ح پژوهش

ــیفی ــل  -توص ــرد تحلی ــتفاده از رویک ــا اس ــی و ب تحلیل
مختلـف درگیـر  هاي اجتماعی، کنشـگران نهـاديشبکه

در سطح اسـتان کرمـان را  هاي آموزشی ترویجیفعالیت
مورد تحلیل قرار داده است. در این پژوهش براي تعیـین 

رشــیوي کنشـگران نهــادي، در ابتــدا بــا روش پــژوهش آ
ي منابع مکتوب و تحقیقات پیشین و استفاده از (مطالعه

هـاي آرشیو اسـتانداري)، مشـاهده مسـتقیم و مصـاحبه

نفر از متخصصین اسـتانی و ملّـی  163غیرساختارمند با 
ترویجـی در -هـاي مختلـف آموزشـیي فعالیتدر زمینه

ــدیریت  ــاد کشــاورزي، اســتان (م ــه جه ســطح وزارتخان
 و آموزش يرزي)، شهرستان (ادارههماهنگی ترویج کشاو

 51ترویج) و دهستان (مراکـز جهـاد کشـاورزي)، تعـداد 
ترویجـی داشـتند،  -نهاد و تشکلی که فعالیـت آموزشـی

شناسایی شدند. اسامی نهادها بـه همـراه نـام اختصـاري 
 آورده شده است.  )1(آنها در جدول 

 
 ترویجی در سطح استان کرمان -هاي مختلف آموزشینهادهاي مرتبط با فعالیت -1جدول 

 نهادها عنوان
 عنوان

 اختصاري 
 اختصاري  عنوان نهادها عنوان

 AMIAP معطر و صنعتی دارویی، گیاهان انجمن CCIMA کشاورزي و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق
 IWPRI ایران آب تدبیر اندیشکده URC روستایی هايتعاونی اتحادیه

 PRC کشور پسته پژوهشکده UNAC ي عشایرهاي کشاورزاتحادیه تعاونی
 FH کشاورز خانه UAF دامداران هاي تعاونی کشاورزيشرکت اتحادیه
 UMS پزشکی علوم دانشگاه UB زنبورداران هاي کشاورزيتعاونی اتحادیه
 ANRBO طبیعی منابع و کشاورزي مهندسین بسیج سازمان UPBH مرغداران هاي کشاورزيتعاونی اتحادیه

 ORC روستایی تعاون سازمان UPCC تولید روستایی هايتعاونیهاي شرکت ادیهاتح
 AO سازمان جهاد کشاورزي GBS استاندارد کل اداره
 ANREO طبیعی منابع و کشاورزي مهندسی نظام سازمان NAO عشایري امور کل اداره
 IC المللیبین هايسازمان TVTO ايحرفه و فنی آموزش کل اداره
 RWWC روستایی فاضالب و آب شرکت ET پرورش و آموزش کل اداره
 RWA ايمنطقه آب سهامی شرکت WO بهزیستی کل اداره
 SLAL دام امور پشتیبانی سهامی شرکت IAO اسالمی تبلیغات کل اداره

 CLSW اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل اداره
 مهندسی و فنی اي،مشاوره خدمات هايشرکت

 ACATA کشاورزي

 ASSC کشاورزي حمایتی خدمات شرکت DE زیست محیط حفاظت کل اداره
 BR سیما و صدا PVO دامپزشکی کل اداره
 SIFVN عشایر و روستائیان کشاورزان، اجتماعی بیمه صندوق SPSCO تربیتی و تامینی اقدامات و هازندان کل اداره
 AIF کشاورزي بیمه قصندو IDCYA نوجوانان و کودکان فکري پرورش کانون کل اداره
 SFDA کشاورزي بخش توسعه از حمایت صندوق NRWM آبخیزداري و طبیعی منابع کل اداره
 و دستی صنایع فرهنگی، میراث کل اداره

 RNWF هاي اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایريصندوق CHHTA گردشگري

 AEA کشاورزي خبرگان کانون MO هواشناسی کل اداره
 IKRF )ره( خمینی امام امداد کمیته GO استانداري

 TEC دانشگاهی آموزش مراکز IPA ایران پسته انجمن
 ANREC طبیعی منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز AD خرما انجمن
 AGS کشاورزي کارهاي صنفی نظام AW گردو انجمن
   AG دارانگلخانه انجمن

 
ي روابـط براي تحلیل ساختار الگـو ،ي بعددر مرحله

بین کنشگران نهادي در راستاي دستیابی به نظام ترویج 
رویکـرد تحلیـل شـبکه  و آموزش کشاورزي تکثرگـرا، از

هاي پژوهش با پرسشـنامه اجتماعی بهره گرفته شد. داده
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ي آوري گردید و با اسـتفاده از روش تحلیـل شـبکهجمع
ـــل ( ـــدند و Full-network methodsکام ـــل ش ) تحلی

ل کارشناس فنی، اجراي پـروژه مشـترك، پیوندهاي تباد
تحقیق و مشاوره علمی، حمایت فنی، حمایت مالی و اثـر 

 از هـاداده تحلیـل و تجزیـه بـراي سیاستی بررسی شـد.
 6.631UCINETو  Excel ،20winSPSSافزارهـــــاي نـــــرم

 Net drawافـزار هاي مـورد نظـر در نـرماستفاده و گراف
ي شــبکهي تحلیــل هــاي عمــدهترســیم شــد. شــاخص

تحلیل ساختاري روابط کنشگران نهـادي  اجتماعی براي
ــه ــه ب ــورد مطالع ــراکم م ــاخص ت ــد. ش ــه ش ــار گرفت ک

ن ارتباط کنشـگران در سـطح شـبکه ي میزادهندهنشان
ــت ــبت اس ــع نس ــود و در واق ــاالت موج ــان اتص  در می

 HeuiBaeباشد (ي شبکه میاتصاالت بالقوه کنشگران، به

et al., 2015گذاري پیوندها فتگی از به اشتراكیا). انتقال
عنوان پـل ارتبـاطی ها بـهبین سه سازمان که یکی از آن

شود. هرچه تعداد بین دو سازمان دیگر هست، حاصل می
ي پیوندها بیشتر باشد، میزان این دهندهکنشگران انتقال

پایـداري و دوام روابـط را  ،شاخص باالتر است و درنتیجه
 ,.Hasanabadi et alل دارد (در بین کنشـگران بـه دنبـا

2017.( 
ي مرکزیت درجه یک کنشگر در شبکه نشان دهنـده

تعداد ارتباطات یا پیوندهاي آن کنشگر با سایر کنشگران 
 ,Erfanmanesh & Arshadiموجـود در شـبکه اسـت (

مرکزیت درجه ورودي میزان باالي اي که گونه). به2015
آن اسـت و  ارو اقتـد شـهرت ي،هدهندنشانیک کنشگر، 
ي هدهنـدنشـان خروجـی يهدرجـمرکزیت میزان باالي 

 ,Bastani & Raissiباشد (نفوذ اجتماعی آن کنشگر می

ي کنشگرانی است دهنده). مرکزیت بینابینی نشان2012
که به دلیل موقعیت خود در شبکه، در مـوقعیتی ممتـاز 

ن عنوان پلی ارتباطی بین سایر کنشگراقرار دارند. آنها به
دیگران براي ایجاد ارتبـاط بـا اعضـاي دیگـر  باشند ومی

 ,Molano & Poloشبکه، بایستی از آنهـا عبـور کننـد (

 براي برقـراري بیشتري کنشگران تعداد چه ) و هر2015
باشـند،  وابسـته کنشـگر این به کنشگران، دیگر با اتصال

 ,Sepehri & Riyahiدارد ( بیشـتري قـدرت کنشگر این

تعــداد کــل شــاخص انــدازه شــبکه  ،ایــت) و در نه2011
. هرچه اندازه دهدپیوندهاي موجود در شبکه را نشان می
 کندمی بیان  را   شبکه بزرگتر باشد، تراکم بیشتر شبکه

)Ebrahimi et al., 2015از شـاخص  ،). همچنـینQAP 
)Quadratic Assignment Procedure ــی ــراي بررس ) ب

، اسـتفاده شـده میزان همبستگی بین پیوندهاي مختلف
 است.
 

 نتایج و بحث
دست آمـده از آمـار توصـیفی؛ ههاي ببر اساس یافته

 پاسـخگویان درصد 7/22 و مرد پاسخگویان درصد 3/77
سـال و  03/48 پاسـخگویان، سـن بانوان بودند. متوسـط

 سـال 50 تـا 41 سـنی گروه به مربوط فراوانی بیشترین
 صـیالتسـطح تح لحاظ از ،بود. همچنین) درصد 4/53(

 تحصـیالت با افراد به مربوط فراوانی و کمترین بیشترین
 درصـد) 8/1دیـپلم (و فـوق )درصـد 8/55( لیسانسفوق

هـاي ي فعالیـتزمینـه در خـدمت سـابقه بود. میـانگین
اي کـه گونـهاست، به بوده سال 3/22 ترویجی، -آموزشی

بیشتر  و سال 21 پاسخگویان، درصد 62 خدمت يسابقه
 باشد.می

آیـد؛ ) برمـی2( جـدول هـاياز یافتـه کـه طورانهم
ي تبادل کارشـناس فنـی بـراي نهادهـاي ي شبکهاندازه
بررسـی،  مـورد ترویجـی -آموزشی هايفعالیت در درگیر
-همورد کل پیوندهاي مورد انتظار ب 2550پیوند از  787

 9/30دست آمده اسـت. میـزان شـاخص تـراکم پیونـد (
 بـر تقریبـاً پـایین هـادين انسـجام يدهندهدرصد) نشان

بـراي  آمـده دسـتهبـ مقـدار .باشـدمی پیوند این مبناي
 و ورودي پیونـدهاي بر اسـاس شبکه هاي تمرکزشاخص
بود. بر اساس  درصد 08/48 و 92/39 ترتیب به خروجی

پیوندها که بر تعادل و توازن  یافتگیمیزان شاخص انتقال
در  شـبکهدرصد)، پایداري  5/54در شبکه داللت دارند (

 جهـاد سـازمان ،طـورکلیبـه حد متوسـط بـرآورد شـد.
 منـابع و کشـاورزي آمـوزش و تحقیقات کشاورزي، مرکز

دانشـگاهی  آموزش هواشناسی و مراکز کل طبیعی، اداره
نهادهاي داراي نفوذ اجتماعی باالتر هسـتند و بیشـترین 

-هـاي آموزشـیي فعالیـتتبادل کارشناس را در اشـاعه
 کارشـناس نهادها دارند. در شبکه تبادل سایربا ترویجی 

 جهـاد سـازمان اسـتانداري، سیما، و به ترتیب صدا فنی،
 منـابع و کشـاورزي مهندسین بسیج سازمان و کشاورزي

سـایر  بـه نسـبت طبیعی داراي شهرت و اقتدار بیشتري
 ).1باشند (نگاره می کنشگران
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 یدر شبکه تبادل کارشناس فن یو خروج يودور يدرجه تیمرکز -1نگاره 

 
 مهندسـی نظـام کشـاورزي، سـازمان جهـاد سازمان

 و فنـی آمـوزش کـل طبیعـی و اداره منـابع و کشاورزي
، 071/12اي به ترتیب با درجه مرکزیـت بینـابینی حرفه
ترین کنشگران کلیـدي و مـوثر از مهم 104/4و  373/4

گري رل و واسطهباشند که از قدرت کنتدر این شبکه می

هـاي سـایر باالیی برخوردارند و قادرند بـر روي تـراکنش
ــاره  ــند (نگ ــته باش ــرل داش ــادي کنت ــگران نه ). 2کنش

 نگـه منسـجم را الـذکر شـبکهفـوق میانجی کنشگرهاي
 متصـل هـم بـه را شبکه پلی، کنشگران همانند و داشته

 .کنندمی
 

 
 ).باشدمی باالتر بینابینی مرکزیت يدهندهنشان زرگترب اندازه(تبادل کارشناس فنی  يشبکه -2نگاره 
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 بــین در ي مشــتركاجــراي پــروژه يشــبکه تــراکم
 کـه باشـدمی درصد 5/38 با برابر نهادي اندرکاراندست

 ایـن مبنـاي نهادي نسبتاً متوسـط بـر انسجام از حکایت
 و ممکـن روابـط این شـبکه از کـل براي. باشدمی پیوند
پیوند به فعلیّت رسیده است. با  983پیوند،  2550 بالقوه

ي شـبکه و ي مستقیم بین شاخص انـدازهتوجه به رابطه
توان چنین بیان داشـت کـه بـا انسجام شبکه نهادي می

تـوان سازمانی در بین نهادهاي مذکور می تقویت انسجام
هـاي مشـترك در بـین نهادهـاي مـذکور را اجراي پروژه

 اسـاس بـر شـبکه تمرکـز تقویت و تسهیل کرد. شاخص
 پــروژه اجــراي مــاتریس در بیرونــی و درونــی پیونــدهاي
 دو هـر بـراي درصـد 48/52 و 6/58 ترتیـب مشترك به

 اسـت دیگري یافتگی پیوندها، شاخصانتقال. است پیوند
 قـرار مـورد بررسـی نهـادي اندرکاراندسـت بـین در که

 درصـد بـراي ایـن شـاخص، 1/52گرفت کـه از میـزان 
 انـدرکاراندست شبکه که پایداري گرفت یجهنت توانمی

 باشـداجراي پروژه مشترك، متوسط می شبکه در نهادي

هـاي مختلـف در براي بررسی نقش سـازمان ).2 جدول(
ي ورودي و خروجـی ، مقادیر مرکزیـت درجـهاین شبکه

 4و  3هـاي هـاي حاصـل از نگـارهشد. یافته آنها مقایسه
ساس پیوند اجراي پـروژه ي این است که بر ادهندهنشان

ــترك؛  ــاورزيمش ــاد کش ــازمان جه ــازمانس ــیج ، س  بس
 منـابع کـل طبیعـی و اداره منابع و کشاورزي مهندسین

ي آبخیـزداري بـه ترتیـب بـا مرکزیـت درجـه و طبیعی
درصـد، نفـوذ اجتمـاعی بـاالتري  60و  60، 90خروجی 

 آموزش و تحقیقات کشاورزي، مرکز جهاد دارند. سازمان
 آمـوزش طبیعی، اسـتانداري و مراکـز منابع و کشاورزي

، 72، 86، 96هـاي دانشگاهی (با مرکزیت درجـه ورودي
ي باالتري نسبت به سـایر کنشـگران در درصد) نمره 70

 ایـن ،لذا .هستند برخوردار باالیی شبکه دارند و از اقتدار
ــرمایه ــگران، س ــد و از کنش ــاالتري دارن ــاعی ب ي اجتم

که طوريآیند، بهحساب میهدر شبکه ب کلیدي کنشگران
ي مشترك کنشگران زیادي در شبکه، براي اجراي پروژه

 .کنندبه آنها مراجعه می
 

 
 پروژه مشترك يدر شبکه اجرا یو خروج يورود يدرجه تیمرکز -3نگاره 
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نهادهـا،  میزان شاخص مرکزیـت بینـابینی اساس بر
 زنان خرد تاعتبارا هايصندوق کشاورزي، جهاد سازمان

ـــابع کـــل اداره عشـــایري، و روســـتایی ـــی من  و طبیع
 کل اداره روستایی، تعاون سازمان آبخیزداري، استانداري،

 مهندسـین بسـیج سـازمان اجتمـاعی، رفاه و کار تعاون،
 شـبکه در مناسـبی جایگـاه طبیعی از منابع و کشاورزي

 قرار تأثیر را تحت کنشگران توانند سایربرخوردارند و می
 ). 4د (نگاره دهن

 

 
 ).باشدمی باالتر بینابینی مرکزیت يدهندهنشان بزرگتر اندازه( مشترك پروژه اجراي يشبکه -4نگاره 

 
بـراي هـر یـک از  شـده گـزارش میـزان بـه توجه با

جـدول  علمـی در مشاوره و ي تحقیقهاي شبکهشاخص
 2550پیوند از  220ي شبکه بین نهادي برابر با ، اندازه3
ایـن  در تراکم شاخص باشد. میزانوند مورد انتظار میپی

 يدهنـدهنشـان باشـد کـهمـی درصد 6/8 با برابر شبکه،
) شـبکه( پیوند این مبناي بسیار ضعیف بر نهادي انسجام

 بــر اســاس شــبکه کــل تمرکــز شــاخص اســت. میــزان
ــدهاي ــی  88/25 درونــی پیون ــدهاي بیرون درصــد و پیون

درصـد،  6/35مقـدار  ،یتباشد و در نهامی درصد 52/58
پیونـدها، بیـانگر پایـداري  یافتگیدر مورد شاخص انتقال

علمی بین نهـادي  مشاوره و ي تحقیقنسبتاً پایین شبکه
 آمـوزش و تحقیقات است. در این شبکه، به ترتیب مرکز

، سـازمان جهـاد کشـاورزيطبیعـی،  منـابع و کشاورزي
کشــور،  پســته دانشــگاهی، پژوهشــکده آمــوزش مراکــز
 و طبیعـی منابع کل اي و ادارهمنطقه آب سهامی شرکت

باشـند. در آبخیزداري داراي بیشترین شهرت و اقتدار می
سایر کنشگران نهـادي بـراي تحقیـق و مشـاوره  ،نتیجه

هــاي علمــی بیشــترین توجــه و مراجعــه را بــه ســازمان
 آمـوزش و تحقیقـات الـذکر دارنـد. همچنـین مرکـزفوق

دانشـگاهی و  آمـوزش مراکـز طبیعـی، منابع و کشاورزي
ــی آمــوزش کــل کشــور و اداره پســته پژوهشــکده  و فن

اسـتاندارد  کـل پزشـکی و اداره علـوم اي، دانشـگاهحرفه
بیشترین نفوذ اجتماعی را در شـبکه تحقیـق و مشـاوره 

 ).5علمی دارند (نگاره 
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 یعلم يو مشاوره قیدر شبکه تحق یو خروج يورود يدرجه تیمرکز -5نگاره 

 
ي علمـی در گري تحقیـق و مشـاورهدر بحث تصدي

 کشـاورزي آموزش و تحقیقات مرکز ي بین نهادي؛شبکه
سازمان جهـاد دانشگاهی،  آموزش طبیعی، مراکز منابع و

کشور به ترتیـب بـا درجـه  پسته و پژوهشکده کشاورزي
ــابینی  ــت بین  461/3و  241/4، 840/7، 723/17مرکزی

 هايعنوان واسطهباشند و بهمهمترین نهادهاي درگیر می

ه ایفـا مناسـب، نقـش کنتـرل بـاالیی را در شـبک بسـیار
 و تواننـد در توسـعه و گسـترش تحقیـقنمایند و میمی

ي نهادي بسیار موثر واقع شوند در شبکه علمی يمشاوره
  ).6(نگاره 

 

 
 ).باشدمی باالتر بینابینی تمرکزی يدهندهنشان بزرگتر اندازه( علمی مشاوره و تحقیق يشبکه -6نگاره 
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 هاي مورد بررسیهاي اندازگیري شده در پیوندمیزان شاخص -2جدول 

 
ي ي شـبکهانـدازه ،)2( جـدول هـايیافتـه بر اساس

کل پیونـدهاي مـورد  2550پیوند از  332حمایت فنی، 
 در شـده محاسـبه تـراکم شاخص باشد. میزانانتظار می
تـر از باشـد کـه بسـیار پـایینمـی درصد 13 این شبکه،

 بـر بسـیار پـایین نهادي انسجام يدهندهمتوسط و نشان
هــا و د. در نتیجــه ســازمانباشــپیــونن می ایــن مبنــاي

نهادهاي درگیر؛ حمایت فنی مناسبی از یکـدیگر ندارنـد. 
 و ورودي پیوندهاي بر اساس شبکه تمرکز میزان شاخص

 و 56/29 ترتیـب فنـی بـه ي حمایـتشبکه در خروجی
 درصـد شــاخص 5/38میـزان . باشـدمـی درصـد 88/45

 يپیوندها، حاکی از پایداري پـایین شـبکه یافتگیانتقال
 باشد.حمایت فنی می

 

 
 یفن تیدر شبکه حما یو خروج يورود يدرجه تیمرکز -7نگاره 

 
ي حمایت فنی، در شبکه 8و  7هاي طبق نتایج نگاره

 آمــوزش و تحقیقــات ، مرکــزســازمان جهــاد کشــاورزي
 پزشـکی و اداره علوم طبیعی، دانشگاه منابع و کشاورزي

ي خروجـی دامپزشکی به ترتیب بـا مرکزیـت درجـه کل
ــاالتري  40و  42، 52، 58 ــاعی ب ــوذ اجتم ــد از نف درص

هـاي برخوردارند و بیشترین حمایـت فنـی را از سـازمان
آورنـد. ترویجی به عمل می -هاي آموزشیفعال در برنامه

 مهندسـی و فنی ايمشاوره خدمات هاياز سویی شرکت
 منـابع و کشـاورزي مهندسین بسیج کشاورزي و سازمان

 36و  42یـب بـا مرکزیـت درجـه ورودي طبیعی بـه ترت

 تراکم (%) پیوند
تمرکز 

(%) 
تمرکز شبکه بر اساس 
 پیوندهاي ورودي (%)

تمرکز شبکه بر اساس 
 پیوندهاي خروجی (%)

 اندازه شبکه
یافتگی انتقال

 پیوندها (%)
 5/54 787* 08/48 92/39 1/49 9/30 تبادل کارشناس فنی
 1/52 983* 48/52 6/58 6/53 5/38 اجراي پروژه مشترك

 6/35 220* 52/58 88/25 7/59 6/8 مشاوره علمی و تحقیق
 5/38 332* 88/45 56/29 8/46 13 حمایت فنی
 5/45 232* 88/49 40/25 9/50 1/9 حمایت مالی
 4/54 213* 69 08/22 4/70 4/8 اثر سیاستی
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بیشترین حمایت فنی را از سوي دیگـر نهادهـا دریافـت 
). ایـن در حـالی اسـت کـه بـه لحـاظ 7دارند (نگاره می

 ســازمان جهــاد کشــاورزيشــاخص مرکزیــت بینــابینی، 
ـــاون ) و ســـازمان434/10)، اســـتانداري (483/18(  تع

ــتایی ( ــوثر در 271/10روس ــدي و م ــگران کلی ) از کنش
 -آموزشـی هـايي حمایت فنی نهادهـاي فعالیـتشبکه

 ). 8هستند (نگاره  کرمان استان ترویجی

 

 
 ).باشدمی باالتر بینابینی مرکزیت يدهندهنشان بزرگتر اندازه( فنی حمایت يشبکه -8نگاره 

 
 -آموزشــی هــايفعالیــت در نهــاد درگیــر 51بــراي 

 2550 پیونـد از 232ي حمایت مالی ترویجی، در شبکه
دسـت آمـده اسـت. میـزان هکل پیوندهاي مورد انتظار ب

درصــد)  1/9بســیار پــایین شــاخص تــراکم پیونــد (
 ایـن مبناي بر نهادي انسجام پایین میزان يدهندهنشان
 آمـده بدسـت مقـدار ،همچنـین .باشدمی) شبکه( پیوند

 پیونـدهاي بـر اسـاس شـبکه هـاي تمرکـزبراي شاخص
ــه خروجــی و ورودي  درصــد 88/49 و 40/25 ترتیــب ب

 از حمایــت صــندوق ). اســتانداري،2باشــد (جــدول مــی
 سازمان کشاورزي، بیمه صندوق کشاورزي، بخش توسعه
 و کشـاورزي مهندسـین بسیج سازمان و کشاورزي جهاد

ــابع ــر  من ــالی را از دیگ ــت م ــترین حمای ــی، بیش طبیع
کنشگران نهادي دارند که این وضـعیت موقعیـت آنهـا را 

ضعیت نفوذ اجتمـاعی بـر نهادهـاي دیگـر در شبکه در و
). این در حالی است که سـازمان 9قرار داده است (نگاره 

 و تحقیقـات مرکز کشاورزي، جهاد سازمان سیما، و صدا
 هـايشـرکت طبیعی، اتحادیه منابع و کشاورزي آموزش
دانشـگاهی،  آمـوزش دامـداران، مراکـز کشاورزي تعاونی

 زنبورداران، انجمـن يکشاورز تعاونی هايشرکت اتحادیه
 هـايشـرکت معطـر، اتحادیـه و صنعتی دارویی، گیاهان
 هايتعاونی و اتحادیه گوشتی مرغداران کشاورزي تعاونی

هاي مـالی را دریافـت عشایر بیشترین حمایت کشاورزي
ــی ــد. م ــاد کشــاورزيکنن ــه ، صــندوقســازمان جه  بیم

، 957/4بهزیسـتی بـه ترتیـب بـا  کـل کشاورزي و اداره
ــه 559/1و  704/1 ــدار درج ــترین مق ــت بیش ي مرکزی

باشند که نشان از در دسترس بودن و بینابینی را دارا می
تواننـد باشد که مـیقدرت باالتر این نهادها در شبکه می

مناسب، نقش کنترلی بـاالیی  بسیار هايبه عنوان واسطه
 ).10نمایند (نگاره ي حمایت مالی ایفا را در شبکه
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 یمال تیدر شبکه حما یو خروج يورود يدرجه تیکزمر -9نگاره 

 

 

 ).باشدمی باالتر بینابینی مرکزیت يدهندهنشان بزرگتر اندازه( مالی حمایت يشبکه -10نگاره 
 

بـراي هـر یـک از  شـده گـزارش میـزان بـه توجه با
ي ، انـدازه2جـدول  در ي اثر سیاستیهاي شبکهشاخص

کـل پیونـدهاي  2550از  پیونـد 213این شبکه برابر بـا 
اثر  يشبکه در تراکم شاخص باشد. میزانمورد انتظار می

 يدهنـدهنشـان باشد کهمی درصد 4/8 با برابر سیاستی،

) شـبکه( پیوند این مبناي بسیار ضعیف بر نهادي انسجام
 بــر اســاس شــبکه کــل تمرکــز شــاخص . میــزاناســت

 69درصد و پیونـدهاي بیرونـی  08/22 درونی پیوندهاي
ي اثـر سیاسـتی بـین باشد. در رابطه با شـبکهمی درصد

نهادي، استانداري بـا اخـتالف فـاحش بـا دیگـر نهادهـا، 
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باشـد و بعـد از آن، داراي بیشترین نفـوذ اجتمـاعی مـی
 توسـعه از حمایـت و صـندوق سازمان جهـاد کشـاورزي

باشند کشاورزي بیشترین نفوذ اجتماعی را دارا می بخش
 -هـاي آموزشـیي فعالیـتدر زمینه هاي دیگرو سازمان

ها تبعیـت ترویجی در سطح استان کرمان، از این سازمان
ــاره می ــد (نگ ــه .)11کنن ــرکت اتحادی ــايش ــاونی ه  تع

ــاورزي ــداران، کش ــن دام ــه انجم ــهگلخان  داران، اتحادی
ــرکت ــايش ــاونی ه ــاورزي تع ــداران، کش ــه مرغ  اتحادی
ــايشــرکت ــاونی ه ــورداران، کشــاورزي تع ــه زنب  اتحادی

 دارویـی، گیاهـان انجمـن و عشایر کشاورزي هايتعاونی
معطــر بیشــترین تــاثیر و تعبیــت را از ســایر  و صــنعتی
 هاي درگیر دارند.سازمان

کشـاورزي،  خبرگـان) انجمـن( کشاورز، کـانون خانه
ایـران و  پسـته کشـاورزي، انجمـن کارهـاي صنفی نظام

سازمان جهاد کشـاورزي بـه ترتیـب بـا درجـه مرکزیـت 
از  350/0و  398/0، 740/0، 867/0، 092/1ینی بینــــاب

ترین کنشگران کلیدي و موثر در شبکه اثر سیاستی مهم
گـري بـاالیی در باشند که از قدرت کنتـرل و واسـطهمی

هـاي سـایر شبکه برخوردارند و قادرند بـر روي تـراکنش
هاي آموزشی ترویجـی کنشگران نهادي درگیر در فعالیت

نتـرل داشـته باشـند و سـهم در سطح استان کرمـان، ک
گیــري در شــبکه را دارا بیشــتري از قــدرت تصــمیم

 تبلیغـات کـل مانند اداره کنشگرانی باشند. همچنینمی
 در صـفر مقـدار داراي المللـیبین هاياسالمی و سازمان

ي دهنـدهنشـان کـه باشندهاي مرکزیت میشاخص همه
-هـاي آموزشـیدر راسـتاي فعالیـت این است کـه آنهـا

در  کننـد و نـهاز نهادهاي دیگـر تبعیـت مـی یجی نهترو
 ).12نهادهاي درگیر نفوذ و تاثیر دارند (نگاره  دیگر

 

 
 یاستیدر شبکه اثر س یو خروج يورود يدرجه تیمرکز -11نگاره 
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 ).باشدمی باالتر بینابینی مرکزیت يدهندهنشان بزرگتر اندازه( سیاستی اثر يشبکه -12نگاره 

 
براي بررسی همبسـتگی  QAP همبستگی خصاز شا

هاي مورد بررسی در پژوهش حاضـر اسـتفاده بین شبکه
ــه ــد. یافت ــاي جــدول (گردی ــی3ه ــه ) نشــان م ــد ک ده

 فنـی، اجـراي کارشناس همبستگی بین پیوندهاي تبادل
فنـی،  علمـی، حمایـت مشاوره و مشترك، تحقیق پروژه

و  سیاستی در سطح یک درصد، مثبت مالی و اثر حمایت
مـالی  سیاسـتی و حمایـت دار است. پیوندهاي اثـرمعنی

مالی  ) و پیوندهاي حمایتr=506/0باالترین همبستگی (
ــق ــاوره و و تحقی ــی ( مش ــایینr=102/0علم ــرین ) پ ت

 باشند. همبستگی را دارا می
 

 QAPهاي مورد مطالعه بر اساس شاخص ي شبکهتحلیل رابطه -3جدول 

 پیوند
 کارشناس تبادل

 فنی
 پروژه جرايا

 مشترك
 مشاوره و تحقیق

 علمی
 حمایت
 فنی

 حمایت
 مالی

 سیاستی اثر

 - - - - - 1 فنی کارشناس تبادل
 - - - - 1 266/0** مشترك پروژه اجراي
 - - - 1 164/0** 321/0** علمی مشاوره و تحقیق

 - - 1 396/0** 228/0** 450/0** فنی حمایت
 - 1 218/0** 102/0** 226/0** 175/0** مالی حمایت

 1 506/0** 313/0** 129/0** 192/0** 231/0** سیاستی اثر
 01/0داري در سطح معنی** 

 
 گیري و پیشنهادهانتیجه

 و حاضـر در راسـتاي تحقـق نظـام پیچیـده پژوهش
ــرا در  ــاورزي تکثرگ ــوزش کش ــرویج و آم ــدوجهی ت چن

در گـام  ،ي استان کرمان اجرا شد. بدین منظـورمحدوده
ترویجی بـه -هاي آموزشیهادهاي درگیر در فعالیتاول ن

هـاي روش پژوهش آرشیوي، مشاهده مستقیم و مصاحبه
ــرا اســتانی  ــا متخصصــین اســتانی و ف غیرســاختارمند ب

دقیـق روابـط و  شناخت ،شناسایی شدند و در گام بعدي
 رویکـرد از اسـتفاده تعامالت این نهادهـا بـا یکـدیگر بـا

بررسـی و تحلیـل قـرار مـورد  اجتمـاعی يشبکه تحلیل
 پـروژه اجـراي فنـی، کارشناس گرفت و پیوندهاي تبادل

 حمایـت فنی، حمایت علمی، مشاوره و تحقیق مشترك،
 سیاستی مورد سنجش قرار گرفت. اثر و مالی
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 کـل سـطح در شـبکه اندازه نتایج حاصل از شاخص
 مـورد پیونـدهاي از تقریباً یـک پـنجم دهد کهمی نشان
اساس پیونـدهاي  بر ادي مورد بررسینه شبکه در انتظار

تبادل کارشناس فنی و اجراي پروژه مشترك اسـت و در 
شـبکه در حـد بسـیار پـایینی  اندازه ي دیگرچهار شبکه

انتظار) قرار دارد کـه  مورد پیوندهاي از (تقریباً یک دهم
ي تراکم کـم و بسـیار کـم پیونـدهاي مـورد دهندهنشان

هـاي طح کـل شـبکهبررسی است. میزان مرکزیت در سـ
مورد بررسی، بر اساس پیوندهاي بیرونی و درونی، تقریبا 

طـور مثـال در است (به متمایل پراکنده به سمت ساختار
ي اجـراي ي اثر سیاستی خیلی بیشتر و در شـبکهشبکه
ي میــزان دهنــدهي مشــترك کمتــر)، کــه نشــانپــروژه

اثرگذاري کنشگران با موقعیت مرکزي از لحاظ شهرت و 
درصد زیـادي از  ،به عبارتی دیگر .وذ در حد زیاد استنف

هاي مورد بررسی (البته پیوندهاي درونی و بیرونی شبکه
ي مشـترك) در اختیــار ي اجـراي پـروژهبـه جـز شـبکه

نهادهاي مرکزي محصور شده است و درصـد کمتـري از 
نتایج  ،طورکلیباشد. بهپیوندها در اختیار سایر نهادها می

هــاي مختلــف تحلیــل گیــري شــاخصزهحاصــل از انــدا
ي اجتمــاعی (بـاالخص شــاخص تـراکم، شــاخص شـبکه
یــافتگی) در پیونــدهاي مــورد بررســی، حــاکی از انتقــال

نهادهـاي  اجتماعی پایین روابـط و انسجام دوام پایداري،
ترویجـی اسـتان کرمـان  -هاي آموزشیدرگیر در فعالیت

ي دهـد در شـرایط فعلـی؛ شـبکهباشد که نشان مـیمی
نهادي پویا و سیّالی وجود ندارد که این موضوع اسـتقرار 
نظام ترویج کشاورزي تکثرگرا را بـا مسـایل و مشـکالت 

سازد. در نتیجه ضروري اسـت کـه در اي روبرو میعدیده
جهت تقویت انسجام نهادي، روابط متقابل و دوسـویه در 

ترویجـی  -هاي آموزشیگیري فعالیتفرآیندهاي تصمیم
 دد.تقویت گر

روزي ي نهادي قدرتمند و بـهضروري است که شبکه
ي تحقیــق و مشــاوره علمــی شــکل بگیــرد تــا در زمینـه

ي جامعه واقعی نیاز با اطالعات، دانش و فناوري متناسب
روســتاییان) را تولیــد کــرده و ایــن  و هــدف (کشــاورزان

دانش تولیدي در یک تعامـل و ارتبـاط پویـا و در قالـب 
وژه مشترك و تبادل کارشناس فنی، هاي اجراي پرشبکه

کاربردي گردیـده و بـه کشـاورزان و روسـتاییان منتقـل 
هـاي فنـی و مـالی با اسـتفاده از شـبکه ،گردد. همچنین

افـزاري افزاري و نـرمهاي سختمطلوب، ایجاد زیرساخت
در کـل  .باشـدالزم، مورد تاکید، پشتیبانی و حمایت مـی

ي کنشـگران ، کلیـهروند کار و تمامی پیوندهاي موجـود
بایسـت از یکـدیگر تابعیـت داشـته باشـند تـا نهادي می

منسجم  و منظم صورت ترویجی به-هاي آموزشیفعالیت
ي مناســب از طریــق بهتــرین و و بــا وحــدت رویــه

ها انتقال داده شود و نهادهاي درگیـر ترین کانالشایسته
عمـل کـردن، بـه شـکل » منفرد«و » ايجزیره«جاي به

 عمل کننـد تـا انتقـال» یکپارچه و منسجم«ي امجموعه
پیوسـته صـورت  دار وهـدف مند،ها به صورت نظامیافته

در و هـایی احتمـالی جلـوگیري کـاري پذیرد و از موازي
 جویی شود. صرفه» هزینه«و » زمان«

نشــان  QAP همبســتگی نتــایج حاصــل از شــاخص
 تـرویج و آمـوزش يشـبکه حاضـر حـال دهد که درمی

 اینکه از بیشتر استان کرمان سطح در تکثرگراکشاورزي 
ــتایی محــور«، »محــور-کشــاورز« ــه» روس ــورکلی و ب ط
اسـت، بـه » محـور-بودجـه« باشـد،» محـور-برداربهره«

ي منابع مـالی اسـت، کنندهعبارت دیگر نهادي که تامین
از قدرت و نفوذ باالتري برخوردار است و نهادهـاي دیگـر 

ــت ــام فعالی ــیدر انج ــاي آموزش ــاد  -ه ــی از نه ترویج
کــه ي اعتبــار، تابعیــت دارنــد. در صــورتیکننــدهتــامین

هاي مردم نهاد کشـاورزي کـه بایست نهادها و تشکلمی
باشــند، مرکزیــت و ي کشــاورزي مــیي جامعــهنماینــده

رهبري نظام ترویج و آمـوزش کشـاورزي تکثرگـرا را بـر 
هـاي دیگـر در هـا و ارگـانعهده داشته باشند و سـازمان

و در تابعیـت رسانی به آنها فعالیت کـرده ستاي خدمترا
 آنها (کنشگران نهادي مردمی و محلی) باشند. 

 مرکزیـت مرکزیت (بـاالخص نتایج حاصل از شاخص
ي فوق است. ي نتیجهنیز به نوعی تایید کننده )بینابینی

هاي مورد بررسی، نهادهـایی اي که در اکثر شبکهگونهبه
التري برخوردارنـــد، اکثـــراً کـــه از قـــدرت و نفـــوذ بـــا

نـداري و هاي دولتـی حـاکمیتی (از قبیـل: اسـتاسازمان
ي کننـدههـاي تـامینسازمان جهاد کشاورزي) و سازمان

اعتبارات مالی (از قبیل: صندوق حمایت از توسعه بخـش 
 از اعــم(هــاي غیردولتــی نکشــاورزي) هســتند و ســازما

 قـــدرت، نفـــوذ و) غیرانتفـــاعی و انتفـــاعی خصوصـــی،
تاثیرگذاري کمی دارند که این موضوع بـا رونـد اسـتقرار 
نظام ترویج و آموزش کشـاورزي تکثرگـرا مغـایرت دارد، 
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هاي زیرا در این حالت مانند نظام ترویج عمومی؛ سیاست
شـود. در ترویجی از باال به پـایین دیکتـه مـی -آموزشی

ترویجـی بـا  -هـاي آموزشـینتیجه براي اینکـه فعالیـت
عه کشاورزي و روستایی همخوانی و تناسـب نیازهاي جام

هاي غیردولتی (بـاالخص بایست سازمانداشته باشد، می
هاي مختلف فعال در بخش ها و تعاونیها، انجمناتحادیه

ــه ــان واقعــیکشــاورزي) ب ــوان متولی ــدار  عن توســعه پای
هاي کنشـگري نهـادي کشاورزي، در بطن و مرکز شبکه

گیـري گزاري و تصـمیمستي سیاقرار بگیرند و در حوزه
توجه الزم بـه آنهـا صـورت گرفتـه و در تمـامی مراحـل 

 اجـرا طراحی، ترویجی (نیازسنجی، -هاي آموزشیبرنامه
ارزشــیابی) حضــوري فعــال و پررنــگ داشــته باشــند.  و

 خصوصـی،(از آنجـا کـه نهادهـاي غیردولتـی  ،همچنین
 -هـاي آموزشـیدر انجام فعالیـت) غیرانتفاعی و انتفاعی

کننـد صورت کامالً مردمی و محلی فعالیت میرویجی بهت
 هاي دولتیسازمان پاگیر و دست مقررات و قوانین و تابع

نیستند و با توجه به مزایایی از قبیل آگاهی کامل از نیاز 
ي هـدف کشـاورزي و روسـتایی بـه دلیـل واقعی جامعه

ارتبـاط تنگاتنــگ بــا آنهــا، در اختیــار داشــتن نیروهــاي 
کارآمد بومی، تحت پوشش قرار دادن سـطح متخصص و 

وسیعی از استان، وابسته نبودن بـه اعتبـارات نـامطمئن 
 فعال، پویا توانند درپذیري باال میدولتی و ملی و انعطاف

نهادي ترویج و آمـوزش کشـاورزي  شبکه بودن و کارآمد
 توانـد بـاافزایی نهادي مـیباشند و بالتبع این هم اثرگذار

ــا ــل و ارتب ــهتعام ــک هم ــادي و  ط ارگانی ــگران نه کنش
آنهـا، موجبـات  توانمندهاي و منابع از مطلوب گیريبهره

ها و اهداف ترویج و آموزش کشاورزي از آرمان رسیدن به
وري تولیـد، قبیل تغییـر الگـوي کشـت، بـاالبردن بهـره

ــابی محصــوالت  ــی کشــاورزي، بازاری ــابع آب مــدیریت من
ــه تو ــتیابی ب ــتاي دس ــاورزي) در راس ــدار کش ــعه پای س

 کشاورزي و روستایی را فراهم سازد.
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