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هکاربرد تحلیل شبک:ي نهادي ترویج و آموزش کشاورزي استان کرمانواکاوي شبکه
اجتماعی

حیاتی وداریوشزمانی،غالمحسین،*مقدمرضاییکورشگوغري،کریمیحمید
1رضاییعبدالمطلب

)11/06/96؛ پذیرش: 20/01/96(دریافت: 

چکیده
است. در این راسـتا بـا   شدههادي ترویج و آموزش کشاورزي تکثرگرا در سطح استان کرمان اجرا ي نپژوهش حاضر با هدف واکاوي شبکه

نهـاد دولتـی،   51، تعـداد  نفـر) 163(ساختارمند با افراد متخصص و مطلـع کلیـدي   مشاهده مستقیم و همچنین مصاحبه غیراستفاده از
و ارتباطـات و تعـامالت بـین    شناسایی در سطح استان کرمان،کشاورزيترویجو آموزشي فعال در حوزهخصوصی، انتفاعی و غیرانتفاعی

ي تبـادل اطالعـات، همکـاري، همـاهنگی و شـراکت تحلیـل و       ي اجتماعی در چهار شبکهگیري از رویکرد تحلیل شبکهاین نهادها با بهره
در ی دارنـد، امـا   نسـبتاً مطلـوب  ، وضـعیت  يي در بـین کنشـگران نهـاد   تبادل اطالعات و همکارهاي پیوندپژوهشنتایجطبق.شدبررسی

یفضـع یونـد دو پیـن اسـاس ا بـر یانسجام اجتمـاع یزانو مشودیمشاهده نمیمتراکمينهاديهاشبکه،و شراکتیهماهنگیوندهايپ
کشـاورزي و  هاي مورد بررسی، سازمان جهاد کشاورزي، مرکز تحقیقات و آمـوزش که در پیوندنشان دادباشد. همچنین نتایج پژوهش یم

منابع طبیعی، سازمان تعاون روستایی، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري، اتاق بازرگـانی، صـنایع، معـادن و کشـاورزي، مراکـز آمـوزش       
این باشند.بر نهادهاي دیگر مییرتأثنفوذ و داراي نهادهاي ذيینترمهمدانشگاهی و سازمان بسیج مهندسین کشاورزي و منابع طبیعی از 

با جامعه هدف کشاورزي و روستایی دارند، از یهاي غیردولتی و مردمی که ارتباط تنگاتنگو تشکلهاد نهادردر حالی است که در اکثر موا
در عمـل بـه   موجـود  لحاظ اقتدار، نفوذ و توانایی کنترل شبکه در سطح پایینی قرار دارند و در نظام ترویج و آموزش کشاورزي تکثرگـراي 

کنند.هاي کمتري دریافت میاند و حمایتشدهحاشیه رانده

استان کرمان.ترویج تکثرگرا، تحلیل شبکه اجتماعی، کنشگران نهادي، هاي کلیدي:واژه

پـردیس کشـاورزي، آمـوزش وتـرویج گـروه استادیاروشیرازدانشگاهکشاورزيآموزشوترویجبخشاناستاددانشیار،دکتري،دانشجويبه ترتیب، 1
، تهران، ایران.تهراندانشگاهطبیعیمنابعوکشاورزي

rezaei@shirazu.ac.irات، پست الکترونیک: * مسئول مکاتب
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مقدمه
یجایگـاه درهمچنـان کشاورزيیکم،وبیستيسدهدر

امنیـت  فقـر، کـاهش ،درآمـدزایی پیشـرفت،  برايحیاتی
و محمـدزاده (اقتصـادي واجتمـاعی رفـاه افزایش،غذایی

ــاران،  ــر  )1394همک ــی ه ــادي و سیاس ــتقالل اقتص و اس
ــرار دارد و از  ــوري ق ــايکش ــیمحوره ــعهاساس در توس

رود مـی شـمار بـه یافتـه توسعهوتوسعهحالدرکشورهاي
)Swanson, نقـش کشـاورزي در ایران نیـز بخـش  . )2010

ازدرصد18حدودکهطوريبهدارد،ملیاقتصاددرمهمی
ازبـیش تـأمین اشـتغال، ازدرصد25ملی،ناخالصتولید

90وغیرنفتیصادراتدرصد25جامعه، غذايدرصد85
کنـد مـی فـراهم راصـنعت مورد نیـاز اولیهموادازدرصد

).1392، و همکارانیگیبیعل(
یـک  ياینکه مسیر توسعه و پیشرفت همه جانبـه رغمعلی

ما این بخـش همـواره   اگذرد، کشور از بخش کشاورزي می
هـاي بسـیاري از قبیـل تقاضـاي روزافـزون مـواد       با چالش

، یزحاصـلخ جمعیـت، کـاهش اراضـی    رشدغذایی به دلیل
آلـودگی منـابع آب و   ،زیرزمینـی هايآبسفرهفت سطحاُ

گذشـت تخریب منابع طبیعی روبرو بوده است و باو خاك
(قاســمی و شــوندمــینیــز گذشــتهازتــرپیچیــدهزمــان

درمتعـدد تحقیقـات يبر پایه). از سوئی 1390کاران، هم
ــهجهــانوایــران توســعه رونــدکــردننهادینــهمنظــورب

ازکشـاورزي و آموزش ترویج )،1390(فلسفی، کشاورزي
بـراي يو سـازوکار مرکـز  ابزارهـا تـرین اصـلی وینترمهم

Van(روستایی استوکشاورزيپایدارتوسعهبهرسیدن

den ban et al., 2006; Atsan et al., 2009; Swanson,

ــه  ) 2010 ــودن زمین ــراهم ب ــورت ف ــه در ص ــب، يک مناس
خواهــد بــودراهگشـاي بســیاري از مشــکالت ایـن بخــش   

)Annor-Frempong et al., 2005(.
اي ارتباطی دو سویه-ظام ترویج کشاورزي فرآیند آموزشین

اده ها قـرار د تعالی انساناست که هدف اصلی خود را رشد و 
مستمر، مـداوم  طور هاي آن بهفعالیتيو محتوا و عرصهاست

نیازهـاي روزافـزون در حـال تغییـر اسـت      بـر اسـاس  و و پویا 
کشاورزي و آموزش نظام ترویج .)1386(میرزایی و همکاران، 

ــا وظــایف و کارکردهــاي مختلفــی از قبیــل  شناســایی نیازه
ــاران،   ــمی و همک ــال1390(قاس ــات)، انتق ــشداواطالع ن

آگاهی، دانـش،  ارتقاي)،1393، پناهیزدانوآبادفیض(رحیمی
وفناوريانتقال، مهارت و تغییر بینش کشاورزان و روستاییان

بخـــش کشـــاورزي تولیدکننـــدگانبـــیندري آناشـــاعه

بـه مشـاوره ویـابی )، مسأله1392هاشمی و همکاران، (حاجی
وفـردي هـاي توانـایی )، افزایش1388نامی، (نیکروستاییان

)، 1392(بابـایی و همکـاران،   اجتماعی کشاورزان و روستاییان
Ravindran(پــرورش رهبــران محلــی & Kalpana, 2012(،

,Mulderي نـوآور و توانمنـد کشـاورزي (   پرورش نسل آینـده 

)، 1393، پنـاه یزدانوآبادفیض)، توانمندسازي (رحیمی2009
ووريبهـره افـزایش ، )1391حیـاتی، ومهرکیان(کاهش فقر 

مـدت کوتاهزندگی روستایی دراستانداردهايکیفیت وبهبود
بــر عهــده دارد. را)1394(فعلــی و همکــاران، مــدت بلنــدو
ي انبـه هاي ترویجی توسـعه همـه ج  هدف آموزشطورکلیبه

و همه جمعیت روسـتایی جهـان   کشاورزان و روستاییان است
بـه شـمار  کشـاورزي  هاي ترویج و آموزش گروه هدف فعالیت

).1394(مالکی، روند می
در ایران نیز ترویج کشاورزي ماننـد بسـیاري از کشـورهاي در    

و بـرد بهـره مـی  (متعـارف) حال توسـعه از رهیافـت عمـومی   
بدیهی است که در راستاي دستیابی به اهداف خود با موانـع و  

تسهیالت حمـل و نقـل و   ،کمبود بودجهاز قبیل هاییچالش
)، کمبــود 1388پنــاه و همکــاران، آموزشــی (دیــنتجهیــزات 

ــص   ــی متخص ــنل ترویج ــاران،  پرس ــی و همک )؛ 1386(فلک
نامناسـب  هاي ترویجـی، تجربـه عملـی    محتواي نامناسب پیام

روز هـاي ضـمن خـدمت و بـه    پرسنل ترویج، کمبـود آمـوزش  
ســوري و هــاي آموزشــی و اطالعــاتی مروجــان (نبــودن دوره

اي پرسـنل  هـاي حرفـه  حیتصالضعف در)، 1391همکاران، 
)، فقدان پیوند ارتباطی 1390، زارع و همکاراننظرزادهترویج (

هـا  هاي تحقیقاتی و دانشگاهقوي بین سازمان ترویج با سازمان
پرسـنل تـرویج   نامناسب)، انگیزش1392بابایی و همکاران، (

مخاطبـان و  )، پراکنـدگی 1388فرانـی و همکـاران،   (یعقوبی
بـرداران  ت وسـیع بهـره  یـ اکثرنداشـتن ر تحت پوشش قـرا 

کشـاورزان  خصـوص بـه )1390زارع و همکـاران،  نظرزاده(
ري مناسب و خدمات مربوطه انتقال فناودرو فقیر پاخرده

برو است.ور) 1389(رضایی و همکاران، هاآنبه 
از شـده ناشی از ساختار برگرفتـه ها و مشکالتاین چالش

ومحمـدي حسین(باشد، میرهیافت متعارف ترویج دولتی
و کفـراج مرادي؛ 1391و همکاران، سوري؛ 1390حیاتی،

سـاختاري چنـین بـا بدیهی است کـه  و)1392، همکاران
بگـذارد پایـدار کشاورزيتوسعهبرمناسبیتأثیرتواندنمی

ــاران،  ( ــی و همکـ ــوئ).1392کریمـ ــیاري از ی از سـ بسـ
سـاختاري  بخش کشاورزي، اصـالحات  موفق در ي کشورها

ــه    ــود ب ــاورزي خ ــرویج کش ــام ت ــرده را در نظ ــار ب ــدک ان
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ــرادي ــراج(م ــاران، کف ــرا)،1392و همک ــتاییان و زی روس
ــر  ــد دانــش تولیــدکشــاورزان عــالوه ب کشــاورزي، نیازمن

وظایف ، هاي بهداشتی، تغذیهي مراقبتینهاطالعاتی در زم
هـاي شـغلی و آموزشـی بـراي     هاي دولتی، فرصتسازمان

هاي ندان، مدیریت منابع طبیعی، تقویت سازمانخود و فرز
ها و محصـوالت کشـاورزي   محلی و سازوکارهاي بازار نهاده

تـرویج  جایگاههستند. این موضوع به مفهوم ضرورت تغییر 
از ایفاي نقش تک کـارکردي بـه چنـد کـارکردي و قبـول      

، یکـی از  این راستادر . هاي متنوع استمسئولیت در حوزه
تکثرگـرا  ظهور و در حال تکامل، نظام ترویج نو هاي پدیده

ــا  ــهی ــت )Pluralistic Extension System(چندگان اس
که ریشـه در تفکـرات   )1387، فمی و همکارانشعبانعلی(

,Prager & Thomsonارتباطی دارد ( متنوع ابعادو)2014
خصوصـی هايبخش،دولتو مختلف آن همزمان از سوي 

هاي کشاورزانانجمننهاد،ردممهايسازمانغیردولتی،و
شــودمــیو حمایــتتــأمینالمللــیهــاي بــینو ســازمان

بـا ایجـاد نظـام تـرویج     .)1396پور، و اسدالهمقدمییرضا(
هـاي  تکثرگرا، امکان تلفیق منابع محـدود، کـاهش رقابـت   

ــد و جبــران کســري بودجــه   ناســالم، حــذف خــدمات زائ
چـالش فانهمتأسـ گـردد.  فراهم مـی کشاورزي هاي سازمان

بیشتر کشورهاي جهان سوم بـراي تکثرگرایـی نهـادي در    
ترویج، فقـدان اطالعـات جـامع و کـافی در مـورد نهادهـا،       

هـاي فعـال در ایـن زمینـه و     ها و سـازمان ها، گروهشرکت
ــت ــابع و ظرفی ــديمن ــا، توانمن ــا و اهــداف ه هاســتآنه

).1387همکاران،وفمیشعبانعلی(
ــازمان  ــایی و س ــی شناس ــر   نده ــف درگی ــاي مختل هاده

ترویجی در نظام ترویج تکثرگرا، گام -هاي آموزشیفعالیت
نظـام نوظهـور   اینو اثربخشیییکارامهمی براي افزایش 

ي خدمات ترویجـی  دهندههاي ارائهسازمانمتأسفانه. است
مناسـب و  ناارتبـاط ، بـه دلیـل   هـا در سطح اسـتان یژهوبه
دچار نوعی سـردرگمی و  هاي یکدیگرفعالیتاز یاطالعبی

عنـوان  کرمـان بـه  استانطور مثالهبهستند.يکاريمواز
کشاورزياراضیوسعترغمعلیپهناورترین استان کشور؛

تولیـد (امکـان بـاغی وزراعـی گوناگون تولید محصوالتو
،زراعـی) محصولنوع54وباغیمحصولنوع70ازبیش
یتامنوورزيکشامحصوالتتولیدوتأمیندرمهمنقش

وکشوردرپستهتولیداوليرتبههمچنین ، کشورغذایی
،)کشـور آورارزصادراتیيفرآوردهدومینعنوانبه(جهان
) ارگانیک(طبیعیصددرصدکشتزیرسطحاوليرتبه

گل) ارگانیک(طبیعیصددرصدتولیددوميرتبه،گردو
يگوغریمیکر(رکشويخرماتولیدومديرتبهومحمدي

اي گونـه هبا این مشکل مواجه است؛ بـ )1391و همکاران، 
ترویجـی مختلـف   -آموزشیهايفعالیتانجام رغمعلیکه 

، ی ایـن اسـتان  هـاي دولتـی و غیردولتـ   سـازمان در سطح 
مطلـوبی ها وضعیتو کیفیت ارتباطات این سازمانیتکم

واحدهاي هاي نامناسب بینها و رقابتکاريموازيندارد و 
ي انسـانی ودهنده خدمات ترویجی، اتالف هزینه و نیرارائه

را به دنبال داشته است.زیادي
از در پژوهش حاضـر سـعی گردیـده بـا اسـتفاده     بنابراین، 

تحلیل شبکه اجتماعی، ارتباطات بـین ایـن نهادهـا مـورد     
وتجسـم بـا اجتمـاعی شـبکه تحلیـل بررسی قرار گیـرد.  

ــی ــايبررس ــود دالگوه ــهرونموج ــايمجموع ــاده ي نه
له،أمســحـل خصــوصدر)1394، جـوادزاده (بسـطامی و  

يگزاریاستسگیري،سازي، تصمیمتصمیمروابط،شناخت
، امکـان  آنهـاي  با توجه به قابلیـت وبودهمؤثرمدیریتو

یکنگرانيمحمدگردد (دلخواه میسر میبه نتایجدستیابی
هـاي اجتمـاعی   تجزیه و تحلیل شبکه). 1394همکاران،و

هاي علوم اجتمـاعی در طـول دو دهـه    در بسیاري از رشته
ي در حـوزه ؛ صورت تصاعدي افزایش یافته استگذشته به

تحلیـل  رویکـرد اندکی تأخیر با ترویج و آموزش کشاورزي
برخـی بهدر ادامهدر حال توسعه است. اجتماعیيشبکه

يهــاي صــورت گرفتــه در زمینــهپــژوهشتــرینمهــماز
شود.میاشارهاي در سطح نهادي شبکههايمکاريه
Guzman(ازمان و همکاران گ et al., اي مطالعـه در)2017

هـاي ظرفیـت دركبراياجتماعیشبکهتحلیلاز رویکرد
ــدهايوســازمانی ــین پیون کشــاورزييدر ارتقــاهــاآنب

هــاي دادنــد کــه شــبکهنشــانارگانیــک اســتفاده کــرده و
ي ارتباطـات بـین نهـادي،    به وسیلهاجتماعی شکل گرفته 

تسـهیل دسترسـی  سازي نهادها و همچنـین باعث ظرفیت
هاي بین نهـادي  همکاريو ایجادمنابعواطالعاتبههاآن

شده است. اهدافشانبهیابیدستدرهاآنتواناییو بهبود
توسعه گسترده کشاورزي ارگانیک نتایج این پژوهش طبق 

ــازمان  ــق پیوســتن س ــک و  از طری ــاي کشــاورزي ارگانی ه
پـذیر  هـا امکـان  فعالیتهمکاري در ومشارکتهماهنگی،

ي ) در تحلیـل شـبکه  1395جعفریـان و همکـاران (  است. 
هـاي تبـادل  آب، شـبکه منـابع مشـارکتی نهادي مدیریت

سـاختار بـودن نـامتوازن را بررسـی و  همکاري واطالعات
منـابع سازمانی مدیریتاندرکاراندستيشبکهدرقدرت
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را آبمنـابع مشـارکتی مـدیریت نظـام اسـتقرار برايآب
.گزارش نمودند

ــاران (    ــخی و همک ــه راس ــایج مطالع ــورد 1395نت ) در م
هاي مشارکت و اعتماد نهادي حاکی از آن است کـه  شبکه

تقویت انسجام در بین کنشگران مورد مطالعه و همچنـین  
تـرین راهکارهـا بـراي   شناخت کنشـگران کلیـدي از مهـم   

دیریت مشــارکتی اســت. در ایــن تحقــق برنامــه عمــل مــ
ادارهوروسـتا اسـالمی شورايکلیديکنشگرپژوهش دو

نسـبت بـه سـایر   اقتـدار بـاالترین ، دارايکشـاورزي جهاد
) در 1395. قربانی و همکاران (بودندبررسی موردنهادهاي
ســـازمانی انســجام ويگـــزاریاســت سشـــبکهتحلیــل 
ــدرکاراندســت ــاببخــشان ــی، ضــمنعمن ــینطبیع تعی
منـابع جـامع مـدیریت اعمـال بـراي موجـود هايظرفیت

بـین روابـط تقویـت وشـبکه درکـاهش تمرکـز  طبیعـی، 
ضـروري دانسـتند.  رابخـش ایـن متعـدد انـدرکاران دست

اطالعـات، تبـادل هـاي شـبکه بـا بررسـی  ) 1395(فرقلی
يحـوزه درفعالهايسازمانبیندرمشارکتوهمکاري

الــذکر هــاي فــوقشــبکهکــه درنشــان داد،روريپــآبــزي
وغیردولتـی هـاي سـازمان بـه نسـبت دولتیهايسازمان
باشند.میبرخورداربیشتريقدرتومرکزیتازمردمی

Cunhaکانــا و همکــاران ( et.al., تحلیــل) کــاربرد2016
انتشـار بـر نظـارت راهبـرد عنـوان بـه اجتماعیهايشبکه

ررسی کردند. نتایج مطالعـه نشـان   را بنهادي بیناطالعات
ــرايابــزاري مناســباجتمــاعیشــبکهتحلیــلکــهداد ب

ـ ارتباطـات ارزیابیوپایشسنجش، بـوده و  یسـازمان ینب
ارتقـاء  گیـري و تصـمیم بـراي مناسبیهمچنین اطالعات

فـراهم یادگیريهايشبکهمدیریتی ونوآورانهفرآیندهاي
نماید.می

ــایج ــهنت ــاییمطالع ــورض ــل ) 1394(ارانهمک در تحلی
درفعـال هـاي سـازمان بـین دراطالعـات تبـادل يشبکه

ونشـان داد کـه دسترسـی   طبیعـی منـابع پایدارمدیریت
بـه مطالعـه مـورد هـاي سـازمان بیندراطالعاتاشتراك

میـان متوسـطی سطح ارتبـاطی وگیردنمیصورتآسانی
درغیردولتـی هايدارد. همچنین سازمانوجودهاسازمان
نسبتاطالعات فراینددرومنفعل هستنداطالعات تبادل

ــه ــایرب ــازمانس ــاس ــاه ــتندنپوی ــایجیس ــژوهش . نت پ
) در تــدوین مــدل 1394و همکــاران (یکنگرانــيمحمــد

یکـی کهدادهاي منابع طبیعی نیز نشاناي سیاستشبکه
ها و اقدامات ي کارکرد سیاستکنندهاز عوامل اصلی تعیین

ادهــا، چگــونگی روابــط و چیــدمان نهادهــا و مــدیریتی نه
قانونی است کـه سـبب   -ها در متن اسناد سیاستیدستگاه

يشـده و بـا رویکـرد   هـا آنتوزیع نامتوازن قـدرت میـان   
اي در تدوین این اسناد و تغییر در روابط و چیـدمان  شبکه

نهادهاي موظف قابل رفع است.
Vignolaویگنوال و همکـاران (  et al., ر پژوهشـی  ) د2013
بـر مبتنـی سازگاريبرايحکمرانیبه بررسی ساختارهاي

سیاسـتی در  هـاي شـبکه اکوسیستم پرداختند و با تحلیل
هـاي سـازمان شناسـایی بـه ي اکوسیسـتم مربوطـه،  حوزه

گـري ایـن   و شـدت میـانجی  اطالعاتانتقالبرايکلیدي
اي پرداختند. نتایج این پـژوهش نشـان   واسطهي هاسازمان

تبـادل و توزیـع اطالعـات در شـبکه     هر چنـد  که دهدیم
در بخش توزیع آب، بیشترین و کمتـرین  بوده، امامطلوب

گري را به ترتیب دفتر توسـعه کشـاورزي   خاصیت میانجی
هاي علمی دارند که این وضعیت شـبکه  اي و سازمانناحیه

اي باید نقش واسطههاي علمی میو سازمانیستمطلوب ن
Fordند. فورد و همکـاران ( باالیی داشته باش et al., 2012 (

هـاي گردشـگري،   کـه در شـبکه  دادنـد نشانپژوهشیدر
هـا را تحـت نفـوذ خـود دارنـد و      نهادهاي پر قدرت، شبکه

توانند با مـدیریت تبـادالت دو   نهادهاي با قدرت پایین می
هـا داشـته باشـند.    جانبه، سهم و اثرگذاري بیشتري در شـبکه 

Pereiraپریـرا و سـوارز (   & Soares, ي ) تحلیـل شـبکه  2007
قالـب دراطالعـاتی نظـام اجتماعی را بـراي تعیـین نیازهـاي   

بکـار گرفتـه و بـا اسـتفاده از سـه شـاخص       همکارييشبکه
ــین    ــات در ب ــه اطالع ــاهنگی و مشــارکت، مبادل ــاط، هم ارتب

نتیجـه را بررسـی و  ) R & Dهاي تحقیـق و توسـعه (  سازمان
هـاي تحلیـل   ز شاخص فـوق و سـنجه  که با استفاده اگرفتند
هـاي سـازمانی   توان بـه خـوبی ظرفیـت   ي اجتماعی میشبکه

گـذاري اطالعـات را شناسـایی و    براي مدیریت و بـه اشـتراك  
ارزیابی نمود.

زادهینحسـ و یکنگرانـ يمحمـد هاي همچنین نتایج پژوهش
ــاران ( 1395( ــادري و همک ــاران  1395)، ن ــانی و همک )، قرب
)، 1394(نـــژادیرفســـنجانو یگرانـــکنيمحمـــد)، 1394(

Hartwigهارتویگ و همکاران ( et al., و ینینـائ خواجه)، 2014
ــيمحمــد)، 1393همکــاران ( )، 1393و همکــاران (یکنگران
ــوي ــدي (ومرتض ــاران (1393واح ــادري و همک )، 1393)، ن

ــاران (  ــیخی و همک ــاران ( 1392ش ــانی و همک )، 1391)، قرب
ــيمحمــد ــيمحمــد)، 1389(یکنگران ــاران یکنگران و همک

Klenk)، کلنک و همکـاران ( 1388( et al., )، کـروت و  2009
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Krottهمکـاران (  & Hasanagas, ) حـاکی از آن اسـت   2006
اسـت کـه  اي نهادي ابـزاري کارآمـد  شبکهتحلیلکه رویکرد

اي گري شـبکه ریزي و تصديریزان را در طرحمدیران و برنامه
گیـري بـین   فرآینـد تصـمیم  کند و قادر اسـت  میموفق یاري 

نهـادي را  نهادي را بهبود بخشیده و هماهنگی و انسـجام بـین  
تقویت نماید.

ارتبـاطی الگـوي تعـامالت و بررسی نحوه پژوهش این فهد
ي تـرویج و آمـوزش   نهادهاي فعـال در حـوزه  موجود در میان 

در گیري از تکنیک تحلیل شـبکه اجتمـاعی  با بهرهکشاورزي
تبادل اطالعات، همکاري، ارتباطی شاملدپیونقالب چهار

بود. نتیجه این بررسی طراحی برنامـه هماهنگی و شراکت 
شـبکه بـراي اسـتقرار   سـاختار اصـالح وارتباطـات بهبود

در سـطح  تکثرگـرا ترویج و آمـوزش کشـاورزي  نظامنهادي 
و مشـکالت  هـا چـالش بررسیشک استان کرمان است. بی

نهـادي  افزايهمهايسیاستواهراهبرداتخاذو نظام این 
مـوازي  از ، منـابع سـایر وسـرمایه دانش، تجارب،با تلفیق

پایـداري و زمینـه کـارایی  وجلـوگیري هـاي احتمـالی  کاري
سازد.ترویجی را فراهم می- آموزشینهادهاي فعال 

پژوهشروش 
نـوع ازحیـث روش و ازکاربردينظر هدف،ازحاضرپژوهش

که با رویکرد تحلیـل شـبکه   يطوربهاست، تحلیلی- وصیفیت
هـاي کمـی در سـطح کـالن شـبکه بـراي      اجتماعی، شاخص

مختلـف، مابین کنشگران نهـادي روابطالگويساختارتحلیل
مـابین فـی روابـط وگراننشکلی کطوراند. بهگیري شدهاندازه

لتحلیـ رویکـرد . باشدمیاجتماعیيهشبکدهندهها شکلآن
موقعیـت هندسـی  چگـونگی شـناخت بـراي اجتماعیشبکه

در مطالعـــاتیکـــدیگربـــهنســـبتشـــبکهدرکنشــگران 
ــانی و قــرار مــیمــورد اســتفادهشــناختیجامعــه گیــرد (قرب

ي ریاضــیات (تــا آمــار و ) و بیشــتر بــر پایــه1393، یبزرگــده
تحلیل آماري) است، کاربرد ریاضیات در ایـن رویکـرد شـامل    

هـا اسـت؛ بـه ایـن     هـا و جبـر مـاتریس   گرافتئوري کاربردي 
هـا و اطالعـات از مـاتریس و    صورت که براي ثبت و ورود داده

ها و اطالعات مربوط به الگوهاي ارتبـاطی، از  براي نمایش داده
). 1390و همکـاران،  یکنگرانيمحمدشود (گراف استفاده می

ها از نوع رابطه هستند؛ به ایـن معنـا کـه واحـد تحلیـل،      داده
بنـابراین اطالعـات   ؛ رابطه است و نه فرد (گروه، نهـاد و غیـره)  

ها، نهادهـا و  آوري شده، روابط بین کنشگران (افراد، گروهجمع
هادها و غیـره) را توصـیف   ها، ن(گروهغیره) و نه خود کنشگران

ه شـبک کطـورکلی، یـ  ). بـه 1390استانی و رئیسی، کند (بمی

هـا و  گـره ف متشـکل از  یک گراصورتبهتوان ی را میاجتماع
در شــبکه، هــاگــرهتصــور کــرد، بــدین ترتیــب کــه خطــوط 

میـان  روابـط  هـا،  میان گرهخطوط ي کنشگران و دهندهنشان
هـاي کنشـگر، معیارهـاي    ویژگیودهد را نشان میکنشگران

ــره  ــه گ ــوط ب ــهاســت مرب ــل وي هو مجموع ــیکام ــایژگ يه
Dempwolf(خواهـد بـود  شـبکه  کلـی  بیترک،کنشگران &

Lyles, بـر  یـد تأکي اجتماعی، بجاي ). در تحلیل شبکه2012
اي، بیشتر بر نوع، کمیت و کیفیت ارتباطـات  متغیرهاي زمینه

ي ها در برگیرنـده گردد. در واقع؛ ماتریسمییدتأکو تعامالت 
جهت و دفعـات تعامـل   کنشگران درگیر در تعامل و همچنین 

,Celik & Corbaciogluباشند (میهاآنبین  2016.(
هـاي  نهادها و تشـکل ي تعامالت بین در پژوهش حاضر شبکه

ترویجــی اســتان کرمــان - هــاي آموزشــیفعالیــتدرگیــر در 
روش پژوهش آرشـیوي  . در ابتدا با استفاده از استخراج گردید

ي منـابع مکتـوب و تحقیقـات پیشـین و اسـتفاده از      (مطالعه
مصاحبه غیـر آرشیو استانداري)، مشاهده مستقیم و همچنین 

ي تـرویج و  متخصـص و مطلـع در زمینـه   ساختارمند با افـراد 
کـه بـه نحـوي در    نهاد و تشکلی 51آموزش کشاورزي، تعداد 

ترویجــی در ســطح اســتان - هــاي مختلــف آموزشــیفعالیــت
). افـراد  1جـدول شناسـایی شـدند (  داشتند،مشارکتکرمان 

ه در بودند کـ ملینفر متخصص استانی و 163،مورد مصاحبه
مـدیریت همـاهنگی تـرویج    ،سطح وزارتخانه جهاد کشـاورزي 
هــاي ترویجـی، اداره تــرویج و  کشـاورزي اســتان (اداره رسـانه  

بــرداران، اداره تجهیــز و هــا، اداره آمــوزش بهــرهانتقــال یافتــه
مـدیریت  ،پشتیبانی شبکه ترویج و دفتر امور زنـان روسـتایی)  

و مراکـز  )تـرویج وآموزشيشهرستان (ادارهجهاد کشاورزي 
.کردندمیفعالیتجهاد کشاورزي 

ــع ــل  آوري دادهجم ــنامه تحلی ــق پرسش ــاي الزم از طری ه
هـا و  اي انجام گرفت. این پرسشـنامه، بـین سـازمان   شبکه
، تـرویج و آمـوزش کشـاورزي   ي فعال در زمینههايتشکل

هاي تبادل اطالعات، هاي مربوط به شبکهتوزیع شد و داده
ایـن آوري گردیـد. در گی و شراکت جمـع همکاري، هماهن

، Excelافزارهـاي  نرمازهادادهتحلیلوتجزیهبرايپژوهش
SPSSwin20 وUCINET6.631بــرايقدرتمنــدافــزارينــرمکــه
هـاي شـبکه سـازي و شـبیه تجسمتحلیل،وتجزیهشناسایی،
و اسـتفاده باشد،میورودييهادادهمختلفانواعازاجتماعی

ترسـیم شـد. در   Net drawافـزار  مورد نظر در نـرم هايگراف
کامل از روابط بین نهادهـاي درگیـر در   تصویري راستاي ارائه 

ترویجـی اسـتان کرمـان و همچنـین     - هـاي آموزشـی  فعالیت
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ي پـژوهش از رویکـرد   آمـده دسـت بـه اطمینان کامل از نتایج 
اسـتفاده  گیري)رشماري و بدون انجام نمونهي کامل (سشبکه

تحلیـل سـاختاري روابـط کنشـگران، از میـان      دید و برايگر
هاي متعدد موجود در روش تحلیل شـبکه اجتمـاعی،   شاخص

)، Reciprocity)، دوســویگی (Densityهــاي تــراکم (شــاخص

)، انـدازه  Centrality)، مرکزیـت ( Transitivityیـافتگی ( انتقال
میزان همبستگی و)، در سطح کل شبکه بررسیSizeشبکه (

ــین ــف  ب ــدهاي مختل ــاپیون ــاخص ب QAP)Quadraticش

Assignment Procedure (جدول مشخص گردید)2.(

استان کرمانسطحترویجی در-آموزشیمختلف هاي فعالیتنهادهاي مرتبط با -1جدول 
اختصاري نهادهاعنوانانگلیسی نهادهاعنواننهادهاعنوان

Chamber of Commerce, Industries, Mines andکشاورزيومعادنصنایع،بازرگانی،اتاق
Agriculture

CCIMA

Union of Rural CooperativesURCروستاییهايتعاونیاتحادیه

Union of Nomadic Agriculture CooperativeUNACهاي کشاورزي عشایراتحادیه تعاونی

Union of Animal FarmersUAFدامدارانهاي تعاونی کشاورزيشرکتاتحادیه

Union of BeekeepersUBزنبوردارانهاي کشاورزيتعاونیاتحادیه

Union of Poultry Producers Broiler HensUPBHمرغدارانهاي کشاورزيتعاونیاتحادیه

Union Production Cooperative CompaniesUPCCتولید روستاییهايتعاونیهاي شرکتاتحادیه

General Bureau of StandardsGBSاستانداردکلاداره

Nomadic Affairs OrganizationNAOعشایريامورکلاداره

Technical and Vocational Training OrganizationTVTOايحرفهوفنیآموزشکلاداره

Department of Education and TrainingETپرورشوآموزشکلاداره

Welfare OrganizationWOیستیبهزکلاداره

Islamic Advertising OrganizationIAOاسالمیتبلیغاتکلاداره

Department of Cooperatives, Labor and Socialاجتماعیرفاهوکارتعاون،کلاداره
Welfare

CLSW

Department of EnvironmentDEزیستمحیطحفاظتکلاداره

Provincial Veterinary OfficePVOکیدامپزشکلاداره

State Prisons and Security and Corrective Measuresتربیتیوینیتأماقداماتوهازندانکلاداره
Organization

SPSCO

Institute for the Intellectual Development ofنوجوانانوکودکانفکريپرورشکانونکلاداره
Children & Young Adults

IDCYA

Department of Natural Resources and Watershedآبخیزداريوطبیعیمنابعکلاداره
Management

NRWM

ودستیصنایعفرهنگی،میراثکلاداره
گردشگري

Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism
Administration

CHHTA

Meteorological OrganizationMOهواشناسیکلاداره

Government HouseGOاستانداري

Iran Pistachio AssociationIPAایرانپستهانجمن

Association of DatesADخرماانجمن

Association of WalnutAWگردوانجمن

Association of GrowersAGدارانگلخانهانجمن

Association of Medicinal, Industrial and Aromaticمعطروصنعتیدارویی،گیاهانانجمن
Plants

AMIAP

Iranian Water Policy Research InstituteIWPRIایرانآبتدبیراندیشکده

Pistachio Research CenterPRCکشورپستهپژوهشکده

Farmer's HouseFHکشاورزخانه

University of Medical SciencesUMSو خدمات بهداشتی و درمانیپزشکیعلومدانشگاه

Agricultural and Natural Resources Engineers Basijطبیعیمنابعوکشاورزيمهندسینبسیجسازمان
Organization

ANRBO

Organization of Rural CooperativeORCروستاییتعاونسازمان



1396/ 2/ شماره 13علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران / جلد 

137

1ادامه جدول 
اختصاري نهادهاوانعنانگلیسی نهادهاعنواننهادهاعنوان

Agriculture OrganizationAOسازمان جهاد کشاورزي

Agriculture and Natural Resources Engineeringطبیعیمنابعوکشاورزيمهندسینظامسازمان
Organization

ANREO

International organizationsICالمللیبینهايسازمان

Rural Water and Wastewater CompanyRWWCروستاییفاضالبوآبشرکت

Regional Water AuthorityRWAايمنطقهآبسهامیشرکت

State Livestock Affairs Logistic CompanySLALدامامورپشتیبانیسهامیشرکت

مهندسیوفنیاي،مشاورهخدماتهايشرکت
کشاورزي

Advisory Service Corporations Offering
Agriculture Technical Engineering Advice

ACATA

Agricultural Support Services CompanyASSCکشاورزيحمایتیخدماتشرکت

BroadcastingBRسیماوصدا

وروستائیانکشاورزان،اجتماعیبیمهصندوق
عشایر

Social Insurance Fund for Farmers, Villagers and
Nomads

SIFVN

Agricultural Insurance FundAIFکشاورزيبیمهندوقص

Support Fund Development in AgricultureSFDAکشاورزيبخشتوسعهازحمایتصندوق

Rural and Nomadic Women’s Micro-credit FundRNWFهاي اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایريصندوق

Agricultural Experts' AssociationAEAکشاورزيخبرگانکانون

Imam Khomeini Relief FoundationIKRF)ره(خمینیامامامدادکمیته

Tertiary Education CentersTECدانشگاهیآموزشمراکز

Agriculture and Natural Resources Research andطبیعیمنابعوکشاورزيآموزشوتحقیقاتمرکز
Education Center

ANREC

Agricultural Guild SystemAGSکشاورزيکارهايصنفینظام

ي اجتماعی مورد استفاده در پژوهش حاضرهاي تحلیل شبکهشاخص-2جدول 
تعریف شاخصشاخص

اتصـاالت  بـه نشـگران کمیـان در اتصـاالت موجـود  و نسـبت باشد میزان ارتباط کنشگران در سطح شبکه میيدهندهنشانتراکم
,.HeuiBae et al(کندرا تعیین میشبکه يلقوهبا 2015.(

).1395(ساالري و همکاران، استي روابط متقابل کنشگران در شبکه و میزان پایداري و انسجام شبکه مورد نظر دهندهنشاندوسویگی

یافتگیانتقال
-، حاصل میاستدیگر کنشگررتباطی بین دو پل اهاکه یکی از آنکنشگرا بین سه گذاري پیوندهاین شاخص از به اشتراك

نتیجه پایداري و دوام روابط دهنده پیوندها بیشتر باشد، میزان این شاخص باالتر است و درشود. هرچه تعداد کنشگران انتقال
).1396آبادي و همکاران، را در بین کنشگران به دنبال دارد (حسن

کنـد  باشد، تراکم بیشتر شبکه را بیـان مـی  تربزرگ، هرچه اندازه شبکه دهدکه را نشان میتعداد کل پیوندهاي موجود در شباندازه شبکه
).1393آذرخواران و همکاران، (ابراهیمی

مرکزیت درجه

و ارشـدي،  مـنش عرفـان ي تعداد ارتباطات یا پیوندهاي آن کنشگر با سـایر کنشـگران موجـود در شـبکه اسـت (     دهندهنشان
آن و و اقتـدار شـهرت ي،هدهنـد نشـان ) یک کنشـگر،  In-degreeمرکزیت درجه ورودي (میزان باالي اي کهگونه). به1394

باشد (باسـتانی و رئیسـی،   ي نفوذ اجتماعی آن کنشگر میهدهندنشان)Out-degree(خروجیيهدرجمرکزیت میزان باالي 
1390.(

مرکزیت بینابینی

پلی ارتبـاطی بـین سـایر    هاآنت خود در شبکه در موقعیتی ممتاز قرار دارند، دهنده کنشگرانی است که به دلیل موقعینشان
,Molano & Poloعبـور کننـد (  هـا آندیگران براي ایجاد ارتباط با اعضاي دیگـر شـبکه، بایسـتی از    باشند وکنشگران می

کنشـگر باشـند، ایـن  وابسـته شگرکناینبهکنشگران،دیگربااتصالبراي برقراريبیشتريکنشگرانتعدادچه) و هر2015
.)1389ریاحی، ودارد (سپهريبیشتريقدرت
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و بحثهایافته
ســنمتوســطکــهدهــدمــینشــانتوصــیفیآمــارنتــایج

بـه مربـوط فراوانـی بیشـترین وسال03/48پاسخگویان،
همچنـین  .اسـت درصد)4/53سال (50تا41سنیگروه

از. زن بودنـد درصـد 7/22ومردپاسخگویاندرصد3/77
بـا افـراد بـه مربـوط فراوانـی بیشـترین تحصـیالت لحاظ

فراوانـی کمتـرین و) درصد8/55(لیسانسفوقتحصیالت
سابقهمیانگین) بود. درصد8/1(دیپلمفوقافرادبهمربوط
31/22،ترویجی-هاي آموزشیفعالیتي زمینهدرخدمت

15تا11هايطبقهبهطمربوفراوانیبیشترینوبودسال
بـود.  )درصـد 62(بیشتروسال21و)درصد9/23(سال

در ادامه نتایج روابط تعاملی بین نهادهاي مورد بررسـی در  
هاي تبـادل اطالعـات، همکـاري، همـاهنگی و     شبکهقالب 

شود.ارائه میشراکت 
شبکه تبادل اطالعات

ي شــبکه تبــادلانــدازه،3جــدولهــايیافتــهبــر اســاس
کل پیوندهاي مورد انتظار 2550پیوند از 1014اطالعات، 

يشـبکه درشـده محاسـبه تراکمشاخصباشد. میزانمی
تـر از متوسـط   پایینودرصد8/39بابرابراطالعات،تبادل
بـر نهـادي انسـجام پـایین میـزان يدهندهنشانکهاست 

ــابراینباشــد. مــیشــبکهایــنمبنــاي ــه بن دســتیابی و ب
ها به آسانی صورت ذاري اطالعات در بین سازمانگاشتراك

میـزان  گیـرد و بـا مشـکالت و مـوانعی روبـرو اسـت.      نمـی 
ــاخص ــزش ــبکهتمرک ــاسش ــر اس ــدهايب ووروديپیون
و4/59ترتیـب بـه اطالعـات ي تبـادل شـبکه درخروجی

درصـد 65/44میـزان  همچنـین  . باشـد میدرصد28/53
درصـد شـاخص  8/54پیوندها و میزان شاخص دوسویگی

ي ، حاکی از پایداري متوسـط شـبکه  پیوندهایافتگیانتقال
باشد.تبادل اطالعات می

هـاي  ي مختلـف در شـبکه  هادر راستاي بررسی نقش سازمان
ي ورودي و خروجـی  مقـادیر مرکزیـت درجـه   مورد مطالعـه،  

هـا، میـزان اطالعـات    شد. بر اساس این شـاخص مقایسه هاآن
ي تبادل اطالعـات مشـخص   در شبکهيدریافتی یا ارائه شده

بـر اسـاس   1نمـودار منـدرج در هـاي  یافتـه طبـق  شـود. می
کـل کشـاورزي، اداره جهادپیوندهاي تبادل اطالعات؛ سازمان

کشاورزيمهندسینبسیجسیما و سازمانوهواشناسی، صدا
، 92ي خروجـی  طبیعی به ترتیب بـا مرکزیـت درجـه   منابعو

نفـــوذ اجتمـــاعی بـــاالتري دردارايدرصـــد، 80و 80، 82
جهـاد باشـند. همچنـین سـازمان   ي تبادل اطالعات میشبکه

وکشـاورزي آمـوزش وتحقیقاتکشاورزي، استانداري، مرکز
72، 82، 98هـاي  طبیعـی (بـا مرکزیـت درجـه ورودي    منابع

ي باالتري نسبت بـه سـایر کنشـگران در شـبکه     درصد) نمره
ایـن ،لـذا هسـتند، ه برخوردارشبکدرباالییدارند و از اقتدار

ي اجتمـاعی بـاالتري دارنـد و از کنشـگران    کنشگران، سرمایه
.آیندحساب میي تبادل اطالعات بهدر شبکهکلیدي
اسـت،  مشخص1نگاره درشدهترسیمطور که از گرافهمان
برخـی واندشدهدادهنمایشتر بزرگنقاطی بانهادهاازبرخی
اسـاس برنقاطاندازهتفاوتدارند،ککوچبسیارنقاطیدیگر

اسـت  گردیـده تعییننهادها،میزان شاخص مرکزیت بینابینی
دیگـر نهادهـاي بینبیشتريواسطه شدن قابلیتکهو نهادي
بـا ایـن   .اسـت شـده دادهنمـایش تـر بزرگاينقطهبارا دارد

وپزشـکی علـوم کشـاورزي، دانشـگاه  جهـاد تفاسیر سـازمان 
ــدمات ــتیخ ــانی، ادارهوبهداش ــلدرم ــابعک ــیمن وطبیع

منـابع وکشـاورزي آمـوزش وتحقیقـات آبخیزداري و مرکـز 
تواننـد  برخوردارنـد و مـی  شبکهدرمناسبیجایگاهطبیعی از

قـرار تـأثیر را تحتکنشگرانسایرتبادل اطالعات بینجریان
میـان ترین مسیرهايکوتاهاساسبربنابراین؛ )1دهند (نگاره 

کنتــرلراشــبکهدرتبــادل اطالعــاتجریــاندهــا،نهادیگــر
Information(اطالعاتقطبعنوان بهنهادهاایناز.کنندمی

hubعنـوان  بـه رانقشینترمهمشود و مینامبرده) در شبکه
شـبکه درانتقـال اطالعـات  وکنترل) درBroker(گر یانجیم

کنند.میایفا

هاي مورد بررسیپیونددر شدهيیرگاندازهي هاشاخصمیزان-3جدول 

تراکم نوع پیوند
(%)

تمرکز 
(%)

تمرکز شبکه بر اساس 
پیوندهاي ورودي (%)

تمرکز شبکه بر اساس 
پیوندهاي خروجی (%)

اندازه 
شبکه

دوسویگی 
(%)

یافتگی انتقال
پیوندها (%)

101465/448/54*8/394/544/5928/53تبادل اطالعات
133569/569/62*4/525/476/4856/46همکاري
31731/242/25*4/125/2496/7004/24هماهنگی
49835/291/36*5/195/5276/6548/51شراکت

سازمان51کل پیوندهاي مورد انتظار 2550از *
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ي ورودي و خروجی در شبکه تبادل اطالعاتمرکزیت درجه-1نمودار

).باشدمیباالتربینابینیمرکزیتيدهندهنشانتر بزرگاندازه(تبادل اطالعات شبکه-1نگاره 
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شبکه همکاري
هـاي  براي هـر یـک از شـاخص   شدهگزارشمیزانبهتوجهبا

ي شبکه همکـاري بـین   ، اندازه3جدول دري همکاريشبکه
- هـاي آموزشـی  فعالیـت نهادي مربوط به نهادهاي درگیـر در  

کـل پیونـدهاي مـورد    2550پیونـد از  1335یجی برابر با ترو
همکـاري، يشـبکه درتـراکم شـاخص باشد. میزانانتظار می

در نهـادي انسـجام يدهندهنشانکهبودهدرصد4/52بابرابر
بـر  شـبکه کـل تمرکـز شـاخص باشد. میزانحد متوسط می

خروجـی درصـد و پیونـدهاي   6/48وروديپیوندهاياساس
9/62و 69/56باشـد و در نهایـت مقـادیر    مـی رصـد د56/46

یــافتگیو انتقــالدوســویگیهــايدرصــد در مــورد شــاخص
ي پیوندها، حاکی از پایـداري متوسـط و رو بـه بـاالي شـبکه     

ــادي   ــین نه ــاري ب ــتهمک ــبکهدر.اس ــن ش ــب ای ــه ترتی ، ب
آمــوزشوتحقیقــات، مرکــزجهــاد کشــاورزيهــاي ســازمان

ــاورزي ــابعوکش ــی، مرمن ــزطبیع ــوزشاک ــگاهی و آم دانش
سـایر  و باشـند استانداري داراي بیشترین شهرت و اقتدار مـی 

الـذکر بیشـترین توجـه و    هاي فوقکنشگران نهادي به سازمان
و، صـدا سازمان جهاد کشاورزيهمچنین .دارندمراجعه را 

طبیعـی  منابعوکشاورزيمهندسینبسیجسیما، سازمان
ــو  ــترین نف ــتانداري داراي بیش ــین  و اس ــاعی در ب ذ اجتم

ترویجـی  -هـاي آموزشـی  فعالیـت هـاي درگیـر در   سازمان
).2باشند (نمودار می

سیما، استانداري، سـازمان و، صداسازمان جهاد کشاورزي
آمـوزش طبیعی، مراکزمنابعوکشاورزيمهندسینبسیج

، 44/5دانشگاهی به ترتیـب بـا درجـه مرکزیـت بینـابینی      
کنشگران کلیـدي  ینترمهماز 23/2و 27/2، 01/3، 12/3
باشند که از قـدرت کنتـرل و   در شبکه همکاري میمؤثرو 

و قادرند بر روي این شبکه برخوردارگري باالیی در واسطه
هاي سایر کنشگران کنترل داشـته باشـند (نگـاره    تراکنش

همکـاري را الـذکر شـبکه  فـوق گرمیانجی). کنشگرهاي2
بـه راشبکهپلی، کنشگرانهمانندودارندمینگهمنسجم

.کنندمیمتصلهم
شبکه هماهنگی

نهـادي انـدرکاران دسـت بیندرهماهنگیيشبکهتراکم
میانگسستگیازحکایتکهباشدمیدرصد4/12بابرابر

شـبکه ایـن مبنـاي نهادي ضـعیف بـر  کنشگران و انسجام
وممکـن روابـط از کلشبکهاینهمچنین براي. باشدمی

پیوند آن به فعلیت رسـیده  317فقط پیوند،2550بالقوه
ي مسـتقیم بـین شـاخص انـدازه     است. با توجه بـه رابطـه  

توان چنـین بیـان داشـت    شبکه و انسجام شبکه نهادي می
تـوان همـاهنگی در بـین    مـی نهـادي که با تقویت انسجام

هـاي  نهادهاي مذکور را تقویت و تسهیل و از موازي کـاري 
-هاي آموزشیفعالیتو اقدامات و احتمالی جلوگیري کرد

سـاخت.  پـذیر امکـان زمـان کمتـري  وترویجی را با هزینه
ــاخص ــزش ــبکهتمرک ــرش ــاسب ــدهاياس ووروديپیون
04/24و96/70ترتیـب بههماهنگیماتریسدرخروجی

شـاخص پیوندهادوسویگی. استپیونددوهربرايدرصد
مـورد  ينهـاد انـدرکاران دسـت بـین درکـه استدیگري
ایـن شـاخص،  درصد31/24گرفت که میزان قراربررسی
بیـان راهمـاهنگی شـبکه درنهادهاضعیفمتقابلارتباط
ــی ــدم ــیوکن ــوانم ــهت ــتنتیج ــداريگرف ــبکهپای ش
پـایینی پایداريشبکهاین بامرتبطنهادياندرکاراندست
يدهنـده نشـان نیـز پیونـدها یـافتگی انتقالشاخص. دارد

ي بـراي شـبکه  میـزان ایـن کهاستشبکهداريپایمیزان
باشد که پایـداري ضـعیف   درصد می2/25باهماهنگی، برابر

).3جدول(کندمیییدتأي هماهنگی را شبکه
ي همـاهنگی  در شـبکه 3نتایج حاصل از نمودار و نگاره طبق 

ترویجـی اسـتان   - هـاي آموزشـی  فعالیـت نهادهاي درگیـر در  
بازرگـانی، اورزي، اسـتانداري، اتـاق  کشـ جهادکرمان؛ سازمان

روستایی و سـازمان تعاونکشاورزي، سازمانومعادنصنایع،
طبیعـی بـه ترتیـب بـا     منـابع وکشـاورزي مهندسـین بسیج

درصـد از  22و 22، 24، 32، 36ي خروجـی  مرکزیت درجـه 
کشـاورزي،  جهادو سازمانندنفوذ اجتماعی باالتري برخوردار

طبیعـی، سـازمان  منابعوکشاورزيشآموزوتحقیقاتمرکز
آبخیـزداري بـه   وطبیعـی منـابع کـل روسـتایی، اداره تعاون

ــه ورودي    ــت درج ــا مرکزی ــب ب داراي 28، 30، 42، 82ترتی
). بـه لحـاظ   3نمـودار باشـند ( بیشترین شهرت و اقتـدار مـی  

)، 57/33(سازمان جهاد کشـاورزي شاخص مرکزیت بینابینی، 
صـنایع، بازرگـانی، ) و اتـاق 59/11روسـتایی ( تعـاون سازمان
در مـؤثر ) از کنشـگران کلیـدي و   19/11کشاورزي (ومعادن
).3ي هماهنگی نهادي هستند (نگاره شبکه

شبکه شراکت
ي شـبکه  آید؛ انـدازه برمی3جدولهاياز یافتهکهطورهمان
مـورد ترویجـی - آموزشیهايفعالیتدرنهاد درگیر51براي 

کــل پیونــدهاي مــورد انتظــار 2550از پیونــد498بررســی، 
درصـد)  5/19بدست آمده است. میزان پایین شاخص تراکم (

ایـن مبنـاي بـر ضـعیف  نهـادي انسجاممیزانيدهندهنشان
ــهمچنــین مقــدار.باشــدمــیشــبکه ــراي آمــدهدســتهب ب
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ووروديپیونــدهايبــر اســاسشــبکههــاي تمرکــزشـاخص 
باشد. بر اسـاس  میدرصد48/51و76/65ترتیببهخروجی

پیونـدها کـه بـر    یافتگیو انتقالهاي دوسویگیمیزان شاخص
و35/29تعادل و توازن در شـبکه داللـت دارنـد (بـه ترتیـب      

ــداري شــبکه1/36 ــایینی  درصــد)، پای ي شــراکت در حــد پ
ــتنتاج مــی  ي شــکنندگی و دهنــدهگــردد کــه نشــان  اس

بـه  بکهایـن شـ  در باشـد.  ي مورد نظر میپذیري شبکهآسیب
آمـوزش وتحقیقـات مرکـز کشـاورزي، جهـاد ترتیب سازمان

دانشـگاهی داراي  آمـوزش طبیعی و مراکـز منابعوکشاورزي
و باشـند میسایر کنشگرانبهنسبتشهرت و اقتدار بیشتري

هـا آنبـه بیشتريکنشگران موجود در شبکه، وابستگیسایر
سـازمان ، اسـتانداري، سازمان جهاد کشاورزيهمچنیندارند.
اداره طبیعـی و سـازمان  منـابع وکشـاورزي مهندسینبسیج

نهادهـا در پـذیرترین کل منابع طبیعی و آبخیزداري، شراکت
بـوده  ترویجی در استان کرمـان - هاي آموزشیفعالیتيهزمین

ي نفوذ اجتماعی باالتري براي اشـاعه داراينهادهاي نامبردهو
).4نمودار(ستندهسایر نهادها با شراکتپیوندهاي 

ترویجـی در  -ي آموزشـی هـا فعالیـت گـري  در بحث تصدي
بازرگـانی، ، اتـاق سازمان جهاد کشاورزيي شراکت؛شبکه

روســتایی، تعــاونکشــاورزي، ســازمانومعــادنصــنایع،
طبیعـی و اداره منابعوکشاورزيمهندسینبسیجسازمان

یـت  آبخیزداري به ترتیب با درجه مرکزوطبیعیمنابعکل
ــابینی  ــم69/5و 71/5، 38/6، 60/8، 25/32بین ــرمه ینت

هـاي واسـطه عنـوان بـه تواننـد  میبودند و نهادهاي درگیر 
نماینـد.  مناسب، نقش کنترل باالیی را در شبکه ایفا بسیار

توانند در توسعه الذکر میبر اساس این نتایج نهادهاي فوق
اقـع  ومـؤثر ي نهادي بسـیار  و گسترش مشارکت در شبکه

).4شوند (نگاره 
هـاي مـورد بررسـی در    براي بررسی همبستگی بین شبکه

استفاده گردید. QAPهمبستگیپژوهش حاضر از شاخص
همبسـتگی بـین پیونـدهاي    4هاي جدول با توجه به یافته

تبادل اطالعات، همکاري، همـاهنگی و شـراکت در سـطح    
دار است و پیونـدهاي شـراکت و   یک درصد، مثبت و معنی

مــاهنگی بــاالترین همبســتگی و پیونــدهاي همکــاري و ه
و چنانچهباشندترین همبستگی را دارا میهماهنگی پایین

بین دو کنشگر نهادي، تبادل اطالعات وجود داشته باشـد،  
پیونـدهاي همکـاري،   هاآنبا احتمال تقریباً متوسطی بین 

هماهنگی و شراکت نیز در شبکه برقرار است.

QAPهاي مورد مطالعه بر اساس شاخص ي شبکهتحلیل رابطه- 4جدول 

شراکتهماهنگیهمکاريتبادل اطالعاتپیوند
---1تبادل اطالعات

--413/01**همکاري
-352/01**357/0**هماهنگی

687/01**450/0**408/0**شراکت
01/0داري در سطح معنی** 
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ي ورودي و خروجی در شبکه همکاريرجهمرکزیت د-2نمودار 

).باشدمیباالتربینابینیمرکزیتيدهندهنشانتر بزرگاندازه(شبکه همکاري - 2نگاره 
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ي ورودي و خروجی در شبکه هماهنگیمرکزیت درجه-3نمودار 

).باشدمیباالتربینابینیمرکزیتيدهندهنشانتر بزرگاندازه(شبکه هماهنگی -3نگاره 
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ي ورودي و خروجی در شبکه شراکتمرکزیت درجه- 4نمودار 

).باشدمیباالتربینابینیمرکزیتيدهندهنشانتر بزرگاندازه(شبکه شراکت -4نگاره 
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و پیشنهادهاگیرينتیجه
و تنوع نیازهاي جامعه کشـاورزي و  امروزه با توجه به تعدد 

آن مـدیریت  ذیـل روستایی، سازمان جهاد کشاورزي و در 
ــرویج کشــاورزي (  ــاهنگی ت ــههم ــوانب ــولی اصــلی عن مت

توانـد بـه تنهـایی و    ترویجـی) نمـی  -هاي آموزشیفعالیت
ها، پاسـخگوي ها و تشکلسایر نهادبدون ارتباط و تعامل با 

هـاي  در سـال ین دلیـل  به همنیازهاي جامعه هدف باشد. 
تحــت لــواي تکثرگرایــی یــا المللــی،در ســطح بــیناخیــر

گـرایش  ، )Institutional Pluralismگرایی نهادي (چندگانه
رســانی ترویجــی توســط بــراي شکســتن انحصــار خــدمات

هاي عمـومی و دخالـت دادن کنشـگرانی    ها و نظامسازمان
هـاي دسـتگاه آندرها افـزایش یافتـه و  خارج از این نظام

-خـدمات آموزشـی  يارائهبهگوناگونیغیردولتیودولتی
چـالش در  ینتـر مهـم پردازنـد. بـا ایـن حـال،     میترویجی

نظــام تــرویج تکثرگــرا در حــال هــاآنکــه در کشــورهایی
ــاده ــازي اســتپی ــد (س ــنگالدش،  مانن ــاوه، ب ــالی، زیمب م

، مشکالت ایجاد شده براي کشاورزان بـه دلیـل   هندوراس)
-هــاي آموزشــیفعالیــتدرگیــر در نهادهــايناهمــاهنگی 

فمــی و همکــاران، شــعبانعلی(ترویجــی کشــاورزي اســت 
طیـف  بارابطهدرراسازمانی انسجام. بنابراین باید )1387

ــیعی ــازمانوس ــااز س ــاوه ــايردهدرنهاده ــفه مختل
تعمـیم کنتـرل ونظارتاجرا،ریزي، برنامه،يگزاریاستس

).1395(قربانی و همکاران، داد
هـاي فعالیتحاضر، در گام اول نهادهاي درگیر در پژوهش
ي اسـتان کرمـان را   ترویجی در محدوده-آموزشیمختلف

گیـري از رویکـرد تحلیـل    شناسایی و در گام بعدي با بهره
ضعیت روابط و تعامالت ایـن نهادهـا را   ي اجتماعی وشبکه

و تبادل اطالعات، همکاري، همـاهنگی هايشبکهدر قالب
که دادنتایج حاصل از پژوهش نشان . کردبررسی ،شراکت

تبـادل اطالعـات و   هـاي شـبکه در تـراکم  میزان شـاخص  
هـاي شـبکه در برقرار اسـت، امـا   متوسطدر حد همکاري 

بـوده  پـایین ،شـاخص تـراکم  مقادیر،شراکتهماهنگی و 
هـاي شـبکه است و انسجام نیز در همـین میـزان در بـین    

) شـراکت عات، همکـاري، همـاهنگی و   مذکور (تبادل اطال
هـاي  نتایج این شاخص، شـبکه بر اساسایجاد خواهد شد، 

تــوان در پیونــدهاي مــورد مطالعــه    متراکمــی را نمــی 
انتظار داشـت،  )شراکتخصوص پیوندهاي هماهنگی و به(

ي مستقیم انسجام اجتماعی با میـزان  با توجه به رابطهلذا
ان انسـجام اجتمـاعی   توان نتیجه گرفت که میـز تراکم، می

ــر اســاس ــاتریسب ــايم ضــعیف شــراکتهمــاهنگی و ه
و آمـوزش کشـاورزي   باشد. در نتیجه ایجاد نظام ترویج می

هایی در هایی روبروست که بایستی تالشا با چالشگرتکثر
الـذکر  هـاي فـوق  راستاي افزایش تـراکم در سـطح شـبکه   

مورد نظر شکل گیرد.نظام صورت پذیرد تا
نـدها در  یج حاصـل از شـاخص دوسـویگی پیو   نتابر اساس

، میـزان تبـادل اطالعـات متقابـل و     بین کنشگران نهـادي 
همکاري متقابل، در حد متوسط تا زیاد و در مقابل؛ میزان 

متقابــل در بــین کنشــگران شــراکتهمــاهنگی متقابــل و 
همچنـین میـزان   ه ونتیجـ ایـن  نهادي در حد کم است. با 

هـاي مـذکور،   بـراي شـبکه  یافتگی پیوندها شاخص انتقال
هـاي  شـبکه میـزان پایـداري   توان چنین بیان کرد کـه  می

متوســط اســت و در مقابــل ي و تبــادل اطالعــات همکــار
و هماهنگی پایداري حداقلی را به خـود  شراکتهاي شبکه

اند. در نتیجه ضـروري اسـت کـه در جهـت     اختصاص داده
ــل و د  ي در وســویهتقویــت انســجام نهــادي، روابــط متقاب

-هـاي آموزشـی  فعالیتدر جهت گیريفرآیندهاي تصمیم
ترویجی تقویت گردد.

تقریبـاً  کهدادنشانکلسطحدرنیزشبکهاندازهشاخص
وشـراکت شـبکه درانتظـار مـورد پیونـدهاي ازپنجمیک
درصـد  کـه داردوجـود همـاهنگی شـبکه درآنازتـر کم

ر شـاخص  اما مقـدا ؛ اندخیلی کم را به خود اختصاص داده
حـد هـاي تبـادل اطالعـات و همکـاري در    شـبکه فوق در 
هاي مـذکور،  اي که در شبکهگونهدارد، بهقرارتريمطلوب

انتظار برقرار است.متوسط نیمی از پیوندهاي موردطوربه
، شـراکت هـاي همـاهنگی و   نتایج پژوهش در شـبکه طبق 

بـه پیونـدهاي   وروديپیونـدهاي  بـر اسـاس  نسبت تمرکز 
پیوندهاي بر اساس. به عبارتی افزایش یافته استخروجی
ي نهـادي  در شـبکه شـراکت همـاهنگی،  مربوط بهورودي

اي شـکل اسـت و   داراي ساختار ستارهیباًتقرمورد بررسی
در مورد پیوندهاي است، اما وابسته به کنشگران محدودي 

، وابسـتگی کمتـري   شراکت، پراکنش هماهنگی و خروجی
الذکر هاي فوقا مرکزیت باال در شبکهبه حضور کنشگران ب

ــل      ــطح ک ــت در س ــزان مرکزی ــر می ــویی دیگ دارد. از س
پیونـدهاي  بر اساسهاي همکاري و تبادل اطالعات، شبکه

میـل پراکنـده به سمت سـاختار یباًتقر، وروديو خروجی
به عبـارتی تـا حـدودي مشـابه یکـدیگر بـوده و       ،نمایدمی
اختصاص داده اسـت کـه   میزان متوسطی را به خودیباًتقر

کنشـگران بـا موقعیـت    متوسـط ي اثرگـذاري دهندهنشان
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دیگر تقریبـاً  بیانیمرکزي از لحاظ شهرت و نفوذ است، به 
تبـادل اطالعـات و   خروجـی و ورودينیمی از پیونـدهاي  

ي پیوندها همکاري در اختیار نهادهاي مرکزي است و بقیه
ر (همکـاري و  هـاي مـذکو  در اختیار سایر نهادها در شبکه

باشد.تبادل اطالعات) می
ورودي نشــاندرجــه نتــایج حاصــل از شــاخص مرکزیــت 

وتحقیقـات ، مرکزکشاورزيهاي جهادسازمانکهدهد می
طبیعــی، اســتانداري، مراکــزمنــابعوکشــاورزيآمــوزش
کـل روسـتایی، اداره تعـاون دانشـگاهی، سـازمان  آموزش

تمند هاي قدرزمانآبخیزداري به ترتیب ساوطبیعیمنابع
ارتباطاتباالتر،درجهو ازهاي مورد مطالعه بودهدر شبکه

. همچنـین هسـتند تري برخوردارمطلوبموقعیتوبیشتر
-هـاي آموزشـی  فعالیتکنشگران زیادي در راستاي انجام 

با توجـه بـه  در مقابل .یجی به این نهادها مراجعه دارندترو
هـاي  سـازمان ،خروجـی ي درجـه میزان شاخص مرکزیـت  

وکشـاورزي آمـوزش وتحقیقـات کشـاورزي، مرکـز  جهاد
ــابع ــازمان من ــی، اســتانداري، س مهندســینبســیجطبیع

وروستایی، صـدا تعاونطبیعی، سازمانمنابعوکشاورزي
ومعادنصنایع،بازرگانی،هواشناسی، اتاقکلسیما، اداره

خروجی يدرجهکشاورزي داراي بیشترین میزان مرکزیت
دیـد سـایر   ازمشـاوره وارتبـاط منبعوباشند و کانونمی

تولیدکنندگان قـوي اطالعـات و همچنـین بـا     وکنشگران 
دیگـر  بـا  توان جذب باالي همکاري، هماهنگی و مشارکت 

کـه  شـوند محسـوب مـی  هـاي موجـود در شـبکه    سـازمان 
دیگـر بـه نسـبت رابیشـتري ارتبـاط وفعالیتتوانمندي

مناسـب  کلیـدي و بـا ظرفیـت   یرانکنشـگ داشته و نهادها
هاي آموزشی و فعالیتدر ارتباطات و تعامالت توسعهبراي

هستند.ترویجی 
آنبینابینی مبـین مرکزیتشاخصتحلیلوتجزیهنتایج
نهادهايبربیشتریرتأثدارايونفوذذيکه نهادهاياست

هـاي همچـون   هاي مـورد بررسـی سـازمان   دیگر در شبکه
کلروستایی، ادارهتعاونکشاورزي، سازمانسازمان جهاد 

ومعادنصنایع،بازرگانی،آبخیزداري، اتاقوطبیعیمنابع
کشاورزي، مرکز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزي و منـابع     

ــابعوکشــاورزيمهندســینبســیجطبیعــی، ســازمان من
دانشـگاهی  آموزشسیما، مراکزوصدااستانداري، طبیعی، 

درمــانیوبهداشـتی خـدمات وپزشـکی علـوم دانشـگاه و 
وواسـطه نقـش فعلـی روابـط درنهادهـا ایـن . باشـند می

جهـت درونماینـد ایفـا مـی  نهادهـا دیگربیندرمیانجی

دلخواهروابطيشبکهگیريشکلوایجادتسریعوتسهیل
در تحقـق نظـام   گرفتهشکلفعلیترمیم روابطواصالحو

. دارنـد راهبـردي تکثرگرا نقشو آموزش کشاورزيترویج
ي کننـده تسـریع نقـش تواننـد مـی ایـن نهادهـا  همچنین 

يایفا نمایند و زمینـه راگسترش و تکامل شبکه در آینده
وکشـاورزي پایـدار يتوسعهبهدستیابیبرايپویاتعاملی

.آوردندفراهمراروستایی
هـاي دولتـی در   سـازمان ،پـژوهش نتـایج حاصـل از   طبق 
ورد بررسی (تبادل اطالعات، همکاري، هاي مي شبکهکلیه

بـاالتري  یرگـذاري تأثقـدرت و  دارايهماهنگی و شراکت) 
وانتفـاعی خصوصـی، (غیردولتـی هـاي نسبت به سـازمان 

هاينهاددهدي فوق، نشان مینتیجه.هستند) غیرانتفاعی
-که با توجـه بـه کارکردهـا و وظـایف آموزشـی     غیردولتی

ــاط  ــین ارتب ــی و همچن ــترویج ــاقعمی ــهب ــدفجامع ه
و آمـوزش  بایـد در نظـام تـرویج   مـی روستاییوکشاورزي
حسـاب آینـد،   کنشگران کلیدي به، جزواگرتکثرکشاورزي

هـاي مـورد   انـد و در شـبکه  در عمل به حاشیه رانده شـده 
کنتـرل و توانـایی نفـوذ اقتـدار، میـزان کمترینبررسی از

اجتماعیيهمچنین سرمایه. این نهادهاندبرخوردارشبکه
دریافــتنیــزراکمتــريهــايو حمایــتداشــتهکمتــري

گیري توجـه  و تصمیميگزاریاستسدر بالطبعوکنند می
در نـوعی ضـعف  نشـانگر یافتهاین د،شونمیهاآنالزم به 

بـراي دسـتیابی بـه    زیـرا  باشد، هاي مورد بررسی میشبکه
توسـعه پایـدار   وتـرویج و آمـوزش کشـاورزي    نظامداف اه

ي و دخالـت کلیـه  زمـان هـم رزي و روستایی، توجـه  کشاو
کنشگران نهادي و باالخص نهادهاي خصوصـی، انتفـاعی و   
غیرانتفاعی الزم و ضروري اسـت. در ایـن راسـتا پیشـنهاد     

هـاي فعالیتمتولیهاي اصلیگردد که از سوي سازمانمی
کشــاورزي،جهـاد ســازمانجملـه  از (ترویجــی-آموزشـی 

وکشـاورزي آمـوزش وتحقیقـات کـز تعاون روستایی و مر
تغییـر جایگـاه و   برايمناسبهاي سیاستطبیعی)؛منابع

، گـردد اتخـاذ  ي نهـادي  هاموقعیت این کنشگران در شبکه
نظام تـرویج  و استقرار تحقق ،به این نهادهاتوجهیبیزیرا 

بـا چـالش   را ا در استان کرمان گرکشاورزي تکثرو آموزش 
موفقیــت ،ي بیشــترو هزینــهزمــانبــاو کنــدمــیمواجـه  

گـردد تـا   . همچنـین پیشـنهاد مـی   آیددست میي بهکمتر
هـاي  مشارکت بیشـتر سـازمان  برايسازوکارهاي تشویقی 

گیــري وغیردولتــی و مــردم نهــاد در فرآینــدهاي تصــمیم
اسـتان ترویجـی در سـطح  -هـاي آموزشـی  فعالیتياجرا
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دت وارد مـ هـا در بلنـد  تا این سـازمان گرددتدوینکرمان 
و به تبع تري را ایفا نمایند مرکز شبکه شده و نقش پررنگ

و دهشـ نهادها در شبکه بهینـه  تغییر روابط و چیدمانآن
ــانقــدرت دولتــیيهــادســتگاهونهادهــاي مردمــیمی

توانند مینیز نهادهاي دولتی صورت متوازن توزیع گردد.به
را گري خودتصديهايهاي مناسب نقشبا اتخاذ سیاست

را ارزیـابی وپـایش ، نظارتمقابل وظیفهکاهش داده و در 
.بر عهده گیرند

منابع
). تحلیل شبکه اجتماعی ذینفعان محلی در برنامـه عمـل   1393ساروي، م. (آذرخواران، ف.، قربانی، م.، سالجقه، ع.، و محسنیابراهیمی

وعلـوم مجلـه روسـتاي دربندسـر).   - ر حوزه آبخیز لتیاني موردي: رودخانه جاجرود دمدیریت مشارکتی منابع آب (مطالعه
.47- 56، صص 28شماره،9سالایران،آبخیزداريمهندسی

فصـلنامه پـژوهش   کشاورزي. ترویجآموزشیهايبرنامهشناسیآسیب).1392پورمرادي، ع. (غالمی، م.، وبیگی، ا.ح.،علیبابایی، م.ح.،
.30- 43صص ،24شماره مدیریت آموزش کشاورزي،

مجلـه . بـاز مـتن اجتماعـات مطالعـه درکـل هـاي شـبکه رویکـرد ازاستفاده: شبکهتحلیلروش). 1390. (مرئیسی،و،.سباستانی،
.32- 59، صص2، شماره 5دوره ایران،اجتماعیمطالعات

نـرم.  تهدیـدات بـا یکـرد مقابلـه  روبـا سـایبري فضـاي دراجتمـاعی هايشبکهمرکزیت). تحلیل1394جوادزاده، م.ع. (بسطامی، ا.، و
.  69- 78، صص 3، شماره 6سال فصلنامه پدافند غیرعامل،

آبمنـابع سازمانی مدیریتاندرکاراندستقدرتساختارايشبکه). تحلیل1395یزدانی، م.ر.، رحیمی، م.، و قربانی، م. (جعفریان، و.،
.114- 129، صص 3ه ، شمار12دوره ایران،آبمنابعحقیقاتتمجلهگرمسار.دشت

تـرویج  کنشـگران ) توسـط ICT(ارتباطـات واطالعـات فنـاوري کارگیري). به1392چیذري، م. (راد، غ.، وز.، پزشکیهاشمی،حاجی
.63- 75، صص 26فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزي، شماره اصفهان. استانکشاورزي

مجلـه محلـی.  پایدارتوسعهراستايدرذینفعانشبکهاجتماعیسرمایه). ارزیابی1396علیزاده، ا.، و حیدروند، م. (آبادي، د.، حاجحسن
.  71- 86، صص 1، شماره 70دوره مرتع و آبخیزداري، 

مجلـه  برداران از میزان موفقیت مهندسان ناظر گندم: مورد مطالعه استان فـارس.  ارزیابی بهره). 1390. (دحیاتی،و،.ممحمدي،حسین
.55- 72، صص 1، شماره 7دوره ایران، کشاورزيآموزشوترویجعلوم

نـانوتکنولوژي گـزاري در سیاستگیريتصمیممرحلهايشبکهتحلیل. )1393ح. (کنگرانی،محمديواشتریان، ك.،ع.،نائینی،خواجه
.25- 53، صص 2، شماره 18دوره ایران،درمدیریتهايفصلنامه پژوهشنانو.فناوريتوسعهسند: ایران

درتـرویج کشـاورزي  سـازي خصوصـی سنجیامکانوموانعمدها،اپی). بررسی1388اسکندري، ج. (آبادي، س.ا.، وخاتونپناه، غ.،دین
.  61- 70، صص 3، شماره 40ایران، دوره کشاورزيتوسعهواقتصادتحقیقاتمجلهکارشناسان.دیدگاهازاصفهاناستان

مشـارکتی مـدیریت عملبرنامهدربرداربهره- نهادتلفیقیشبکه). تحلیل1395دي، س.ا.، و قربانی، م. (راسخی، س.، مهرابی، ع.ا.، جوا
، 2، شـماره  69دوره مرتـع و آبخیـزداري،  مجلـه فارس).استان- بیدخرم- یعقوبقصرروستاي: مطالعهموردمرتع (منطقه

.  367- 382صص 
ترویجـی.  آموزشـی هايکالسدرالشترکشاورزانيپیوستهمشارکتبرثرؤمهاي). عامل1393پناه، م. (یزدانآباد، ف.، وفیضرحیمی

.  46- 57، صص31شماره کشاورزي،آموزشمدیریتپژوهشمجله
ي تبادل اطالعات در راستاي مدیریت پایدار منـابع طبیعـی (منطقـه    ). تحلیل شبکه1394رضایی، ع.م.، حسینی، س.م.، و اسدي، ع. (

.65- 79، صص 1، شماره 68دوره مرتع و آبخیزداري،ي سد البرز در استان مازندران). عه: حوزهمورد مطال
مجلـه  ثر بر انگیزش شغلی مروجـان محلـی در اسـتان مرکـزي.     ؤ). بررسی عوامل م1389فمی، ح.، و رضوانفر، ا. (رضایی، م.، شعبانعلی

.  369- 378، صص3، شماره41- 2، دوره تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ایران
.نشر آموزش کشاورزيانتشاراتتهران: . ایرانکشاورزيترویجمفهومیبازاندیشی. )1396پور، ع. (مقدم، ك.، و اسدالهرضایی
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محلـی ذینفعـان سـنجی ظرفیـت دراجتماعیشبکهتحلیلروش). کاربرد1395ملکیان، الف.، و فهمی، ف. (قربانی، م.،ساالري، ف.،
کرمانشـاه).  رزیـن، آبخیـز حوضهشاهحسین،سرابروستاي:مطالعهمورد(منطقهمنابع آبمشارکتیمدیریتاراستقربراي

.387- 395، صص 2، شماره 47، دوره ایرانخاكوآبتحقیقاتمجله 
هـاي سـازمان در دانـش مـدیریت سیسـتم نیازهاياستخراجبراياجتماعیشبکهتحلیل). کاربست1389سپهري، م.م.، و ریاحی، آ. (

.  81- 93، صص 2، شماره 3دورهفناوري،وعلمفصلنامه سیاستبنیان. دانش
هـاي نظـام تـرویج کشـاورزي از دیـدگاه کارشناسـان       ). شناسایی مشکالت و فعالیت1391سوري، س.، صدیقی، ح.، و پزشکی راد، غ. (

تحقیقـات اقتصـاد و توسـعه    مجلـه  قـم).  ترویج کشاورزي (مطالعه موردي حوزه سـتادي وزارت کشـاورزي و مرکـز اسـتان    
.241- 252، صص 2، شماره 43دوره کشاورزي ایران،

انتشـارات خوشـبین، جلـد    تهـران:  . مباحث نوین در ترویج و آموزش کشـاورزي ). 1387فمی، ح.، کالنتري، خ.، و اسدي، ع. (شعبانعلی
اول.  

اي بـه حکمروایـی اراضـی پیرامـون کـالن شـهرها؛ نمونـه        یکرد شـبکه ). رو1392آبادي، آ. (شمسشیخی، م.، شهسواریان، م.، و فضلی
.123- 138، صص 32، شماره 11سال مدیریت شهري،فصلنامه موردي: منطقه شهري کرج. 

مجلـه  شناسـی ایـران.   هـاي علـم اطالعـات و دانـش    نویسندگی موسسات در مقالـه ي هم). شبکه1394منش، م.ا.، و ارشدي، ه. (عرفان
.  79- 99، صص 1، شماره 49دوره رسانی دانشگاهی،داري و اطالعتحقیقات کتاب

کشـاورزي شهرسـتان  تـرویج کارشناسانبیندرسازمانییادگیريبرفکريسرمایه). اثر1392شیري، ن. (عربی، ر.، وبیگی، ا.م.،علی
.26- 38، صص 25شماره فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزي، کرمانشاه. 

کشـاورزي تـرویج نظـام بـر مـؤثر بیرونـی ). عوامل1394بهري، س.ج. (اقریشیراد، غ.، صدیقی، ح.، شهبازي، ا.، وکیفعلی، س.، پزش
.157- 166، صص 1، شماره 46دوره ایران،کشاورزيتوسعهواقتصادتحقیقاتمجلهشمسی. 1404سالافقتاایران

در ایجـاد کشـاورزي ترویجنظامبه نقش آفرینینسبتزهرابوئینتانشهرسروستاهايکشاورزاننگرش). بررسی1390فلسفی، پ. (
، شـماره  19سـال  توسعه،واقتصاد کشاورزيمجلهکشاورزي.بخشهاياولویتتحققدرنهادمند آنانمشارکتهايزمینه

.  209- 240، صص 75
ثیرگـذار بـر کـاربرد فنـاوري اطالعـات توسـط       أوامـل ت ). تحلیل ع1386فمی، ح.، ایروانی، ه.، و موحدمحمدي، ح. (فلکی، م.، شعبانعلی

.185- 197، صص 2، شماره 38- 2دوره مجله علوم کشاورزي ایران،کارشناسان نظام ترویج کشاورزي ایران. 
ثر بـر بکـارگیري فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات توسـط      ؤ). عوامل مـ 1390فر، ا. (قاسمی، ج.، نظري، س.، قارون، ز.، روحانی، ح.، و قلی

، 1، شـماره  42دوره ایـران، کشـاورزي توسـعه واقتصـاد تحقیقاتمجلهکارگزاران ترویج کشاورزي استان خراسان رضوي. 
.  93- 104صص 

درنـوین رویکـردي : اجتمـاعی شـبکه تحلیـل ). 1391. (نـایبی، ه جعفـري، م.، و باسـتانی، س.، مهرابـی، ع.ا.، آذرنیوند، ح.،قربانی، م.،
- 568، صـص  4، شـماره  65دوره ،آبخیـزداري ومرتـع مجله . طبیعیمنابعمشارکتیمدیریتریزيهبرناموگزاريسیاست

553.
بخـش انـدرکاران سازمانی دستانسجاموگزاريسیاستشبکه). تحلیل1395نژاد، م. (یزدانی، م.ر.، و عبدالشاهجعفریان، و.،قربانی، م.،

.  155- 166، صص 1، شماره 69دوره یزداري، مرتع و آبخمجله سمنان. استاندرطبیعیمنابع
(منطقـۀ زاگـرس هاي خشـک جنگلايمنطقهگزاريسیاستدرنهادييهشبک). تحلیل1394بزرگی، م. (قربانی، م.، روغنی، ر.، و ده

.615- 623، صص3، شماره 68دوره هاي چوب،جنگل و فرآوردهمجله بویراحمد). شهرستان: شدهمطالعه
مرتـع و  طبیعـی.  منـابع مـدیریت مشـارکتی  درشـبکه تحلیلواجتماعیقدرتنفعان،ذي). تحلیل1393بزرگی، م. (دهوقربانی، م.، 

.  141- 157، صص 1، شماره 67دوره آبخیزداري، 
بـرز،  ي آبخیـز سـد ال  پروري (مـورد مطالعـه: حـوزه   بوم شناختی بخش آبزي- . طراحی الگوي پایداري نظام اجتماعی)1395(فر، ا. قلی

ي دکتري دانشگاه تربیت مدرس.  استان مازندران). رساله
زمینـه درکشـاورزي تـرویج سـازمان کـارآفرینی مدلطراحی. )1392پورداریانی، م. (احمدورضوانفر، ا.،محمدي، ا.،ملکآ.،کریمی،

.77- 93، صص1، شماره 44دوره ایران،کشاورزيتوسعهواقتصادتحقیقاتمجله . کشاورزيپایدارتوسعه
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تـرویج شغلی کارشناسـان عملکردبرسازمانیفرهنگهايلفهؤماثر). بررسی1391گوغري، ح.، رضوانفر، ا.، و حجازي، س.ي. (کریمی
.541- 550، صص 4، شماره 43دوره ایران،کشاورزيتوسعهواقتصادتحقیقاتمجلهکشاورزي، 

ش کارکنان ترویج کشاورزي نسبت بـه نظـام تـرویج کشـاورزي فقـرزدا: مـورد مطالعـه        ). واکاوي نگر1391مهر، ن.، و حیاتی، د. (کیان
.119- 137، صص 2، شماره 8دوره ایران، کشاورزيآموزشوترویجعلوممجله استان فارس. 

وروسـتا مهفصـلنا هاي کشور با اسـتفاده از مـدل مـوریس.    ). تحلیلی بر عملکرد ترویج و آموزش کشاورزي در استان1394مالکی، ر. (
.131- 150، صص3، شماره 18سال توسعه،

کشـاورزي تـرویج نظـام درمحـور - کشاورزترویجیهايآموزشهايویژگیبررسی). 1394. (ععباسی،و،.حصدیقی،،.لمحمدزاده،
.113- 131، صص1، شماره 18دوره ،توسعهوروستافصلنامه.ایران

بـا  سـازمانی میـان غیررسـمی ورسـمی روابـط شـبکه تحلیلو). بررسی1390زاده، م. (حسینشامخی، ت.، وکنگرانی، ح.،محمدي
، شـماره  3، دوره دولتـی مـدیریت مجله . )بویراحمدوکهگیلویهاستان: موردييمطالعه(اي شبکهتحلیلرویکردازاستفاده

.149- 164، صص 6
گردشـگري بـا  بخششاغلینمیاناعتمادشبکهتحلیلو). ترسیم1394د. (پور، ساز، ا.، و غنچهحلیکنگرانی، ح.، شایسته، ا.،محمدي

هرمزگـان، فرهنگـی نامـه پـژوهش مجلـه قشـم).  جزیـره طبلروستاي: موردي(مطالعهايشبکهتحلیلرویکردازاستفاده
.  105- 117، صص 9و8شماره 

بـر کیـد أتبـا هرمزگـان استانزیستمحیطتوسعهسندتحلیل.)1393رخبین، م. (وخیرخواه، د.،پور، د.غنچهح.،کنگرانی،محمدي
صـص  تیرمـاه، سـوم تهـران، زیست،محیطجهانیروزملیکنفرانسهشتمینمقاالتمجموعهسازمانی،میانروابطشبکه
236.

صـنعتی.  اي؛ روشی جدید بـراي حـل مسـایل مـدیریتی و سیاسـتی در راسـتاي توسـعه       ). تحلیل شبکه1389کنگرانی، ح. (محمدي
.23- 34، صص 14، شماره 8فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتی، دوره 

بـا توسـعه برنامـه پـنجم  درمسـئول نهادهـاي میاندرقدرتتوزیعوساختاربررسی).1395زاده، م. (کنگرانی، ح.، و حسینمحمدي
.  89- 107، صص4شماره ،2زاري عمومی، دوره گفصلنامه سیاستاجتماعی. هايشبکهتحلیلرویکردازاستفاده

). بررسی ساختار قدرت در شـبکه سیاسـتگزاري و مـدیریت آب در برنامـه چهـارم      1394نژاد، س. (کنگرانی، ح.، و رفسنجانیمحمدي
.121- 138، صص3، شماره 1فصلنامه سیاستگزاري عمومی، دوره توسعه جمهوري اسالمی ایران. 

تکـالیف قـانونی  شـبکه درقـدرت سـاختار ). بررسـی 1388نـوك، د. ( .، عـرب، د.ر.، و شامخی، ت.، اشتریان، كکنگرانی، ح.،محمدي
نشـریه جنگـل   . )بویراحمـد وکهگیلویهاستان: مورديمطالعه(نهادي روابطايشبکهروش تحلیلبهطبیعیمنابعنهادهاي

.  203- 220، صص 2، شماره 62دوره هاي چوب،و فرآورده
مجلـه  کشـور.  کشـاورزي ترویجتمرکززداییهايبرنامهموفقیتبرمؤثر). عوامل1392محمدي، ا. (ملک.، ورضوانفر، اکفراج، م.،مرادي

.  1- 13، صص. 2، شماره 9دوره ایران،کشاورزيآموزشوترویجعلوم
توسـعه ویـزي ربرنامـه هـاي پـژوهش : مـوردي پژوهشی (مطالعهمؤسساتملیشبکهسازي). مفهوم1393واحدي، ا. (مرتضوي، م.، و

.  53- 80، صص2، شماره 27دوره مدیریت و توسعه،فرایندفصلنامهکشور). 
دوره ایـران، کشـاورزي آموزشوترویجعلوممجله ). ارزیابی نظام ترویج کشاورزي ایران. 1386میرزایی، ر.، صدیقی، ح.، و فلسفی، پ. (

.57- 68، صص. 2، شماره3
مجلـه  . حصـار سـرخه ملـی پـارك مشـارکتی مـدیریت درسـازمانی انسجاموشبکهتحلیل). 1395. (م.، و یاوري، ام.، قربانی،نادري،

.519- 530، صص2، شماره 69دوره طبیعی،زیستمحیط
پـارك پایدارو مدیریتگزاريسیاستدرکلیديکنشگرانواطالعاتتبادلشبکه). تحلیل1393قربانی، م.، و یاوري، ا.ر. (نادري، م.،

.  16- 28، صص 20، شماره 5سال هاي دانش زمین،پژوهشمجله حصار. هسرخملی
هـاي آموزشـی تـرویج کشـاورزي از دیـدگاه      ). بررسی موانع و مشکالت دوره1390لواسانی، م. (زارع، م.، درانی، ك.، و غالمعلینظرزاده

- 29، شـماره  8، دوره ریـزي درسـی  پژوهش در برنامـه مجله هاي ترویج شهرستان دزفول. کشاورزان شرکت کننده در دوره
.  1- 13، صص 28
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مجلـه  . ایـران کشـاورزي تـرویج توسـعه منظـور بـه ارتباطـات واطالعـات فنـاوري کـاربرد راهبردهايواهداف). 1388. (منامی،نیک
.41- 50، صص4، شماره2دورهکشاورزي، آموزشوترویجهايپژوهش

کـارآفرینی توسـعه درمـدیریتی وسـازمانی ). نقش عوامل1388حسینی، س.م. (ي.، وحجازي، س.محمدي، ا.،ملکفرانی، ا.،یعقوبی
.37- 52، صص 2، شماره 40دوره ایران،کشاورزيتوسعهواقتصادتحقیقاتمجلهکشور. کشاورزيترویجدر سازمان
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Abstract
This study was conducted to analysis of agricultural extension and education organizational network in order to
establish pluralistic extension system in Kerman province. Using direct observation and unstructured interviews
with experts and key informants (n:163) specialized in agricultural extension and education, 51 active
governmental, private, non-profit and profit organizations in extension and education sector of Kerman province
were recognized. Social Network Analysis was accomplished to identify connections and interactions between
these organizations in four types of information sharing, cooperation, coordination and partnership networks.
The results showed that knowledge sharing and cooperation networks had good condition between different
organizations. But, there was an unsuitable situation in terms of coordination and partnership of organizational
networks which led to the weak social cohesion. Findings revealed that Jihad Agricultural Organization,
Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Organization of Rural Cooperative,
Department of Natural Resources and Watershed Management, Chamber of Commerce, Industries, Mines and
Agriculture, University Education Centers, Government House and Agricultural and Natural Resources
Engineers of Basij Organization, were the most strong and effective organizations. On the other hand, NGO’s
which have the most connections and interactions with the target population of the province were located in
lower level due to the authority, dominance and the ability of control of the networks. So, they were
marginalized in current pluralistic system of agricultural extension and education.

Keywords: Pluralistic Extension System, Social Network Analysis, Organizational Actors, Kerman Province.

1 Ph.D. Student, Associate Professor and Professors, Department of Agricultural Extension and Education,
School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, and Assistant Professor, Department of Agricultural Extension
and Education, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Tehran, respectively, Iran.
* Corresponding author, Email: rezaei@shirazu.ac.ir


