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تحلیل شبکۀ دست اندرکاران سازمانی در راستای ارتقاء تابآوری در مواجه با
تغییر اقلیم (مورد مطالعه :حوزۀ آبخیز قزلاوزن)
 سیده سمیه بطحائی؛ دانشجوی دکتری ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 محمد چیذری*؛ استاد ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 حسن صدیقی؛ دانشیار ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 امیر علمبیگی؛ ا ستادیار ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.

چکیده
پدیدۀ تغییر اقلیم یکی از چالشهای مهم زی ستمحیطی قرن بی ستویکم به شمار میرود .بی شترین تأثیرات این پدیده شامل حال
صنایع و بنگاههایی مانند ک شاورزی و شیالت میگردد که به منابع طبیعی واب سته میبا شند .تابآوری رویکردی کاربردی در جهت
ایجاد سازگاری با این پدیده و ایجاد تو سعۀ پایدار به شمار میآید .از آنجایی که شبکهها و به ویژه شبکههای ر سمی مانند شبکۀ
نهادی ،میتواند نقش اسااااسااای در ایجاد و ارتقاء تابآوری در برابر تغییر اقلیم ایفا کند ،پژوهش حاضااار با هد تحلیل شااابکۀ
دساات اندرکاران سااازمانی در راسااتای ارتقاء تابآوری در مواجهه با تغییر اقلیم انجام گرفته اساات .جامعۀ آماری پژوهش حاضاار را
ک شاورزان خرده مالک شهر ستان طارم ا ستان زنجان ت شکیل می دهند که به روش نمونه گیری شبکۀ خودمحور اع ضای شبکۀ مورد
برر سی انتخاب شدند .روش آماری غالب در این پژوهش ،تحلیل شبکه و ا ستخراج شاخصهای شبکه در سطح کالن ،میانی و خرد
میباشد .براساس نتایج بهدست آمده به ترتیب سازمان جهاد کشاورزی و بانکها و مؤسسات اعتباری بیشترین نقش و مرکزیت درجه
را در شبکۀ اطالعات آموزشی و خدمات فنی ایفا میکنند .در شبکۀ تسهیالت مالی نیز به ترتیب بانکها و مؤسسات اعتباری و سازمان
جهاد کشاااورزی رتبههای اول و دوم را در ارائۀ خدمات و مشاااورههای مالی ایفا میکنند .نتایج نشااان داد بس ایاری از مؤسااساااتی که
میتوانند در زمینۀ تاب-آوری در برابر تغییر اقلیم نقش سازندهای دا شته با شند ،از جمله صندوق بیمۀ مح صوالت ک شاورزی در انزوا
قرار دارند و به حاشیه رانده شدهاند .از اینرو پیشنهاد میگردد در پژوهشهای آینده علل این امر مورد واکاری قرار گیرد و راهکارهای
عملیاتی در جهت خارج شدن این مؤسسات از انزوا و ایفای نقششان ارائه گردد.
کلید واژگان :تابآوری ،تغییر اقلیم ،شبکۀ اجتماعی ،نهادهای رسمی.

* نویسنده مسئول

Email: Mchizari@modares.ac.ir.
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 .1مقدمه
تأثیرات گوناگون تغییر اقلیم بر بخشهای مختلف
تولیدی ،محیطزیستی و جوامع انسانی سبب شده از آن

با ظرفیت سازگاری در سیستمهای اجتماعی-اکولوژیکی
مطرح شد و بر توانایی انسان برای مقابله با تغییر در

عنوان یکی از مهمترین چالشهای زیستمحیطی قرن
بیست و یکم یاد شود [ .]20،31اگرچه تغییر اقلیم بر
فعالیت بخشهای مختلف اقتصادی اعم از کشاورزی،
صنعت ،خدمات و گردشگری تأثیر بسزایی دارد ،اما بخش
کشاورزی به دلیل وابستگی بیش از حد به اقلیم و اقتصاد
ضعیف ،بیشترین تأثیرات نامطلوب ناشی از تغییر اقلیم را
تجربه نموده است [.]38،22

محیطش با مشاهده ،یادگیری و تغییر و تعامالتشان تأکید
داشت [ .]28هنگامی که تحولی اجتنابناپذیر است،
سیستمهای تابآور اجتماعی-اکولوژیکی حاوی مؤلفههای
مورد نیاز برای نوسازی و سازماندهی مجدد سیستم زیست
کره برای رفاه و پایداری انسانها هستند [ .]11در این بین
چگونگی ارتباط سیستمهای مختلف دانش ،نقش تولید
دانش و یادگیری مشارکتی در بین جوامع و سهامداران از

تغییرات آب و هوایی سبب ایجاد نگرانیهایی در مورد
مسائل مربوط به پایداری در عرصههای کشاورزی در استان
زنجان شده است ،به طوری که آمارها بیانگر این واقعیت
میباشند که ،سهم اشتغال بخش کشاورزی در این استان
از  36/6درصد در سال  1384به  27درصد در سال 1394
رسیده است [ ]60 ،37و همچنین میزان شاخص رشد در
تولید محصوالت زراعی از  8درصد در برنامۀ چهارم توسعه
به  -1درصد در برنامۀ پنجم توسعه تبدیل گردیده است
[ ]55و رفتارهای مدیریتی نامناسب کشاورزان در انتخاب
و کشت محصوالت زراعی سبب شده است ،عالوه بر مصر
بیرویۀ آبهای زیرزمینی ،سبب افزایش شوری و کاهش
کیفیت خاک و عملکرد محصوالت زراعی در حاشیۀ
رودخانه قزل اوزن شود [ .]56بنابراین ،جوامع روستایی به
عنوان نظامهای آسیبپذیر اجتماعی-اکولوژیکی باید در
برابر تغییرات اقلیمی تابآور گردند [.]60،50،1
تابآوری برای اولین بار توسط هولینگ و همکارانش
در دهۀ  60میالدی در متون علمی مطرح شد و سپس
توسط  )1998( Timmer manدر پدیدههای بلند مدت
مانند تغییرات اقلیمی بهکارگرفته شد [ ،]29سبب گردید،
مدیریت بحران از حالت واکنش انفعالی و برنامهریزی جهت
کاهش آسیبپذیری به سوی توانمندسازی و ظرفیتسازی
اجتماعات محلی در مواجهه با بحران و ارتقاء ظرفیتها در
بازیابی شرایطشان حرکت کند .در آغاز قرن  21این مفهوم

اهمیت فراوانی برخوردار است و سبب تأثیرات معنیدار بر
خدمات اکوسیستم میگردد [ .]25در یک تعریف جامع،
تابآوری ،به عنوان فرآیندی پویا تعریف میشود که در
برگیرندۀ سازگاری مثبت در شرایط سخت است؛ در این
تعریف دو شرط اصلی برای تابآوری وجود دارد )1 :قرار
گرفتن در شرایط بحرانی یا یک تهدید جدی؛  )2دستیابی
به سازگاری مثبت ،علیرغم حمله و تهدید صورت گرفته
به سیستم [.]47
به طور کلی رویکرد تفکر تابآور برای مدیریت بهینۀ
سیستمهای تعاملی اجتماعی-اکولوژیکی در برابر اختالالت
و مخاطرات غیرمنتظره  7اصل کلی را بیان میکند که
شامل :حفظ تنوعو افزونگی ،مدیریت متغیرهای کند و
بازخوردها ،پرورش تفکر سیستمهای انطباقی پیچیده،
تشویق به یادگیری ،گسترش مشارکت ،حکمرانی چند
مرکزی و مدیریت اتصال یا ارتباطات است؛ براین اساس
یکی از اصول مهم و کاربردی در ارتقاء تابآوری ،مدیریت
ارتباطات و اتصاالت است .زمانی که یک سیستم دارای
ارتباطات و اتصاالت خوبی باشد میتواند مخاطرات را
سریعتر پشتسر بگذارد و به تعادل برسد [ .]7تابآوری
افراد نسبت به تغییر اقلیم نیز یک فرآیند انفرادی و ایزوله
نیست ،بلکه فرآیندی اجتماعی میباشد [ .]2شبکههای
اجتماعی منبع مهمی از تابآوری محسوب میشوند
[ ]6،23،24،50و بسیاری از جنبههای ظرفیت سازگاری
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در شبکههای اجتماعی مستقر است [ .]2،50ظرفیت

ذینفعان خود پدید میآورند سبب بهبود معیشت و در

سازگاری و تابآوری نظامهای اجتماعی-اکولوژیک را می-
توان از طریق شبکههای اجتماعی قوی و قدرتمند افزایش
داد .بنابراین آنچه در پژوهش مهم است درک چگونگی
تعامل افراد با یکدیگر یا با نهادهای اجتماعی میباشد
[ .]46،3،2چرا که این تعامالت سبب میگردد؛ افراد درک
بهتری از تغییرات اقلیمی داشته باشند و با کمک منابعی
(مادی و غیرمادی) که این شبکههای رسمی و غیررسمی

نتیجۀ آن افزایش تابآوری آنها میشوند [ .]14در
مطالعات متعددی []45،36،31،51،47،53،35،30،8،7
تأثیر عملکرد نهادها بر تابآوری و سازگاری کشاورزان در
برابر تغییر اقلیم تأیید شده است؛ با این وجود میزان
موفقیت سازمانهای ذیربط در رابطه با ارائۀ اطالعات
آموزشی و خدمات فنی و مالی مورد بحث و بررسی قرار
نگرفته است که با توجه به اهمیت موضوع ،انجام مطالعات

در اختیار آنها قرار میدهند ،استراتژیهای معیشتی با تنوع
بیشتری را در پیش بگیرند [ .]19تقویت شبکههای
اجتماعی موجود در یک نظام اجتماعی-اکولوژیک ،میتواند
سبب ایجاد تحوالت عظیمی در آن نظامها گردد و در
نتیجۀ آن سبب ارتقاء سازگاری شود [.]9،5،18

در این زمینه الزم و ضروری به نظر میرسد و پژوهش
حاضر در جهت پاسخگویی به این شکا مطالعاتی صورت
گرفته است.

شبکههای اجتماعی عینی افراد در دو دستۀ-1 :شبکه -
های غیررسمی (پیوندهای دوستی و همکاری ) و -2شبکه -
های رسمی (پیوندهایی با انجمنها و سازمانها رسمی)
طبقهبندی میشوند [ .]54در شبکههای گروه رسمی،
ذینفعان با دانش و تجربۀ محلی میتوانند با ذینفعان
غیرمحلی مانند کارشناسان محیطزیست یا هواشناسی،
تعامل برقرار کنند و منجر به تبادل دانش و تخصص در
زمینۀ محیطزیست و اقلیم در حال تغییر در منطقه شوند
[ .]46از طرفی نهادها با جمعآوری و سازماندهی اطالعات
مرتبط با تغییر اقلیم زمینهای برای همکاری و برنامهریزی
فراهم آورند که سبب افزایش یادگیری نهادی-فردی می -
گردد و از این طریق موجب حمایت کشاورزان شوند [.]12
نهادهای محلی میتوانند به تأثیرات تغییرات اقلیمی در
جوامع ،شکل دهند .از این رو در شبکۀ گروه رسمی،
ذینفعان که شامل کشاورزان میشوند در سه حوزۀ اصلی
دریافت اطالعات آموزشی ،خدمات فنی و مالی با نهادها در
ارتباط میباشند [ .]3طبق پژوهشهای انجام گرفته
مشخص شده است وجود نهادها برای ایجاد سازگاری
ضروری است و در خالء نهادی ،پیامدهای منفی تغییر اقلیم
رخ میدهد [ .]41در واقع نهادها از طریق خدماتی که برای

حال سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که
چگونه و با چه رویکردی میتوان موفقیت سازمانهای ذی-
ربط کشاورزی را در ارائه اطالعات و خدمات بررسی کرد و
چالشهای پیش روی آن را شناخت؟ و چگونه میتوان آن
را در راستای تابآوری در برابر تغییر اقلیم تقویت نمود؟
برای پاسخ دادن به این دو سوال باید به دو مقوله
پرداخته شود .1 :شبکۀ اجتماعی .2 ،میزان مبادلۀ اطالعات
در سطوح مورد نظر .تحلیل شبکۀ اجتماعی روشی مناسب
برای بررسی مبادلۀ منابع در بین کنشگران (افراد ،گروهها
و سازمانها) است [ .]49تحلیل شبکۀ اجتماعی میتواند
یک روش مهم در تحقیقات تابآوری و برنامهریزی برای
سیاستگذاری در آینده بهشمار آید [.]58
از آنجایی که ترسیم شبکۀ اجتماعی به درک الگوهای
ارتباطی در بین کنشگران شبکه و ایجاد تصویر شفافی از
تعامالت قدرت ،اطالعات و دانش کمک میکند [.]58،49
این پژوهش سعی دارد با ترسیم و تحلیل شبکه ارتباطی
کنشگران با نهادهای مرتبط ،میزان ارتباط و موفقیت
نهادها را در ارائه خدمات و تسهیالت در جهت ارتقاء تاب -
آوری کشاورزان مورد بحث و بررسی قرار دهد و از این
طریق به نهادها در شناسایی نقاط ضعفشان کمک نماید.
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 .2روششناسی
 .1.2معرفی منطقۀ موردمطالعه
منطقۀ مورد مطالعه واقع در شااهرسااتان طارم یکی از
شااهرسااتانهای حوض اۀ آبریز قزل اوزن در اسااتان زنجان
میباشد (شکل  .)1شهرستان طارم از دو بخش مرکزی و
چورزق تشااکیل شااده اساات که بخش چورزق با وسااعت
 732کیلومتر مربع بین طول جغراف یایی  44 28 55تا
 49 00 34شاارقی از نصااف النهار گرینویب و بین عر
جغرافیایی  36 45 15تا  37 06 59شمالی از خط ا ستوا

در غرب شهرستان طارم و شمال شرقی استان زنجان واقع
شده است .بخش چورزق از شرق و جنوب با بخش مرکزی
شهر ستان طارم ،از طر شمال با شهر ستان خلخال و از
طر غرب با شااهرسااتان زنجان همسااایه اساات .بخش
چورزق دارای دو ده ستان چورزق و د ستجرده ا ست .مرز
جغرافیایی شااابکۀ اجتماعی پژوهش حاضااار را یک لکۀ
جغرافیایی از دهسااتان چورزق که شااامل پنج روسااتای
دهنه ،سان سیز ،کهیاء ،ونی سر و قالت میبا شد ،ت شکیل
میدهد.

شکل  .1منطقۀ مورد پژوهش

 .2.2روشکار
پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است و از نظر
امکان کنترل متغیرها از نوع تحقیقات غیرآزمایشی است.
جامعۀ آماری پژوهش حاضر را  8104بهرهبردار خرده مالک
شهرستان طارم تشکیل میدهد که با استفاده از روش
نمونه گیری خودمحور در نهایت تعداد  300پرسشنامه
جمعآوری و وارد فاز تجزیه و تحلیل گردید .این پژوهش
الگوهای منظم مبادلۀ منابع را در قالب شبکههای نهادی
نشان میدهد ،که در آن گنشگران (نهادها و کشاورزان) به

عنوان گرهها و روابط مبتنی بر دریافت منابع (اطالعات
آموزشی ،خدمات فنی و تسهیالت مالی) کشاورزان از
نهادها به عنوان پیوند دهندۀ گرهها عمل میکنند .در
پژوهش حاضر شبکۀ نهادی به منظور بررسی میزان روابط
اجتماعی کشاورزان با نهادهای مرتبط با موضوع تابآوری
در برابر تغییر اقلیم (در منطقۀ طارم) مورد بررسی قرار
گرفت.
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تر سیم شبکۀ موجود بین ک شاورزان و نهادهای مرتبط از

 .3.2تحلیل شبکۀ اجتماعی
در این پژوهش  12نهاد دولتی مرتبط با تابآوری در
برابر تغییر اقلیم شاااناساااایی گرد ید (اساااامی نهادهای
استخراج شده در این مقاله حاصل بخشی از یک فاز رسالۀ
دکتری میبا شد که در آن از صاحبنظران و کار شنا سان
محلی خواسااته میشااد ،اسااامی نهادهایی که در منطقه
وجود دارند و میتوانند بر تابآوری کشااااورزان در برابر
تغییر اقلیم مؤثر باشااند را عنوان کنند ،اساات) .به منظور

یک پرسااشاانامه اسااتفاده گردید ،که در آن از کشاااورزان
خواسااته شااده بود بیان کنند ،در شاارایط تغییر اقلیم و
خشااکسااالی اطالعات مورد نیاز را از نهادها و مؤسااسااات
مذکور ( 12نهاد اسااتخراج شااده) بدساات میآورند؟ ،اگر
جواب آری اساات ،میزان دریافت اطالعات را در مقیاس 1
تااا -1( 5خیلی کم-2 ،کم-3 ،متوساااط-4 ،زیاااد-5 ،
خیلیزیاد) مشخص کنند (شکل.)1

شکل  -1قسمتی از پرسشنامۀ مقاله

پرسشنامهها توسط محقق به همراه پنج معتمد محلی
(در هر روستا یک فرد سرشناس جهت جلب اعتماد
کشاورزان) بین کشاورزان توزیع گردید ،البته الزم به ذکر
است که ،اطالعات شفاهی توسط محقق در مورد هد و

مصورسازی ماتریس شبکه از نرمافزار  NetDrawاستفاده
شد .ساختار اجتماعی بین بهرهبرداران خرده مالک و نهاد-
ها ،ترسیم گردید .برای ارزیابی ویژگیهای کلی شبکه و
همچنین استخراج شاخصهای مرتبط با جاگیری فرد در

اهمیت انجام این پژوهش و نقش آنها (با بیان پاسخهای
صادقانه) در به ثمر رسیدن آن و نحوۀ دقیق پر کردن
پرسشنامه برای تک تک کشاورزان تشریح میشد و در
مواردی که کشاورز فاقد سواد الزم بودند ،محقق به صورت
شفاهی پرسشنامه را تکمیل میکرد .پس از توزیع و جمع -
آوری پرسشنامهها در نهایت  300پرسشنامه وارد فاز تجزیه
و تحلیل گردید.
برای استخراج شاخصهای شبکۀ اجتماعی از نرمافزار
 ،Ucinetکه یکی از پرکاربردترین نرمافزارها برای تحلیل
دادههای شبکۀ اجتماعی است ،استفاده گردید و برای

شبکه از شاخصهای مرکزیت درجه ،مرکزیت بینیت،
درجۀ مرکزیت بردار ویژه و میانگین فاصلۀ ژئودزیک
استفاده شد .در مورد شبکۀ ذینفع-نهاد ،مهمترین روش
مورد استفاده جهت تعیین رتبههای نهادها در ایجاد تاب-
آوری در برابر تغییر اقلیم ،استفاده از شاخص مرکز-پیرامون
بود .این شاخص نشان میدهد کدام کنشگر در مرکز و
کدامیک در پیرامون قرار گرفته است [ .]3وجود زیرگروه -
های مرکزی و پیرامونی انتقال دانش و اطالعات به داخل
شبکه و پخش و انتشار آن را تحت تأثیر قرار میدهند
[ .]27گرههای مرکزی شامل نهادهایی هستند که در مرکز
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روابط قرار گرفتهاند و توانایی هماهنگ ساختن کنشها را
در شبکه دارا میباشند و به دلیل این انعطا پذیری می -
توانند واسطههای مناسبی برای به اشتراکگذاری پیوندها
با کنشگران پیرامونی و ایزوله شدۀ شبکه باشند [.]3

میانگین فاصلۀ ژئودزیک :این شاخص نشاندهندۀ
میزان کوتاهترین مسیر در بین دو جفت کنشگر بر اساس
پیوندهای اعتماد و مشارکت میباشد ،هرچه میزان این
شاخص باالتر باشد سرعت گردش و پخش اعتماد و
پیوندهای مشارکتی در بین افراد بیشتر است و در نتیجه
میزان اتحاد و یگانگی در جامعه باالتر خواهد بود ،بنابراین،

های اطالعاتی موجود در یک شبکه ،به تعداد ماکزیمم گره -
های ممکن تعریف میشود .تراکم شبکه محدودهای بین
صفر و صد درصد است .هر چه مقدار تراکم باالتر باشد
میزان انسجام در شبکه باالتر خواهد بود [.]3،27

هماهنگ ساختن افراد در شبکه برای اجرای مدیریت
مشارکتی با زمان کمتری روبهرو است [.]3،27

 .1.3.2تعریف شاخصهای شبکۀ اجتماعی
تراکم :تراکم در شبکۀ اطالعاتی ،به عنوان نسبت گره -

مرکزیت درجه :به طور ساده بیانگر تعداد تماسهای
بالواسطۀ یک کنشگر در شبکه است ،مرکزیت درجه را
میتوان به راحتی با شمارش تعداد کنشگرانی که به طور
مستقیم با کنشگر کانونی (کانون) در ارتباط هستند؛ بدون
در نظر گرفتن جهت و ارزش پیوندها اندازهگیری کرد [.]9
مرکزیت بینابینی :مقدار مرکزیت بینابینی با تعداد
دفعاتی که کنشگر در کوتاهترین مسیر ژئودزیک بین دو
کنشگر دیگر قرار میگیرد ،افزایش مییابد .در شبکۀ
ارتباطی اگر یک کنشگر بین تعداد بسیاری از کنشگران در
شبکه قرار گرفته باشد فردی است که راههای ارتباطی از
او میگذرد ،در نتیجه میتواند اطالعات رسیده را کنترل،
حفظ یا تحریف نماید .شاخص مرکزیت بینابینی میتواند
میزان نفوذ و کنترل جریان اطالعات را توسط کنشگران
مشخص کند ،همچنین کنشگران با مرکزیت بینابینی باال
قادرند رضایت همگانی را جلب نمایند یا قدرت به اجماع
رساندن باالیی در شبکه دارند [.]9
درجۀ مرکزیت بردار ویژه :شاخصی است که براساس
مرکزیت درجه بنا شده است .در واقع در این جا کنشگر
مرکزی فردی است که به کنشگران دیگری که خود آنها
دارای مرکزیت درجۀ باالیی هستند ،متصل است .مرکزیت
بردار ویژه به عنوان شاخص خالص شده مرکزیت درجه در
نظر گرفته میشود و نشان میدهد هر کنشگر تا چه حدی
به مرکز نزدیک است یا در پیرامون قرار گرفته است [.]9

 .3نتایج
در ابتدا دادههای ماتریسی مستطیل شکل با استفاده از
الگوریتم پیوستگی به یک ساختار مربعی شکل تبدیل و
ماتریس خصایص با سه ویژگی آموزشی ،فنی و مالی
تشکیل شد که از پاسخگویان خواسته شده بود دربارۀ هر
یک از سه ویژگی ذکر شده ،درصورتی که با نهادهای
مربوطه در ارتباط هستند ،شدت رابطۀ خود را مشخص
نمایند .با ورود این اطالعات در قالب سه ماتریس در نرم -
افزار  Ucinetشاخص تراکم شبکۀ نهادی در رابطه با شبکه -
های اطالعات آموزشی ،حمایت خدمات فنی و مالی به
شرح ذیل استخراج گردید (جدول  .)1براساس مندرجات
جدول ( )1شاخص تراکم در سه شبکه بسیار پایین است؛
این مقدار برای اطالعات آموزشی نسبت به دو شبکۀ دیگر
بیشتر و برابر با  18/14درصد میباشد ،به عبارت دیگر تنها
 18/14درصد تمامی رابطههای ممکن ،به صورت بالفعل
وجود دارد که این مقدار ،رقم بسیار پایینی است .بعد از
شبکۀ اطالعات آموزشی شبکۀ خدمات فنی و حمایتهای
مالی با اختال بسیار کمی با مقادیر  11/61و 11/33
درصد در رتبههای دوم و سوم قرار دارند .شاخصهای تراکم
درجه در دو شبکۀ اخیر بیانگر این واقعیت است که تنها
 11درصد از رابطههای ممکن به صورت بالفعل وجود دارد
که این نشان دهندۀ تراکم پایین شبکهها در سه زمینۀ مؤثر
در مقولۀ تابآوری در برابر تغییر اقلیم میباشد.
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جدول  .1شاخصهای توصیفی شبکۀ دو وجهی بر مبنای شاخص تراکم
شاخصهای توصیفی

شاخص تراکم ()%

شبکۀ اطالعات آموزشی

18/14

شبکۀ خدمات فنی

11/61

شبکۀ حمایت مالی

11/33

براساس مندرجات جدول  2میتوان بیان نمود که
سازمان جهاد کشاورزی و بانکها و موسسات اعتباری
دارای بیشترین نقطهی هد برای مراجعه و کسب

حمایتهای الزم در راستای تابآوری در برابر تغییر اقلیم
میباشند.

جدول  .2رتبهبندی نهادهای مورد مطالعه بر مبنای شاخص مرکزیت درجه
سازمان مورد مطالعه

نماد در نمودار

درجه خروجی/
ورودی

نرمال شده

رتبه

شاخص

رتبه

سازمان جهاد کشاورزی

IN1

229

16/789

1

0/364

1

سازمان منابع طبیعی

IN2

48

3/519

8

0/182

2

سازمان آب منطقهای

IN3

68

4/985

5

0/364

1

سازمان هواشناسی

IN4

64

4/692

7

0/364

1

بانکها و موسسات اعتباری

IN5

217

15/909

2

0/364

1

سازمان شیالت و دامپروری

IN6

16

1/173

12

0/182

2

بیمه

IN7

127

9/311

3

0/364

1

سازمان جنگل ،مراتع و آبخیزداری

IN8

47

3/446

9

0/364

1

IN9

66

4/839

6

0/364

1

سازمان امور اراضی

IN10

22

1/613

11

0/182

2

تعاون روستایی

IN11

73

5/352

4

0/182

2

سازمان محیط زیست

IN12

25

1/833

10

0/364

1

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع
طبیعی

به دلیل اهمیت یافتن ایجاد حفرۀ ساختاری در شبکۀ
مورد مطالعه از مرکزیت بینابینی شبکۀ دو وجهی استفاده
شد (جدول  .)3بعد از متقارنسازی ماتریس با دستور
مربوطه این شاخص محاسبه شد .مقدار مرکزیت بینابینی
برای شبکۀ مورد مطالعه معادل  0/07درصد به دست آمده

است .این موضوع نشان میدهد اطالعات میتواند در کمتر
از یک درصد جایگیری کلی شبکه سبب قطع جریان
دانش و نوآوری شود که وجود همین ساختار سبب کاهش
شدید جریان خروجی نسبت به ورودی شده است (جدول
.)3
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جدول  .3شاخصهای توصیفی شبکۀ دو وجهی بر مبنای شاخص مرکزیت بینابینی
مقادیر نرمال شدۀ

شاخصهای توصیفی

مرکزیت بینابینی

میانگین

0/303

انحرا استاندارد

0/086

مجموع

3/636

واریانس

0/007

SSQ

1/190

فاصلۀ اقلیدوسی به هنجار

1/091

حداقل

0/182

حداکثر

0/364

برای رتبهبندی نهادهای مورد مطالعه در به جریان در
آوردن سه دستۀ اطالعات آموزشی ،خدمات فنی و

مؤسسات اعتباری در رتبۀ دوم قرار دارند .از نظر خدمات
فنی نیز مجدداً سازمان جهاد کشاورزی در رتبۀ نخست و

تسهیالت مالی بر اساس شاخص مرکزیت درجۀ ورودی و
خروجی ،شاخص مربوطه سه شبکه استخراج گردید و مورد
مقایسه قرار گرفت .براساس مندرجات جدول ( )4میتوان
بیان نمود در شبکۀ اطالعات آموزشی سازمان جهاد
کشاورزی در رتبۀ نخست قرار دارد و پس از آن بانکها و

پس از آن بانکها و مؤسسات اعتباری قرار دارند .در زمینۀ
تسهیالت مالی بانکها و مؤسسات اعتباری در درجۀ اول و
پس از آن سازمان جهاد کشاورزی قرار دارد.

جدول  .4رتبهبندی نهادهای مورد مطالعه بر مبنای تفکیک نقش در جریانهای اطالعاتی

نماد
سازمان مورد مطالعه

جریان اطالعات آموزشی

در
نمودار

درجه

درجه
نرمال

جریان خدمات فنی

معیار
قدرت

درجه

بوناچیچ

درجه
نرمال

جریان تسهیالت حمایت
مالی

معیار
قدرت

درجه

بوناچیچ

درجه
نرمال

معیار
قدرت
بوناچیچ

سازمان جهاد کشاورزی

IN1

354

0/230

2/564

196

0/241

2/654

101

0/224

0/698

سازمان منابع طبیعی

IN2

74

0/048

0/194

67

0/082

0/338

38

0/084

0/107

سازمان آب منطقهای

IN3

76

0/049

0/189

71

0/087

0/346

45

0/100

0/128

سازمان هواشناسی

IN4

75

0/049

0/200

29

0/036

0/136

39

0/086

0/081

بانکها و مؤسسات اعتباری

IN5

278

0/181

0/919

160

0/197

1/787

121

0/268

3/329

سازمان شیالت و دامپروری

IN6

20

0/013

0/054

23

0/028

0/086

17

0/038

0/063

بیمه

IN7

159

0/103

0/689

107

0/131

0/795

88

0/195

0/579

IN8

66

0/043

0/149

37

0/045

0/164

20

0/044

0/036

سازمان
آبخیزداری

جنگل،

مراتع

و
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مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع

IN9

116

0/075

0/379

78

0/096

0/396

29

0/064

0/071

سازمان امور اراضی

IN10

46

0/030

0/092

19

0/023

0/088

23

0/051

0/060

تعاون روستایی

IN11

187

0/121

0/988

109

0/134

0/808

46

0/102

0/213

سازمان محیط زیست

IN12

27

0/018

0/057

36

0/044

0/163

25

0/055

0/059

طبیعی

بر اساس شاخص مرکزیت بردار ویژه شبکۀ مالی با

موضوع نشان میدهد میزان باالیی از فشردگی یا تمرکز در
سه شبکۀ مورد مطالعه (تسهیالت مالی ،اطالعات آموزشی،

 66/4درصد مرکزیت در صدر قرار دارد و شبکۀ جریان
اطالعات آموزشی با  59درصد مرکزیت در رتبۀ دوم می -
باشد و در نهایت شبکۀ خدمات فنی با  53/3درصد در رتبۀ

خدمات فنی) در ارتباط با تابآوری در برابر تغییر اقلیم
وجود ندارد .به بیانی دیگر ،قدرت کنشگرها با یکدیگر
تفاوت چشمگیری ندارد و این امر به این معنی است که

آخر قرار میگیرد .این امر نشان میدهد میزان تراکم و
نابرابری در دادههای شبکۀ مالی  66/4درصد حداکثر میزان
خود میباشد که این خود نشان از نابرابریهای سراسری
در کل شبکۀ مالی دارد؛ پس از آن شبکۀ جریان اطالعات

مزیتهای کلی مربوط به موقعیت به طور تقریباً برابری در
این شبکه توزیع شده است.
همانطور که پیشتر گفته شد ،کاربرد شاخص مرکزیت
در شبکه ،تشخیص نهادهایی با بیشترین میزان ارتباط با

آموزشی  59درصد و خدمات فنی با  53/3درصد میباشد.
در کل میتوان بیان نمود در شبکههای مورد بررسی تعداد
خاصی از گرهها بیشترین تراکم را دارند و بقیۀ گرهها از
تراکم کمتری برخوردارند و هر سه شبکه دارای نابرابری -
های سراسری میباشند .بر اساس شاخص مرکزیت درجه
نیز مشخص شد که شبکۀ تسهیالت مالی با  17/335درصد
در صدر و شبکۀ جریان اطالعات آموزشی با  16/352درصد
مرکزیت درجه در رتبۀ دوم و شبکۀ خدمات فنی با
 15/859درصد مرکزیت درجه در رتبۀ سوم قرار دارند .این

دیگران است .در شکلهای  3و  4و  5نهادهایی وجود دارند
که بیشترین ارتباط را با پاسخگویان داشتهاند .دربارۀ
هرکدام از سه شبکه یک گرا ترسیم شده است تا بتوان
به تفکیک ،مؤثرترین نهادها را رویت کرد.
در شکل ( )3و در شبکۀ جریان اطالعات آموزشی،
مؤثرترین نهادها سازمان جهاد کشاورزی و بانکها و
مؤسسات اعتباری میباشند که نشان دهندۀ نقش آموزشی
پر رنگ در این نهادها است.
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شکل  .3آرایش شبکۀ دو وجهی بر اساس جریان اطالعات آموزشی و شاخص مرکزیت درجه

براساس شکل ( )4میتوان بیان نمود ،در زمینۀ جریان
اطالعات مالی بانکها و مؤسسات اعتباری به عنوان
پررنگترین نهاد نقش آفرینی میکنند و بقیۀ نهادها از

جمله سازمان بیمه که میتواند جبران کنندۀ خسارات
ناشی از تغییر اقلیم باشد ،در حاشیه قرار دارد.

شکل  .4آرایش شبکۀ دو وجهی بر اساس جریان اطالعات مالی و شاخص مرکزیت درجه

براساس شکل ( )5میتوان بیان نمود در شبکۀ جریان
اطالعات فنی ،مؤثرترین نهادها جهاد کشاورزی و مؤسسات
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مالی و اعتباری میباشند که نشان میدهد این نهادها،
میتوانند منبع مناسبی برای تأمین اطالعات فنی
پاسخگویان باشند (شکل .)5

شکل  .5آرایش شبکۀ دو وجهی براساس جریان اطالعات فنی و شاخص مرکزیت درجه

براساس شکل ( )6میتوان بیان نمود نمودار مرکز-
پیرامون نشان می دهد در کل براساس مجموع سه شبکۀ
مورد مطالعه سازمان جهاد کشاورزی و بانکها و مؤسسات

اعتباری به عنوان سازمانهای مرکزی محسوب میگردند
و بقیۀ سازمانها در حاشیه قرار دارند.

شکل  .6آرایش شبکۀ دو وجهی براساس خصایص سهگانه با نمایش مرکز-پیرامون
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 .4بحث و نتیجهگیری
کشاورزی به دلیل وابستگی زیاد به اقلیم و اقتصاد
ضعیف روستاییان بیشترین آسیبپذیری را از تغییر اقلیم
دارد .برای رویارویی با پدیدۀ تغییر اقلیم و توسعۀ پایدار
کشاورزی ،کشاورزان باید در برابر تغییر اقلیم تابآور
گردند .تابآوری یک فرآیند ایزوله نیست بلکه ،یک فرآیند
اجتماعی میباشد که تحت تأثیر شبکههای افقی
(پیوندهای غیررسمی) و شبکههای عمودی (پیوندهای
رسمی) ایجاد و ارتقاء مییابد .یکی از انواع شبکههای
رسمی شامل ارتباط کشاورزان با نهادها و سازمانهای
مرتبط با کشاورزی است .این شبکهها با خدمات آموزشی،
فنی و تسهیالت مالی که برای ذینفعان فراهم میکند ،نقش
بسزایی در ایجاد و ارتقاء تابآوری کشاورزان در برابر تغییر
اقلیم دارند .ترسیم شبکۀ نهادی بین کشاورزان و سازمان -
های مرتبط و استخراج شاخصهای شبکۀ اجتماعی این
امکان را فراهم میآورد که میزان تأثیرگذاری هریک از
نهادهای مشخص شود [ .]3این اقدام از دو جهت مفید
میباشد؛ اول اینکه سازمانهای تأثیرگذار در این زمینه
شناسایی میشوند که می توان با اختصاص منابع مالی و
غیرمالی بیشتر از آنها به منظور مدیریت بهتر و همچنین
ارتقاء تابآوری کشاورزان در برابر تغییر اقلیم استفاده کرد
و دوم اینکه ،کاستیهای موجود در نهادها برای ارائۀ
خدمات و تسهیالت شناسایی میگردد و از این طریق
برنامهریزیهای آینده در جهت کاهش کاستیها انجام می -
متعددی
مطالعات
در
گیرد.
[ ] 36،45،31،51،47،53،35،30،8،7بر اهمیت نقش
شبکۀ نهادی در ارتقاء تابآوری و سازگاری کشاورزان در
برابر تغییر اقلیم تأکید شده است؛ نتایج شاخص تراکم
شبکه نشان داد ،هر سه شبکۀ مورد بررسی میزان تراکم
بسیار پایینی دارند که این نشان دهندۀ شبکۀ نهادی
ضعیف در زمینۀ اطالعات آموزشی ،خدمات فنی و همین
طور تسهیالت مالی میباشد ،دلیل وجود شبکۀ نهادی
ضعیف را میتوان اعتماد کم به سازمانهای تابعه ،مغایرت

اطالعات ارائه شده با نیاز مخاطبان (کشاورزان) و یا کمبود
نیروی متخصص و کارآزموده برای برقرار ارتباط با
کشاورزان و  ...عنوان کرد که با توجه به اهمیت این سه
حوزه بر ارتقاء تابآوری در برابر تغییر اقلیم لزوم توجه و
تقویت شبکۀ نهادی در حوزههای مذکور بیش از پیش
مشخص میگردد؛ از این رو الزم و ضروری به نظر میرسد
تا پژوهشهای کاملی با هد شناسایی عوامل و موانع مؤثر
بر ایجاد ارتباط کشاورزان با سازمانهای مرتبط در منطقۀ
مورد بررسی انجام گیرد.
همانطور که پیشتر بیان شد ،شاخص مرکزیت تبیین
کنندۀ مرکزیت گرههایی است که بیشترین اطالعات در
جریان را دارند ،مندرجات جدول ( )2نشان داد ،سازمان
جهاد کشاورزی و بانکها و مؤسسات اعتباری به ترتیب
بیشترین مرکزیت را نسبت به دیگر نهادها دارا میباشند و
بقیۀ نهادها از جمله سازمان بیمه با تفاوت بسیار زیادی در
رتبۀ سوم قرار گرفته است؛ این درصورتی است که براساس
تحقیقات صادقلو و سجاسی قیداری [ ]51توسعۀ بیمۀ
کشاورزی یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین عوامل مؤثر بر
افزایش تابآوری کشاورزان در برابر مخاطرات طبیعی از
جمله خشکسالی است ،براساس مشاهدات میدانی عمدۀ
دالیل آن را میتوان عدم پرداخت حق بیمه ،یا بروکراسی -
های طوالنی و از همه مهمتر عدم اعتماد کشاورزان به
سازمان بیمه برای دریافت خسارتهای ناشی از تغییراقلیم
دانست ،از اینرو باید کاستیها و خألهای موجود از طریق
ایجاد اصالحات در اهدا و روندهای کاری برطر گردد
تا ارتباطات بهینه در این زمینه ایجاد گردد .شاخصها و
نمودارها نشان داد در شبکۀ اطالعات آموزشی سازمان
جهاد کشاورزی در رتبۀ اول قرار دارد که این نتیجه با نتایج
 Kibueو همکاران [ ]36و  Alambeigiو ]3[ Malekli
همراستا است و در رتبۀ دوم بانکها و مؤسسات اعتباری
قرار دارند ،این درحالی است که بسیاری از نهادها مانند
سازمان هواشناسی ،سازمان محیط زیست و بیمۀ
محصوالت کشاورزی که میتواند نقش اصلی را در شبکۀ
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اطالعات آموزشی برای سازگاری و ارتقاء تابآوری بهره -

خدمات فنی و تخصصی در راستای سازگاری و تابآوری

برداران در برابر تغییر اقلیم داشته باشند به دالیل مختلفی
که نیاز به مطالعه دارد به حاشیه رانده شدهاند و نقش
مناسبی ایفا نمیکنند .از این رو پیشنهاد میگردد با انجام
پژوهشهای مرتبط ،علل این امر کشف گردد و با توجه به
نتایج پژوهشها ،بازنگری الزم در اهدا و فعالیتهای این
نهادها صورت گیرد .تأثیر شبکههای مالی در مطالعات
متعددی از جمله  Buikstraو همکاران [ ]13بر تابآوری

در برابر تغییر اقلیم ایفا مینماید و بعد از آن بانکهای و
مؤسسات اعتباری قرار دارند .این در حالی است که سازمان
تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی و همین طور سازمان
محیط زیست که میتوانند نقش بسزایی در این زمینه
داشته باشند ،جزء سازمانهای حاشیهای قرار گرفتهاند که
علت آن نیاز به بحث و بررسی دارد.
به طور خالصه میتوان بیان داشت از نظر شبکۀ تعامل

مشخص شده است در این زمینه بانکها و مؤسسات
اعتباری از نظر مرکزیت درجه در صدر قرار دارند این یافته
با پژوهشهای [ ]53،44،3مطابقت دارد و بعد از آن
سازمان جهاد کشاورزی قرار گرفته است و سازمان بیمه و
تعاون روستایی با توجه به نقش تعیین کنندهای که می -
توانند در این زمینه داشته باشند از رتبۀ پایینی برخوردارند
و به حاشیه رانده شدهاند .بنابراین ،با توجه به اهمیت باالیی
که بانکها و مؤسسات اعتباری در این زمینه ایفا میکنند،
باید بودجۀ الزم برای این نهادها تأمین گردد؛ تا زمینۀ
دستیابی به تسهیالت و کمکهای مالی هدفمند و با نظارت
دقیق برای کشاورزان در جهت بروز رفتار تابآورانه در برابر
تغییر اقلیم فراهم گردد ،و از این طریق سازمانهای مذکور
نقش خود را با قدرت بیشتری ایفا نمایند .براساس مطالعات
 Ofoegbuو همکاران [ ] 45خدمات فنی یکی از عوامل
مؤثر بر تابآوری کشاورزان در برابر تغییر اقلیم میباشد،
نتایج تحلیل شبکه نشان داد از نظر جریان خدمات فنی
نیز سازمان جهاد کشاورزی بیشترین نقش را در جریان

بین کشاورزان خرده مالک و نهادهای مرتبط؛ سازمان جهاد
کشاورزی و بانکها و مؤسسات اعتباری به عنوان سازمان -
های تعیین کننده و مرکزی در حوزههای مطالعاتی
(اطالعات آموزشی ،خدمات فنی و حمایتهای مالی) و در
زمینۀ ارتقاء تابآوری در برابر تغییر اقلیم ایفای نقش می -
کنند؛ از اینرو باید منابع مالی و نیروی انسانی متخصص
در اختیار این سازمانها قرار گیرد تا بیشتر و مؤثرتر بتوانند
به ایفای نقش در زمینۀ ارتقاء تابآوری کشاورزان در برابر
تغییر اقلیم بپردازند و از طر دیگر پژوهشهای کاملی در
زمینۀ علل به حاشیه رانده شدن برخی از مؤسسات و
سازمانها از جمله سازمان بیمه و تعاون روستایی که با
توجه به پژوهشهای انجام شده [ ]51،53میتوانند نقش
تعیین کنندهای در این زمینه ایفا کنند الزم و ضروری به
نظر میرسد تا اصالحات هدفمند در این زمینه انجام گیرد
و ارتباطات مؤثر در جهت ارتقاء تابآوری کشاورزان در
برابر تغییر اقلیم ایجاد شود.
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