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  علّي   ي كاربرد رويكرد نقشه: اطالعات اقليمي ي ساختار شناختي كنشگران اجتماعي سامانه
  

  ∗گروه ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه شيراز وي دكتريجدانش، زادهمريم شريف
  آموزش كشاورزي دانشگاه شيرازترويج و استاد گروه ، غالمحسين زماني 

  عي دانشگاه شيرازاستاد گروه علوم اجتما، محمدتقي ايمان
  كشاورزي دانشگاه شيراز آموزشترويج و گروه استاد ، عزت اله كرمي 

     
  چكيده

تلفيق و كاربست منطقي  ي وري، و توسعه در بخش كشاورزي، ثمرهدسترسي توأمان به پايداري، سودآوري، بهره
اما پرسش اساسي آن  ،شاورزي استاطالعات اقليمي ك) نظام( ي هاي جاري در سامانهاطالعات مقتضي در بستر كنش

لذا هدف اين پژوهش، . كشاورزي را فراهم ساخته است ي است كه اين سامانه تا چه ميزان فضاي الزم براي توسعه
اطالعات اقليمي براي تبيين ساز و كار اين سامانه بوده كه با تكيه  ي بررسي ساختار شناختي كنشگران اجتماعي سامانه

ها در اين پژوهش، داده. و با استفاده از روش تحقيق كيفي از جمله مورد پژوهي انجام شده استبر رويكرد اكتشافي 
و ابزار مصاحبه و گروه تمركز گردآوري گرديد و پس  "تعاملي ي هاي علّي استخراج شدهنقشه"با استفاده از تكنيك 

هاي پژوهش، با استفاده از منطق شاز استخراج و كدگذاري بر اساس محورهاي موجود در چارچوب مفهومي و پرس
توليد، ترويج، و كاربران اطالعات  ي آماري پژوهش مشتمل بر كنشگران عرصه ي جامعه. شدهاي علّي واكاوي نقشه

گروه از كنشگران فوق براي حصول اشباع  7و  6، 2تعداد با اقليمي كشاورزي در استان فارس بوده كه به ترتيب 
اطالعات اقليمي كشاورزي  ي هاي ساز و كار سامانهكنندههاي علّي نشان داد، تعييني نقشهواكاو. شدتئوريك مصاحبه 

ي اقتصادي، پردازش و فناوري سازه ي اطالعات اقليمي كشاورزي در قالب پنج دسته ي از ديد كنشگران سامانه
هايي در هاي پژوهش، شاخصبر مبناي يافته. گردندبندي مياجتماعي، و فني طبقه -اطالعات، سازماني، سياسي

مدت و نيز پايدار در درازمدت در استان ي اطالعات اقليمي كشاورزي پاسخگو در كوتاهراستاي دستيابي به يك سامانه
  . فارس ارائه شده است

  .اطالعات اقليمي، كشاورزي ي علّي، موردپژوهي، سامانه ي ساختار شناختي،  نقشه :هاي كليديواژه
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