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نقش آموزش، ترویج و اطالع رسانی در توسعه فناوری زیستی کشاورزی از دیدگاه متخصصان

 امیر نعیمی1، پریسا نجفلو2، سید محمد جواد سبحانی3
1- استادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان

2- دانشجوی دوره دكتری رشته ترویج و آموزش كشاورزی، دانشگاه زنجان
3- دانشجوی دوره دكتری رشته ترویج و آموزش كشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده
 ارتقـای نگـرش نسـبت بـه مسـایل محیط زیسـت و در نظر گرفتـن آن به عنوان یكـی  از سـرمایه های ملی، منجر به استفــاده 
از فنـاوری زیسـتی در راسـتای توسـعه پایـدار شـده اسـت.  هـدف ایـن تحقیـق علـی - ارتباطـی بررسـی و تبییـن نقـش آموزش 
كشـاورزی و اطـاع رسـانی موثـر بر توسـعه فناوری زیسـتی كشـاورزی از دیـدگاه متخصصان بـود. جامعه ی آماری مورد بررسـی 
97 تـن متخصصـان فنـاوری زیسـتی مركز هـای دانشـگاهی و تحقیقاتـی اسـتان تهـران بودنـد كـه با اسـتفاده از جدول كرجسـی 
و مـورگان از بیـن آنـان 85 تـن بـه صـورت تصادفـی انتخـاب شـدند. ابـزار تحقیـق پرسشـنامه ای محقـق سـاخته بـود كـه روایـی 
ظاهـری و محتوایـی آن توسـط گروهـی از متخصصـان ترویـج و آمـوزش كشـاورزی و فنـاوری زیسـتی كشـاورزی مـورد بررسـی، 
اصـاح و تاییـد قـرار گرفـت. پایایـی پرسشـنامه با اسـتفاده از ضریب تتـای ترتیبی بیـن 0/78 تا 0/90 به دسـت آمـد. یافته های 
توصیفـی نشـان داد كـه دیـدگاه بیشـتر متخصصـان )57/6 درصد( نسـبت به توسـعه فناوری زیسـتی كشـاورزی در سـطح نسـبتًا 
خوبـی )میانگیـن: 3/60( قـرار داشـت. نتیجـه آزمـون همبسـتگی نشـان داد كـه متغیرهـای آمـوزش و پژوهش، اطاع رسـانی و 
ترویـج كشـاورزی بـا متغیـر دیـدگاه متخصصـان همبسـتگی مثبت و معنـی داری در سـطح یک درصد داشـتند. نتایج رگرسـیون 
ترتیبـی نشـان داد كـه بـر اسـاس ضریب مک فـادن متغیرهای آمـوزش و پژوهش، اطاع رسـانی و ترویج كشـاورزی توانسـته-اند 
بـه طـور معنـی دار بـر احتمـال توسـعه ی فنـاوری  زیسـتی كشـاورزی تاثیـر بگذارنـد و 32 درصـد از بخـت واریانـس وقـوع متغیـر 

وابسـته را تبییـن كنند.
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 مقدمه
از نیمـه دوم سـده بیسـتم جهـان وارد عصـر تازه ای شـد كه 
دگرگونی هـای پـر شـتاب علمـی- فنـاوری عامل محركـه اصلی 
فنـاوری زیسـتی جبهـه  و یعقوبـی، 1393(.  بـود )نجفلـو  آن 
علمـی و هیجان انگیـزی را در كشـاورزی گشـوده اسـت. روش 
های جدید ناشـی از فناوری زیسـتی، بسـیار ویژه و در مصرف 
منابـع، بسـیار كارآمـد هسـتند. نه تنهـا می توان بـا روش های 
دقیـق تـر جدیـد، روش هـای سـنتی را بهبـود بخشـید، بلكـه 
مـی تـوان مرزهـای علمی جدیـدی را نیز گشـود. اكنـون دیگر 
تـوان فنـاوری زیسـتی تـوان تخیلـی نیسـت و در چنـد سـال 
اخیـر توانسـته اسـت آنچـه را كـه تنهـا در فكـر می گذشـت، بـه 

فعـل در آورد. 
قابلیت هـا  سـطح  افزایـش  بـر  افـزون  زیسـتی  فنـاوری 
بهبـود  بـه  جامعـه،  مختلـف  بخش هـای  توانمندی هـای  و 
مناسـب روش هـا و فرایندهـای گوناگـون تولیـدی و خدماتـی 
بخش هـای  زیـر  در  بیماری هـا  برابـر  در  مقاومـت  توسـعه  و 
كشـاورزی، بهداشـت، درمـان، تغذیـه  و ... منجـر می شـود 
)قاسـملو نیا و گلـزاری، 1393(. بـه طـور نمونـه، دانشـمندان 
یـاد گرفتـه انـد كـه چگونـه بـا تغییـر ژنتیكـی بعضـی گیاهـان، 
مقاومـت آنهـا را در برابـر برخـی علف كش ها افزایـش دهند. با 
اسـتفاده از فنـاوری زیسـتی دانشـمندان توانسـته اند واكسـن 
هـای مطمئـن و كارآمدتـری را بر علیـه بیماری های ویروسـی 
و باكتریایـی بسـازند. بـا این وجود بشـر تنها بـه بخش ناچیزی 
از برتری های فناوری زیسـتی دسـت یافته و هنوز راه بسـیاری 
در پیـش دارد و ادامـه پیشـرفت مسـتلزم تفكـر جدیـد و وجود 

اعتبـارات الزم اسـت )سـتینگ و نویـس، 2005( .
فنـاوری زیسـتی یكـی از ایـن فناوری هـای مهـم در زمینه 
توسـعه افزایـش بهـره وری كشـاورزی اسـت. فناوری زیسـتی 
یكـی از فناوری هـای سـه گانه )فنـاوری نانو، فناوری زیسـتی 
عصـر  ایـن  در  پیشـرفت  بـرای  الزم  اطاعـات(  فنـاوری  و 
 .)1388  ، همـكاران  و  )رضایـی  می آیـد  به شـمار  فناورانـه 
فنـاوری زیسـتی، فراینـد تركیـب علـوم بیو شـیمی، ژنتیـک، 
دیگـر  تعریـف  در  اسـت.  میكروب شناسـی  و  زیست شناسـی 
می تـوان فنـاوری زیسـتی را مجموعـه ای از روش هـا و فنونی 
تولیـد،  جهـت  در  زنـده  موجـود  اندام هـای  كـه  كـرده  بیـان 
و  حیوانـات  و  گیاهـان  بهینه سـازی  و  فرآورده هـا  تغییـر 
و  )احمدیـان  می شـود  اسـتفاده  جدیـد  ریز جانـداران  تولیـد 

.)1391 همـكاران، 
 توسـعه نوآوری هـا، ابداع هـا و فناوری هـا مسـتلزم وجـود 
نهادهـا و افـراد حمایـت كننـده از طریـق ایجاد تعهدات اسـت 
كـه امـكان توسـعه و پذیـرش نـوآوری هـا را در جامعـه فراهـم 
می كننـد )لبـل، 2008(. فنـاوری زیسـتی دارایـی ویژگی های 
توسـعه،  جهـت  مـدت  بلنـد  زمـان  بـه  نیـاز  جملـه  از  خـاص 
قوانیـن  رعایـت  لـزوم  بـاال،  مـادی  سـرمایه  بـه  نیازمنـدی 
بـا  راهبـردی  اتحـاد  و  محكـم  پیوندهـای  بـه  نیـاز  اخاقـی، 
افزایـش  زیسـتی،  شـركت های  و  موسسـه ها  دانشـگاه ها، 
نیـاز بـه سـرمایه و منابـع در طـول حیـات سـازمان و نیـاز بـه 
تحقیقـات فـراوان جهـت ورود به صنایع اسـت. ایـن ویژگی ها 
توسـعه ایـن فنـاوری را با چالـش روبـه رو  می سـازد )احمدیان 

 .)1391 همـكاران،  و 
در ایـران نیـز در زمینه توسـعه فناوری های زیسـتی چنین 
افـزون  روز  افزایـش  شـده اند.  ایجـاد  نهاد هـای  و  سـازمان ها 
هـا  بانـک  ایجـاد  زیسـتی،  فنـاوری  توسـعه  و  تحقیـق  مراكـز 
ملـی  مسـئوالن  عمیـق  درک  از  گویـای  ژن،  مجموعه هـای  و 
زیسـتی  فنـاوری  اهمیـت  و منطقـه ای كشـورها در خصـوص 
اسـت. بـا توجـه بـه منابـع فراوانـی كـه كشـورهای جهان سـوم 
بـرای توسـعه فنـاوری زیسـتی در اختیـار دارنـد، ماننـد منابع 
سرشـار اولیـه و نیروهای انسـانی فراوان و ارزان، این كشـورها 
هـای  حـرف  آینـده  در  تواننـد  مـی  بیشـتر  توجـه  صـورت  در 
زیـادی در زمینه فناوری زیسـتی داشـته باشـند. در كنار همه 
مسـائل و اهمیـت روز افـزون فناوری هـا مسـئله دیگـری كه در 
مـورد همـه فناوری هـا دارای اهمیـت خاصـی اسـت، مسـئله 
سـرمایه گذاری یـک كشـور در زمینـه تحقیـق و توسـعه یـک 

فنـاوری اسـت )گاور، 2001(. 
آمـوزش سـالم و جامـع پیـش نیـاز تربیـت محقـق اسـت. 
افـزون بـر ایـن اغلـب دسـتاوردهای تحقیقاتـی مهـم و خـاق 
توسـط محققانـی كه به احتمـال دارای تخصص در رشـته های 
رشـته  چنـد  در  جامعـی  دانـش  دارای  امـا  مرتبـط  غیـر 
مختلف انـد حاصـل مـی شـوند. ایـن گونـه افـراد مـی تواننـد 
بینـش هـا و اطاعـات تـازه ای را در حـل مسـائل ارایـه دهند. 
برخـی از ایـن محققـان بـه عنـوان نـوآور نیـز عمـل مـی كنند و 
دگرگونی هـا مهمـی را در تحقیقـات هدایت می كننـد )نعیمی، 

.)1388
بــی شــک نیــروی انســانی ماهــر مهــم تریــن شــاخص بــرای 

نقش آموزش، ترویج و...
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پیشــرفت ایــن فنــاوری خواهــد بــود. بــرای توفیــق در زمینــه 
ــر و  ــانی ماه ــروی انس ــوزش نی ــه آم ــاز ب ــتی نی ــاوری زیس فن
پژوهشــگر وجــود دارد، لــذا بایــد تنگناهــای مهــم موجــود در 
امــر پژوهــش كــه تاكنــون بارهــا مــورد تاكیــد قــرار گرفته انــد، 
در كنــار مســائل موجــود در حیطــه آمــوزش حــل شــوند 

)كانتلــی، 2004(. 
نیـروی ماهر در زمینه فناوری زیسـتی تنهـا با آموزش های 
بـر  افـزون  و  آمـد  نخواهـد  دسـت  بـه  دانشـگاهی  معمـول 
هـا  پژوهشـكده  و  دانشـگاه ها  در  شـده  انجـام  آموزش هـای 
بایـد جهـت دهـی بـه سـمت تولیـد نیـز سـرلوحه برنامـه هـای 
آموزشـی قـرار گرفتـه و به موازات آن به مسـائلی چون بررسـی 
بازدارنده هـای تولیـد، بازاریابـی و برنامه ریـزی بـرای آن نیـز 
توجـه داشـت. آمـوزش در راسـتای خلـق فنـاوری كـه معیـار 
یـک  بـا  اسـت،  آینـده  سـده  در  كشـورها  توسـعه  و  پیشـرفت 
حركـت مـوازی در زمینـه آمـوزش و پژوهش و تولیـد در درون 
كشـور و ایجـاد شـبكه همـكاری منطقـه ای یـا بیـن المللـی بـا 

جهـت گیـری تولیـدی امـكان پذیـر اسـت. 
از  را  مـا  توانـد  نمـی  آمـوزش صـرف،  بـه  توجـه  یقیـن  بـه 
رفاهـی  و  اقتصـادی  فضـای  ایجـاد  برهانـد.  كنونـی  وضعیـت 
رشـته  ایـن  در  سـرمایه گذران  و  پژوهشـگران  بـرای  مناسـب 
به طوری  كـه اسـتعدادهای درخشـان علمـی و اقتصادی كشـور 
بـه سـمت ایـن فنـاوری ترغیـب شـوند، برخـورداری از نیروی 
و  كشـور(  از  خـارج  مقیـم  )ایرانیـان  فرامـرزی  ماهـر  انسـانی 
همچنیـن همكاری با كشـورهای همسـایه پیشـرفته تر در این 
زمینـه ماننـد هنـد، تركیـه و روسـیه می توانـد مـا را در انجـام 

ایـن حركـت یـاری دهـد. 
بخش های  در  فناوری  نوع  هر  توسعه  كه  است  بدیهی 
دیدگاه های  وجود  و  همسویی  همگرایی،  نیازمند  مختلف 
در  مختلف  موسسه های  و  نهادها  میان  در  آینده نگر  و  جامع 
تحقیقاتی  آموزشی،  سیاستگذاری،  برنامه  ریزی،  عرصه های 
نهادهایی  وجود  نیازمند  امر  این  ایجاد  است.  اجرایی  و 
مستقل برای توسعه فناوری مورد نظر از مرحله تولید تا اشاعه 
است. در صورت نداشتن چنین امكانی نیز ایجاد بخشی ویژه 
و مستقل برای توسعه فناوری خاص در سازمان های مرتبط 
واقع  در   .)2007 همكاران،  و  )زومبو  می رسد  نظر  به  الزم 
پیشرفت هر فناوری از جمله فناوری زیستی مرهون سرمایه-
گذاری های الزم و مناسب در تحقیق و توسعه به عنوان اصلی 

اجتناب ناپذیر است. 
اگرچـه بیـش از یـک دهـه اسـت كـه فعالیت های پژوهشـی 
دلیـل  بـه  ولـی  اسـت  شـده  آغـاز  كشـور  در  زیسـتی  فنـاوری 
ایـن  موازی كاری هـا،  و  پراكندگی هـا  ناهماهنگی هـا، 
فعالیت هـا بـه دسـتاوردهای مـورد انتظـار منجـر نشـده اسـت. 
و  دانشـگاه ها  بیـن  مطلوبـی  ارتبـاط  چـون  دیگـر،  سـوی  از 
مراكـز پژوهشـی بـا بخش هـای صنعتـی وجـود نـدارد، همیـن 
دسـتاوردهای معـدود كشـور نیـز نتوانسـته اسـت بـه مرحلـه 
تولیـد تجـاری برسـد. اگـر سـرمایه های بخـش صنعـت را بـه 
سـوی دانشـگاه هدایـت كنیم و هماننـد كشـورهای خارجی به 
اسـتادان اعتبـار خـاص )گرانت( داده شـود، در قبال آن دانش 

فنـی ایجـاد خواهـد شـد. 
دانشـگاهیان بـا زبان مشـترك می توانند با ایجـاد ارتباطات 
قوی با مركزها و موسسـه های خارجی، دانش فنی را به كشـور 
منتقـل كننـد )زمانـی، 1381(. از آنجا كه پژوهش، شـالوده ی 
زایـش علـم و فنـاوری به شـمار می آیـد، لذا جهت گیـری معین 
بـه هـدف  بـرای دسـتیابی  امـر تحقیقـات  و تعریـف شـده در 
مشـخص و سـرانجام هدایـت نتایـج پژوهش به سـوی صنعت، 
بـه شـمار مـی رود.  از ضرورت هـای توسـعه فنـاوری زیسـتی 
ارتقـاء فعالیت آموزشـی و پژوهشـی در زمینه فناوری زیسـتی 
در گـرو تامیـن اعتبـارات الزم و مناسـب بـرای ایـن فنـاوری 
جدید اسـت. در حالی كه همه سـاله شـاهد افزایـش اعتبارات 
بخـش تحقیـق و نیـز افزایـش سـهم آن از تولیـد ناخالـص ملی 
باشـیم اعتبـارات تحقیقـات افزایش محسوسـی نیافته اسـت. 
همچنیـن برخـی از بودجه هـای تحقیقاتـی مركزهـای زیسـت 
فناوری كشـور صـرف یارانه بـرای تولید فرآورده هـای آن مركز 

می شـود. 
گسترش  ضروری  بخش های  از  یكی  فناوری  ترویج 
است.  فناوری  و  پایه ای  تحقیقات  نتایج  عمومی،  اطاعات 
سازگاری  مساله  با  معمول  به طور  كشاورزی  فناوری  اشاعه 
نیز  ای  منطقه  متفاوت  شرایط  با  تحقیقاتی  دستاوردهای 
روبه رو است. عامل های غیرقابل كنترلی چون آب و هوا، پستی 
و بلندی و گروهی از متغیرهای بوم شناختی )اكولوژیكی( نیز 
دخیل هستند و نیز دیكته می كنند كه كدامیک از نوآوری های 
این   .)1377 )حجاران،  یافت  خواهند  توفیق  كشاورزی 
با  نزدیک محققان  تماس  از دالیل عمده حفظ  یكی  واقعیت 

كاربران فناوری كشاورزی است. 
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در ایـن حلقـه ارتباطـی ترویـج كشـاورزی وظیفـه مهمـی 
اطاعـات  اشـاعه  ارتباط هـا،  گونـه  ایـن  حفـظ  جهـت  در  را 
حاصـل از تحقیقـات و كمـک بـه سـازگار كـردن آن اطاعـات 
در مناطـق مختلـف و همچنیـن انعـكاس نیـاز كشـاورزان بـه 
حیطـه تحقیقـات كشـور برعهـده دارد )مهبـودی، 1379(. بـا 
رسـیدن تحقیقـات فنـاوری زیسـتی بـه مرحلـه بهـره بـرداری 
بایـد ترویـج كشـاورزی  بـا آن كار كنـد. بـرای انجـام كار به طور 
موثـر،  ترویج كشـاورزی بایـد كاركنان كافی در ایـن زمینه را با 
آمـوزش مقدماتـی الزم در زمینـه فناوری زیسـتی اسـتخدام و 
آمـوزش كافـی دهـد تـا بتوانـد در قالب یک سـاز وكار منسـجم 
پیامـد كاربـرد فنـاوری زیسـتی را در بخـش به اطـاع محققان 
برسـانند و در نتیجـه تحقیقـات فنـاوری زیسـتی كشـاورزی را 
جهـت نیـاز بخش سـوق دهنـد. ترویـج كشـاورزی بایـد بتواند 
قسـمت های  سـایر  و  بهره بـرداری  مختلـف  هـای  نظـام  بـه 
و  زیسـتی  فنـاوری  توسـعه  و  پذیـرش  در  كشـاورزی  جامعـه 
سـازگار نمـودن آن بـا نیازهـای خـود كمـک كنـد. این  هـا در 
در  كشـاورزی  ترویـج  سـنتی  نقـش  منطقـی  گسـترش  واقـع 
اسـت  جدیـد  فنـاوری  اشـاعه  و  روسـتایی  یكپارچـه  توسـعه 

اورتیـز، 2002(.  و  )دوتویـت 
افـزون بر ایـن ترویج كشـاورزی یكی از منابـع اطاعاتی در 
زمینه مسـائل زیسـت محیطـی و فعالیت های زراعی سـودمند 
بـه حـال محیـط زیسـت یعنـی در راسـتای كشـاورزی پایـدار 
پذیـرش  ایجـاد  و  فرهنگ سـازی   .)1379 )مهبـودی،  اسـت 
عمومـی در زمینـه فنـاوری زیسـتی، یـك مفهـوم چندجانبـه، 
چالش برانگیـز و پراهمیـت در سیاسـت گـذاری ایـن فنـاوری 
همیـن  دارد.  قـرار  مختلفـی  عوامـل  تأثیـر  تحـت  كـه  اسـت 
موضـوع باعث شـده اسـت كـه كشـورهای مختلف، سیاسـت ها 
و برنامه هـای خاصـی را بـه ایـن امـر اختصاص دهنـد. هرچند 
اقتصـادی،  بومـی،  وضعیـت  بـه  توجـه  بـا  برنامه هـا  ایـن 
اجتماعـی و فرهنگـی هـر كشـوری تعییـن می شـوند )عبـدی، 

.)1382
بـا توجـه بـه ایـن نكتـه كـه فنـاوری زیسـتی در ایـران )بـا 
مفهـوم صنعتـی و تجـاری آن( هنـوز مراحـل آغازیـن خـود را 
نكـرده  بـازار عرضـه  بـه  و دسـتاوردهای چندانـی  می گذارنـد 
تولیدكننـدگان  از  بسـیاری  حتـی  و  مصرف كننـدگان  اسـت، 
بـا ایـن فنـاوری آشـنا نیسـتند و یـا آگاهـی كمـی دارنـد. ایـن 
فنـاوری،  ایـن  بـه  نسـبت  جامعـه  كـه  شـده  باعـث  موضـوع 

واكنـش محسوسـی از خـود بـروز ندهد. امـا این موضـوع نباید 
دسـت اندركاران فنـاوری زیسـتی كشـور را دچـار غفلـت كنـد. 
القـاء نظرهـای  بـرای  ناآگاهـی، زمینـة مسـاعدی  ایـن بسـتر 
موافـق و مخالـف اسـت. بنابرایـن پیـش از آن كـه گروه هـای 
مخالـف وارد عمـل شـوند و نگرش منفـی را ترویـج كنند، یكی 
از وظایـف مهـم متخصصـان و صاحب نظران فناوری زیسـتی، 
ایجـاد و گسـترش ابعـاد فرهنگـی فنـاوری زیسـتی در سـطح 

عمـوم جامعـه و مسـئوالن باشـند. 
در ایـن مسـیر، می تـوان از چـاپ نشـریه های اطاعاتـی، 
سـاخت  عمومـی،  گردهمایی هـای  و  همایش هـا  برگـزاری 
دسـتاوردهای  معرفـی  تلویزیونـی،  و  رادیـو  برنامه هـای 
برگـزاری  مجله هـا،  و  روزنامه هـا  در  تولیـدی  و  پژوهشـی 
كارگاه هـای آموزشـی بـرای مصرف كننـدگان و تولیدكننـدگان 
) كفایتـی، 1381(. آشناسـازی مـردم  كـرد  و غیـره اسـتفاده 
بیـان اهمیـت  بـا برتری هـای فنـاوری زیسـتی و  و مسـئوالن 
آن از طریـق رسـانه های گروهـی و به ویـژه در صـدا و سـیما، 
كمـك موثـری بـه پیشـرفت ایـن شـاخه علمـی خواهد داشـت. 
بسـیاری از كشـورهای جهـان امـروزه بـه مقوله فرهنگ سـازی 

و ایجـاد پذیـرش عمومـی توجـه ویـژه دارنـد. 
در واقـع می تـوان گفـت یكـی از عمده تریـن بازدارنده هـای 
توسـعه فنـاوری در هـر كشـوری نداشـتن فرهنـگ صنعتـی یـا 
بـه عبـارت كلی تـر وجـود چالش هـای فرهنگـی می باشـد. در 
زمینـه فنـاوری زیسـتی چـون عرصـه نوینـی اسـت جهـان بـا 
كـه  فرهنگـی  چالش هـای  از  اسـت.  حركـت  حـال  در  شـتاب 
در زمینـه توسـعه فنـاوری و به ویـژه توسـعه فنـاوری زیسـتی 
ممكـن اسـت وجـود داشـته باشـد نداشـتن فرهنـگ كار تیمی 
از  یكـی  گروهـی  كار  فرهنـگ  اینكـه  بـه  توجـه  بـا  می باشـد. 
در  متاسـفانه  اسـت.  صنعتـی  فرهنـگ  مهـم  شـاخصه های 
كشـورمان فرهنـگ گروهـی و دسـته جمعـی كار كـردن هنـوز 

پیشـرفت نكـرده اسـت )میـر، 1381(.
توسـعه  مسـیر  در  گرفتـن  قـرار  جهـت  زیسـتی  فنـاوری   
نیـاز بـه فرهنگ سـازی همـه جانبـه دارد بـرای ایـن كار بایـد 
نظام هـای اطاع رسـانی و ارتبـاط جمعـی قـوی ایجـاد شـود. 
فنـاوری  بـه  نسـبت  اندكـی  شـناخت  مـا  درجامعـه  امـروزه 
بـرای  دارد.  وجـود  جامعـه  اقشـار  همـه ی  بیـن  در  زیسـتی 
گسـترش و تعمیـق ایـن فنـاوری بایـد بحـث زیسـت فنـاوری و 
مهندسـی ژنتیک در سـرفصل درس های دبیرسـتانی گنجانده 

نقش آموزش، ترویج و...
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شـده و افـزون بر آن مطبوعات و رسـانه هـای انبوهی با دعوت 
از صاحـب نظـران نسـبت بـه معرفـی ایـن علـم بـه آحـاد مردم 
تحلیلـی  برنامه هـای  سـهم   .)1382 )عبـدی،  كننـد  كمـک 
صـدا و سـیما در حـوزه علـم و فنـاوری و به ویـژه فناوری هـای 
نویـن بسـیار انـدك اسـت كـه ایـن موضـوع در مـورد روزنامه هـا 
كـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  می كنـد.  صـدق  نیـز  مجله هـای  و 
توانمندی هـا  بررسـی  و  طـرح منطقـی موضوع هـای تحلیلـی 
جهـان  و  كشـور  در  فنـاوری  و  علـم  پیـش روی  چالش هـای  و 

می توانـد نقـش موثـری در توسـعه كشـور ایفـا كنـد .
بـه  عمومـی  اقبـال  افزایـش  شـاه كلید  می رسـد  نظـر  بـه 
فنـاوری زیسـتی، بهبـود آگاهی عمومی اسـت؛ به ویـژه آن نوع 
از آگاهـی كـه بـه دانـش منتهـی شـود. جامعـه ای كـه مفهـوم، 
اهمیـت و نقـش یـك فنـاوری نویـن را بـه درسـتی درك نكـرده 
فنـاوری  آن  توسـعة  و  رشـد  بـرای  مناسـب  بسـتری  باشـد، 
نخواهـد بـود )مایـرس، 2004(. در چنیـن بسـتری، افـزون بر 
ایـن كـه دانشـجویان عاقمنـد نیـز، نمی تواننـد بـا دیدگاهـی 
فعالیت هـای  بـرای  الزم  مهارت هـای  امیدوارانـه،  و  روشـن 
علمـی و پژوهشـی آینده را كسـب كـرده و خود را بـرای تصدی 
مسـئولیت های مهم اجتماعی آماده سـازند. پشـتوانه پذیرش 
مهـم،  عامـل  یـك  به عنـوان  می توانـد  نیـز  جامعـه  عمومـی 
زمینـه توسـعه فناوری هـای جدیـد از جنبه هـای اقتصـادی و 
صنعتـی را فراهـم سـازد. بی توجـه بـه ایـن ماحظه هـای در 
برنامه ریزی هـای كشـور، از چالش هـای جـدی توسـعه علـوم و 

فنـون به شـمار می آیـد )كمـال الدیـن و پـاول، 2000(
انباشـت  تأثیـر  خـود،  تحقیـق  در   )1392( شـوال پور 
متغیرهـای سـرمایه فیزیكـی، هزینه های تحقیق و توسـعه در 
بلنـد مـدت را بر بهره وری و توسـعه فناوری مثبت بیان داشـته 
اسـت. از نظـر كاركنان سـازمان كشـاورزی سـازگاری شـاخص 
مهـم برای توسـعه فنـاوری زیسـتی در بخش كشـاورزی ایران 
اقتصـادی،  سیاسـت های  عامل هـای  ایـن،  بـر  افـزون  بـود. 
اطاعـات، ترویـج و دولـت از عامل های عمده توسـعه فناوری 
زیسـتی در بخش كشـاورزی ایـران بود )احمدپـور و همكاران، 
 )1391( همـكاران  و  قربانـی زاده  تحقیقـات  نتایـج   .)2014
به كارگیـری  گسـتره  كاركنـان،  توانمندسـازی  كـه  داد  نشـان 
فنـاوری، درک از آسـانگری اسـتفاده و درک از سـودمندی آن 
بـه ترتیـب بیشـترین تأثیـر را بر پذیـرش فنـاوری اطاعات در 

سـازمان های ایرانـی داشـته اسـت.  

بر  موثر  عامل های  بررسی  حیطه  در  دیگری  پژوهش 
وجود  كه  است  داده  نشان  ترابری  صنایع  در  فناوری  انتقال 
وجود  فناوری،  نرم افزاری  و  افزاری  سخت  زیرساخت های 
ظرفیت جذب فناوری و تقسیم كار مسئولیت ها از عوامل مهم 
در موفقیت انتقال فناوری است. همین طور این تحقیق نشان 
داده است كه آموزش نیروی انسانی و ایجاد مهارت های الزم 
در انتقال فناوری در سطح نامناسبی قرار دارد كه باید اصاح 

و بهبود یابند )حاجی حسینی و همكاران، 1391(.      
خـود  پژوهـش  در   )1390( امینـی  و  فارسـی  یدالهـی 
عامل هـای نهـادی و محیطـی موثـر بـر انتقال فناوری زیسـتی 
فرهـگ  شـامل  نهـادی  عامل هـای  كردنـد.  شناسـایی  را 
نـوآوری، شـناخت بـازار و نیازهای مشـتریان، ارتبـاط صنعت 
بـا دانشـگاه، گـروه بازاریابی، سـرمایه گذاری توسـط مدیران، 
سـاخت یـا تامیـن تجهیـزات و عامل هـای محیطـی نیز شـامل 
بـه  دسترسـی  دولتـی،  گـذاری  سـرمایه  بازاریابـی،  مراكـز 
تجهیـزات از طریـق مراكـز رشـد، شـناخت و آشـنایی مراجـع 
ذیربـط بـا صنعـت، همـكاری مسـوالن جهـت صـدور مجوزهـا 
اسـت. طالبـی و همـكاران )1389( نیـز، از جملـه عامل هـای 
موثـر بـر موفقیـت توسـعه محصـول جدیـد را وجـود رهبـران 
قـوی و توانمنـد، درک و اطـاع از بـازار، پشـتیبانی مدیـران 

ارشـد دانسـته اسـت.
در   )1389( همـكاران  و  ماقبـل  كـه  پژوهشـی  نتایـج 
انجـام دادنـد، شـان داده اسـت  نانـو  زمینـه توسـعه فنـاوری 
نانـو در 4 دسـته  فنـاوری  توسـعه  كـه عامل هـای پیش برنـده 
اطاع رسـانی  شـامل  عامل هـای  ایـن  می شـوند.  خاصـه 
و  تأمیـن  تحقیـق،  و   پژوهـش  آسـانگری  فرهنگ سـازی،  و 
توسـعه منابـع انسـانی، سـرمایه گذاری و حمایت مالـی بودند. 
در كل ایـن عامل هـای توانسـته انـد 74/3 درصـد از واریانـس 
بخـش  در  نانـو  فنـاوری  توسـعه  برنـده  پیـش  عامل هـای 

كننـد. تبییـن  را  كشـاورزی 
 ویسـی و همكاران )1389( در بررسـی پذیرش فناوی های 
پذیـرش  بـر  تأثیرگـذار  عامل هـای  آفـات،  تلفیقـی  مدیریـت 
فیزیكـی  ویژگی هـای  فـردی،  ویژگی هـای  را در چهـار عامـل 
و  و مدیریتـی كشـتزار  مالـی  و زیسـتی كشـتزار، ویژگی هـای 
كـه  داد  نشـان  نتایـج  كرده انـد.  خاصـه  بیرونـی  عامل هـای 
پذیرنـدگان فنـاوری در ارتبـاط بیشـتر بـا منابـع و مسـیر های 
برنامه ریـزی  افـق  فنـاوری  پذیرنـدگان  هسـتند.  اطاعاتـی 
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دارنـد. برتـر  فناوری هـای  زمیـن،  گسـترده تر، 
كرمــی و همــكاران )1387( در تحقیقــی بــه ایــن نتایــج 
دســت یافتنــد عامل هایــی ماننــد: تمــاس بــا مروجــان و 
ــی  ــای آموزش ــانی، كارگاه ه ــی، اطاع رس ــان ترویج كارشناس
و رســانه هــای انبوهــی بــه ترتیــب بیشــترین تاثیــر را در 
ــتند. در  ــی داش ــوالت باغ ــتی در محص ــاوری زیس ــرش فن پذی
ــی  ــكیل تعاون ــی و تش ــهیات بانك ــای تس ــق، اعط ــن تحقی ای
هــا و تشــكل هــای غیــر دولتــی فنــاوری زیســتی و گســترش 
ــه عنــوان  ــه ترتیــب ب مركزهــای تحقیقــات فنــاوری زیســتی ب
شــدند.  قلمــداد  راهــكار  اثر گذارتریــن  كــم  و  موثرتریــن 
ــانی  ــون: اطاع رس ــی چ ــق عامل های ــن تحقی ــن در ای همچنی
ــانه  ــی، رس ــای آموزش ــزاری كارگاه ه ــازی، برگ ــگ س و فرهن
هــای انبوهــی همبســتگی مثبتــی را بــا پذیــرش فنــاوری 

ــد.  ــان دادن ــتی نش زیس
واو )1980( در بررسـی خـود در رابطـه بـا پذیـرش نـوآوری 
هـا در نیجریـه بـه این نتیجه رسـید كه میـزان آگاهی )سـواد(، 
میـزان تمـاس بـا مـروج، وضعیـت اقتصـادی و داشـتن نقـش 
دارد.  نـوآوری  پذیـرش  بـا  معنـی داری  همبسـتگی  رهبـری 
اكانـم )2006( در بررسـی در زمینـه نقش ترویج بـه عنوان یک 
منبـع اطاعاتـی بـرای فناوری زیسـتی نشـان داد كه سـازمان 
هـای ترویجـی می تواننـد رسـانه هـای متفاوتـی را بـرای آگاه 
فنـاوری زیسـتی  كننـدگان  تولیـد كننـدگان و مصـرف  كـردن 
بیـان   بـه كار گیرنـد. هوبـان )1989( در نتیجـه بررسـی خـود 
كـرد كـه برپایه گزارش شـورای پژوهـش ایالت متحـده، ترویج 
می توانـد كشـاورزان را از اطاعـات درسـت و بـدون اشـتباه و 
سـوگیری دربـاره فنـاوری زیسـتی بهره منـد سـازد و اطمینان 
و  اقتصـادی  اجتماعـی،  لحـاظ  از  جدیـد  فنـاوری  كـه  دهـد 

محیطـی معتبـر و درسـت اسـت. 
موثـر  زیسـتی  فنـاوری  توسـعه  بـر  مختلفـی  عامل هـای 
هسـتند. ایـن عامل هـا شـامل عامل هـای اقتصـادی، ترویـج 
و  تحقیقـات  رسـانی،  اطـاع  و  سـازی  فرهنـگ  آمـوزش،  و 
سیاسـت گـذاری  اسـت)نعیمی، 1388، كرمـی و همـكاران، 
1387، حسـینی و همـكاران، 2011(. با توجه بـه آنچه مطرح 
فنـاوری  متخصصـان  دیـدگاه  دارد  قصـد  تحقیـق  ایـن  شـد 
پژوهـش،  و  آمـوزش  عامل هـای  نقـش  زمینـه  در  را  زیسـتی 
ترویج و اطاع رسـانی را در توسـعه فناوری زیسـتی كشـاورزی 

مـورد بررسـی قـرار دهـد.

روش شناسی
ایـن تحقیـق از نـوع علی-ارتباطـی بـوده و جامعـه آمـاری 
ایـن تحقیـق متخصصـان فنـاوری زیسـتی  مـورد بررسـی در 
بودنـد  تهـران  اسـتان  تحقیقاتـی  و  دانشـگاهی  مركزهـای 
جـدول  از  اسـتفاده  بـا  نمونـه  حجـم   .)1 )جـدول   )N=97(
كرجسـی و مـورگان، 85 تـن تعیین شـد و افراد نمونـه به روش 

انتخـاب شـدند. گیـری تصادفـی سـاده  نمونـه 
 ابــزار تحقیــق، پرسشــنامه ای در پنــج بخــش بــود؛ بخــش 
اول پرسشــنامه دیــدگاه متخصصــان را نســبت بــه توســعه 
فنــاوری زیســتی كشــاورزی در قالــب 14 گویــه مــورد ســنجش 
قــرار داد كــه بــرای ســنجش گویــه هــای ایــن بخــش از طیــف 
ــط،  ــم، 3: متوس ــم، 2: ك ــیار ك ــرت )1: بس ــمتی لیك ــج قس پن
ــدی  ــش بع ــد و در بخ ــتفاده ش ــاد( اس ــیار زی ــاد، 5: بس 4: زی
ــزار تحقیــق شــامل آمــوزش و پژوهــش )13گویــه(،  اطــاع  اب
رســانی )4گویــه( و ترویــج كشــاورزی )5گویــه( بــود كــه در 
ــد. در  ــرار گرفتن ــنجش ق ــورد س ــمتی م ــف ده قس ــب طی قال
ــه  ــردی و حرف ــای ف ــی ه ــم ویژگ ــنامه ه ــم پرسش ــش پنج بخ
ــاز و بســته مــورد  ای متخصصــان را در قالــب شــش پرســش ب

ــت.  ــرار گرف ــی ق بررس
از  اسـتفاده  بـا  تحقیـق  ابـزار  محتویـی  و  ظاهـری  روایـی 
نظرسـنجی جمعـی از متخصصـان ترویج و آموزش كشـاورزی 
و متخصصـان فنـاوری زیسـتی كشـاورزی پس از چنـد مرحله 
تعییـن  بـرای  گرفـت.  قـرار  تاییـد  مـورد  بازنگـری  و  اصـاح 
پایایـی پرسشـنامه آزمون پیشـاهنگ انجام شـد و بـرای انجام 
ایـن كار 25 پرسشـنامه توسـط جامعـه ای همسـان بـا جامعـه 

تحقیـق تكمیـل شـد. 
بـا توجـه به بررسـی های آرمور )1974( و زومبـو و همكاران 
ترتیبـی  تتـای  ضریـب  از  پایایـی  تعییـن  بـرای   ،)2007(
اسـتفاده شـد كه این مقـدار بـرای متغیر های مسـتقل آموزش 
و پژوهش، اطاع رسـانی و ترویج كشـاورزی بـه ترتیب 0/87، 
زیسـت  فناوری هـای  توسـعه  متغیـر  بـرای  و   0/78 و   0/90
محیطـی 0/81 به دسـت آمـد. بـرای تجزیـه و تحلیـل داده هـا 
از آمـار توصیفـی )فراوانـی، درصـد، میانگین، انحـراف معیار( 
و بـا توجـه بـه اینكه مقیـاس متغیرهای مسـتقل مورد بررسـی 
از نـوع فاصلـه ای و مقیـاس متغیـر وابسـته از نـوع ترتیبـی بود 
بـرای بـرآورد احتمـال تغییـرات متغیـر وابسـته از رگرسـیون 

ترتیبی اسـتفاده شـد.

نقش آموزش، ترویج و...
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شماره 33، تابستان 94

نام مراکز و موسسات

دانشگاه تهران
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه شهید بهشتی

دانشـگاه آزاد اسامی واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسامی واحد كرج

پژوهشـكده بیوتكنولوژی كشاورزی كرج
موسسـه اصاح و تهیه بذر و نهال

پژوهشـگاه مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
مركز تحقیقات استراتژیک

موسسـه تحقیقات سازمان جنگل ها و مراتع
انسـتیتو بیوفیزیک و بیوشیمی دانشگاه تهران

پاستور انستیتو 
جمع

پاسخگو

19
7
6
6
5
7

10
9
4
4
3
5

85

درصد

22/68
10/30
6/18
7/21
6/18
9/27

11/34
9/27
4/12
4/12
4/12
5/15
100

درصد

22/3
8/23
7/05
7/05
5/88
8/23

11/76
10/58
4/70
4/70
3/52
5/88
100

جدول1- فراوانی جامعه آماری مورد مطالعه به تفكیک مراكز و موسسات آموزشی و تحقیقاتی   

شمار

22
10
6
7
6
9

11
9
4
4
4
5

97

یافته ها
از متخصصـان  بـه یـک سـوم  نزدیـک  یافته هـا سـن  بنابـر 
)30/6درصـد( 35 سـال و كمتر، 42/3درصد در گروه سـنی 36 
تـا 45 سـال و بیـش از یـک چهـارم از آن ها )27/1درصد( سـن 
46 سـال و بیشـتر دارنـد. میانگیـن سـنی متخصصـان نزدیک 
بـه 39سـال بـوده كـه جـوان ترین آنـان 28 سـال و مسـن ترین 
آنان 52 سـال سـن داشـتند. از نظر پیشـینه ی اشـتغال، كمتر 
پیشـینه ی  دارای  )23/5درصـد(  متخصصـان  چهـارم  یـک  از 
اشـتغال 5 سـال و كمتـر بودنـد، بیـش از نیمـی )55/3درصـد( 
6 تا 15 سـال پیشـینه اشـتغال داشـتند و مابقی )21/2درصد( 

پیشـینه ی اشـتغال 16سـال و بیشـتر داشتند. 
سـال   11 حـدود  متخصصـان  اشـتغال  پیشـینه  میانگیـن 
بـود.  آن20سـال  بیشـترین  و  سـال  دو  آن  كمتریـن  و  بـود 
میانگیـن پیشـینه مدیریتی متخصصان دو سـال بـود. نزدیک 
و  سـال  سـه  مدیریتـی  پیشـینه  )72/9درصـد(  دوسـوم  بـه 
كمتـر و تنهـا شـش نفـر از متخصصـان )7/1درصـد( پیشـینه 
مدیریتـی هفـت سـال و بیشـتر داشـتند و پیشـینه مدیریتـی 
دیگـر متخصصـان )20درصـد( بیـن 4 تا 6 سـال بـود. كمترین 
و بیشـترین پیشـینه مدیریتـی نیـز بـه ترتیـب صفـر و نـه سـال 
به دسـت آمـد. از لحـاظ جنـس متخصصـان فنـاوری زیسـتی، 
در ایـن بررسـی بیش  از دوسـوم متخصصان، مـرد )67درصد( 

و یـک سـوم )33درصـد( زن بودنـد. 

آن هـا  از  نیمـی  از  بیـش  نیـز،  علمـی  مرتبـه  نظـر  از 
)54/1درصـد( اسـتادیار، بیـش از یـک چهـارم )29/4درصـد( 
دانشـیار و مابقـی )16/5درصد( اسـتاد بودند. رشـته تحصیلی 
فنـاوری  متخصصان)36/5درصـد(  از  سـوم  یـک  از  بیـش 
نباتـات،  اصـاح  )32/9درصـد(  سـوم  یـک  حـدود  زیسـتی، 
بیـش از یـک چهارم نیـز )30/6درصد( تحصیاتـی در ژنتیک، 

داشـتند. میكروبیولـوژی  و  مولكولـی  شناسـی  زیسـت 
نتایــج به دســت آمــده نشــان دادنــد كــه متخصصــان در 
رابطــه بــا موضوع هایــی چــون، توســعه فنــاوری زیســتی 
كشــاورزی بایــد در كنــار توســعه انســانی، فرهنگــی، اقتصادی 
و غیــره مــورد توجــه قــرار گیــرد، بــه منظــور توســعه فنــاوری 
زیســتی كشــاورزی نتوانســته ایم از امكانــات و ظرفیــت هــای 
موجــود بــه طــور بهینــه بهره  بــرداری كنیــم، توســعه فنــاوری 
زیســتی در بخــش كشــاورزی صرفــه جویــی در منابــع ملــی و 
ــی از  ــدگاه موافق ــی آورد، دی ــان م ــه ارمغ ــی را ب ــع طبیع مناب
ــا  ــون ب ــی چ ــر موضوع های ــی در براب ــد ول ــان داده ان ــود نش خ
ــور  ــود در كش ــف موج ــا مختل ــكات و چالش ه ــه مش ــه ب توج
ــه ویــژه فنــاوری زیســتی امــری  توســعه فناوری هــای نویــن ب
بیهــوده و ناموفــق بــوده اســت، توســعه فنــاوری زیســتی 
كشــاورزی، روش هــای ســنتی اصــاح نباتــات را از بیــن مــی 

ــدول 2(.   ــتند )ج ــی داش ــدگاه مخالف ــرد، دی ب
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در  پژوهشی  و  آموزشی  مهم  عامل  سه  متخصصان  نظر  از 
ترتیب:  به  كشاورزی  بخش  در  زیستی  فناوری  توسعه  زمینه 
پیش كسوتان  و  علمی  نخبگان  آموزه های  و  تجربه  از  استفاده 
فناوری زیستی كشاورزی در عین جوان گرایی؛ افزایش سهم 
آموزش  گسترش  و  ملی  ناخالص  تولید  از  توسعه  و  تحقیق 

نیروهای  به كارگیری  عامل  و  بودند  تكمیلی  تحصیات  های 
ترین  اهمیت  كم  عنوان  به  علمی  مركزهای  در  ملیتی  چند 
عامل آموزشی و پژوهشی در توسعه فناوری زیستی در بخش 
كشاورزی به حساب می آید. میانگین نظر متخصصان در مورد 

عامل آموزش و پژوهش 6/92 )از 10( به دست آمد )جدول3(.

عامل

استفاده از تجربه و آموزه های نخبگان علمی و پیشكسوتان فناوری زیستی كشاورزی در عین جوان گرایی
افزایش سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی

گسترش آموزش های تحصیات تكمیلی
حمایت از پژوهشگران و ایجاد انگیزه در آنها 

همكاری های منطقه ای و بین المللی
تعیین اولویت های پژوهشی كشور با توجه به نیازها و توانمندی های موجود

فرار مغزها
اختصاص اعتبارات تشویقی و نظارت شده برای آموزش و تحقیق

تدوین برنامه و سیاست های مناسب و درست برای جلب محققان جوان به تحقیقات و آموزش های موثر.
اعزام دانشجو به خارج از كشور

تدوین هدف دار و پیوسته عناوین پژوهشی و آموزشی دروس این رشته در مراكز دانشگاهی و تحقیقاتی
برگزاری دوره های كوتاه مدت خارجی و فرصت های بازآموزی.

به كارگیری نیروهای چند ملیتی در مراكز علمی
كل

ضریب تغییرات

0/12
0/15
0/15
0/16
0/16
0/16
0/18
0/23
0/24
0/25
0/27
0/27
0/29

-

انحراف معیار

1/02
1/22
1/15
1/39
1/17
1/20
1/26
1/40
1/90
1/42
1/97
1/79
1/08
1/26

اولویت

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
-

)n=85(جدول3-  اولویت بندی عامل های آموزشی و پژوهشی موثر بر توسعه فناوری زیستی كشاورزی از دیدگاه متخصصان

میانگین*

7/92
7/94
7/43
8/56
7/81
7/41
6/89
6/01
7/78
5/57
6/48
6/44
3/68
6/92

دیدگاه

توسعه فناوری زیستی كشاورزی باید در كنار توسعه انسانی، فرهنگی، اقتصادی و غیره مورد توجه 
قرار گیرد. 

به منظور توسعه فناوری زیستی كشاورزی نتوانسته ایم از امكانات و ظرفیت های موجود به طور 
بهینه بهره برداری كنیم.

توسعه فناوری زیستی در بخش كشاورزی صرفه جویی در منابع ملی و منابع طبیعی را به ارمغان 
می آورد.

فناوری زیستی كشاورزی یک ابزار توانمند برای دستیابی به توسعه پایدار به شمار می آید.
سیاست گذاری های نادرست و دانایی ستیزی بعضی از مسئوالن رده باال در كشور روند توسعه 

فناوری زیستی در بخش كشاورزی را با دشواری رو به رو كرده است.
توسعه فناوری زیستی در بخش كشاورزی موقعیت اقتصادی كشور را بهبود می بخشد.

توسعه فناوری زیستی در بخش كشاورزی برابر است با ایجاد فرصت رقابت در بازارهای بین المللی.
با توجه به نبود سرمایه گذاری كافی در زمینه فناوری زیستی كشاورزی به نظر می رسد این فناوری 

نزد مسئوالن و برنامه ریزان عالی كشور تاكنون ناشناخته مانده است.
توسعه در شرایط كنونی جهان بدون دستیابی به فناوری های نوینی مانند فناوری زیستی ممكن 

نیست.
تنها با توسعه فناوری زیستی در بخش كشاورزی می توان به امنیت غذایی دست یافت.

دستیابی به توسعه كشاورزی تنها با توسعه فناوری زیستی در بخش كشاورزی فراهم می شود.
با وجود فعالیت های انجام گرفته در زمینه فناوری زیستی در كشور، روند این توسعه بسیار كند 

شده است.
توسعه فناوری زیستی كشاورزی، روش های سنتی اصاح نباتات را از بین می برد.

با توجه به مشكات و چالش ها مختلف موجود در كشور توسعه فناوری های نوین به ویژه فناوری 
زیستی امری بیهوده و ناموفق بوده است. 

جمع نظرها

ضریب تغییرات

0/10

0/17

0/21

0/21
0/23

0/24
0/25
0/27

0/27

0/27
0/28
0/30

0/32
0/44

-

انحراف معیار

0/49

0/70

0/94

0/93
0/89

1/07
1/05
1/06

1/01

0/78
0/76
1/15

0/64
0/98

0/51

اولویت

1

2

3

4
5

6
7
8

9

10
11
12

13
14

-

   )n=85(  جدول2- اولویت بندی دیدگاه متخصصان نسبت به توسعه فناوری زیستی كشاورزی

میانگین*

4/58

4/02

4/34

4/27
3/77

4/29
4/07
3/88

3/71

2/80
2/64
3/83

1/96
2/22

3/60

*  1: بسیار كم،          2: كم،          3: متوسط،          4: زیاد،          5: بسیار زیاد
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عامل

انعكاس نیاز كشاورزان به حیطه تحقیقات كشور
برقراری تماس نزدیک بین محققان، آموزشگران با كاربران فناوری زیستی در بخش 

كشاورزی و حفظ آن
اشاعه اطاعات و دستاوردهای حاصل از تحقیقات مربوط به فناوری زیستی كشاورزی

نظارت بر چگونگی به كارگیری محصوالت جدید فناوری زیستی توسط كاربران
افزایش تماس با بخش خصوصی به منظور بازاریابی محصوالت جدید برای كشاورزان

كل

ضریب تغییرات

0/16
0/19

0/24
0/29
0/35

-

انحراف معیار

1/34
1/44

1/73
1/03
1/78
1/79

اولویت

1
2

3
4
5
-

)n=85( جدول4- اولویت بندی عامل های ترویج كشاورزی موثر بر توسعه فناوری زیستی كشاورزی از دیدگاه متخصصان

میانگین*

8/17
7/49

6/98
3/48
5/03
6/23

عامل

برگزاری همایش ، گردهمایی عمومی و كارگاه های آموزشی 
ایجاد نظام های اطاع رسانی و ارتباط جمعی قوی
استفاده از رسانه های جمعی به صورت عام و خاص

معرفی دستاوردهای پژوهشی و تولیدی
كل

ضریب تغییرات

0/26
0/27
0/29
0/36

-

انحراف معیار

2/12
1/51
1/04
2/51
1/36

اولویت

1
2
3
4
-

)n =85( جدول5- اولویت بندی عامل های اطاع رسانی موثر بر توسعه فناوری زیستی كشاورزی از دیدگاه متخصصان

میانگین*

7/94
5/45
3/47
6/90
5/94

در رابطــه نقــش ترویــج كشــاورزی بــر توســعه فنــاوری 
زیســتی در بخــش كشــاورزی، گویــه هایــی چــون انعــكاس 
برقــراری  و  كشــور  تحقیقــات  حیطــه  بــه  كشــاورزان  نیــاز 
كاربــران  بــا  آموزشــگران  محققــان،  بیــن  نزدیــک  تمــاس 
فنــاوری زیســتی در بخــش كشــاورزی و حفــظ آن، بــه عنــوان 
ــاورزی  ــوزش كش ــوزش آم ــج و آم ــای تروی ــن  عامل ه مهم تری

در ایــن زمینــه معرفــی شــدند و كــم اهمیــت تریــن عامــل 
ــی  ــور بازاریاب ــه منظ ــی ب ــش خصوص ــا بخ ــاس ب ــش تم افزای
ــود. میانگیــن نظرهــای  ــرای كشــاورزان ب محصــوالت جدیــد ب
ــت  ــل  6/23  )از 10( به دس ــن عام ــا ای ــه ب ــان در رابط متخصص

آمــد )جــدول4(.

در رابطـه بـه عامـل  اطـاع رسـانی در زمینه توسـعه فناوری 
زیسـتی در بخـش كشـاورزی، از نظـر متخصصـان، عامل هـای 
برگـزاری همایـش، گردهمایـی عمومـی و كارگاه های آموزشـی 
و  پژوهشـی  دسـتاوردهای  معرفـی  و   مهمتریـن  عنـوان  بـه 

تولیـدی بـه عنـوان كـم اهمیت تریـن عامل هـا انتخاب شـدند. 
میانگیـن نظـر متخصصـان در رابطه با عامل آمـوزش و پژوهش 

5/94 بدسـت آمـد )جـدول 5(.

بـه منظـور بررسـی همبسـتگی بیـن متغیرهـای تحقیـق از 
ضریـب همبسـتگی اسـپیرمن اسـتفاده شـد. نتایـج به دسـت 
آمـده نشـان دادنـد كـه متغیرهـای آمـوزش و پژوهـش، اطاع 
رسـانی و ترویـج كشـاورزی همبسـتگی مثبـت و معنـی داری 
در سـطح یـک درصـد بـا متغیـر دیـدگاه متخصصـان نسـبت به 

توسـعه فنـاوری زیسـتی دارنـد )جـدول 6(. 

متغیر اول

آموزش و پژوهش
اطاع رسانی

ترویج كشاورزی

Sig.

0/000
0/000
0/000

جـدول6- همبسـتگی بیـن متغیرهـای تحقیـق و دیدگاه 
   )n =85( متخصصـان نسـبت به توسـعه فنـاوری زیسـتی

rs 

0/553**
0/652**

0/ 601 **

**p≤ 0/01
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بـا توجـه بـه مقیـاس متغیرهـای مسـتقل و وابسـته بـرای 
و  آمـوزش  مسـتقل  متغیرهـای  از  یـک  هـر  سـهم  بـرآورد 
پژوهـش، اطاع رسـانی و ترویـج كشـاورزی بـر تبییـن دیـدگاه 
متخصصـان نسـبت بـه توسـعه فنـاوری زیسـتی از رگرسـیون 

شـد.  اسـتفاده  ترتیبـی 
كای اسـكویر  این كـه  بـه  توجـه  بـا  كـه  نشـان  دادنـد  نتایـج 
 ،Sig.  =  0/000( درصـد  یـک  از  كمتـر  خطـای  سـطح  در 
مـدل  كـه  می دهـد  نشـان  اسـت،  دار  معنـی   )χ2=138/511
رگرسـیونی بـرای تحلیـل مناسـب اسـت و متغیرهای مسـتقل 
را  وابسـته  متغیـر  تغییرپذیر ی هـای  می تواننـد  خوبـی  بـه 
تبییـن كننـد. بـا توجـه بـه اینكـه سـطح معنـی داری دو آمـاره 
كای اسـكویر پیرسـون و كای اسـكویر انحراف، بزرگتر از 0/05 
بـود، بنابرایـن می تـوان بـرای تحلیـل نتیجـه گرفـت كـه مـدل 

.)7 )جـدول  دارد  مطلوبـی  بـرازش  رگرسـیونی 

بـه منظـور بررسـی تاثیـر متغیرهـای مسـتقل بـر احتمـال 
تغییرپذیـری  متغیـر وابسـته از ضرایـب تبییـن كاكـس و فیـل 
 )R2=0/32( و مـک فـادن )R2 =0/61( نـاگل كـرک ،)R2 =0/60(
پژوهـش،  و  آمـوزش  متغیـر  سـه  نتیجـه  در  شـد.  اسـتفاده 
از  درصـد   32 توانسـته اند  كشـاورزی  ترویـج  و  اطاع رسـانی 
بـه توسـعه  واریانـس احتمـال دیـدگاه متخصصـان را نسـبت 
احتمـال  مابقـی  و  كننـد  تبییـن  كشـاورزی  زیسـتی  فنـاوری 
مربـوط بـه دیگـر متغیر هایـی بوده اسـت كـه در ایـن تحقیق به 

آن پرداختـه نشـده اسـت.
در  تحقیـق  مسـتقل  متغیرهـای  ضرایـب  بـرآورد  نتایـج 
توسـعه فناوری زیسـتی كشـاورزی در جدول 8 نشـان می دهد 
از بین سـه متغیر اشـاره شـده، متغیر ترویج كشاورزی اهمیت 
بیشـتری در مقایسـه بـا دو متغیـر دیگـر داشـته اسـت. طبـق 
معادلـه ی رگرسـیونی بدسـت  آمـده، متغیـر ترویـج كشـاورزی 
)x1( و متغیـر اطـاع رسـانی )x2(، سـطح یـک درصـد و متغیـر 
صـورت  بـه  درصـد  پنـج  سـطح  در   ،)x3( پژوهـش  و  آمـوزش 
مثبـت و معنـی داری بر توسـعه فناوری زیسـتی كشـاورزی اثر 
می گذارنـد. بـه عبارتی دیگـر همراه بـا افزایش این سـه متغیر 
احتمـال بهبـود و توسـعه فنـاوری زیسـتی كشـاورزی افزایـش 

می یابـد )جـدول 8(.

آماره

پیرسون
انحراف

χ2

801/231
282/854

P

1/00
1/00

جدول7- نتایج آزمون نیكویی برازش مدل رگرسیونی

درجه آزادی

1125
1125

متغیر

آموزش و پژوهش
اطاع رسانی  

ترویج كشاورزی 

Wald

2/531*
2/848**
3/945**

خطای استاندارد

0/094
0/100
0/088

p

0/013
0/006
0/000

جدول8- نتیجه رگرسیون ترتیبی متغیرهای تحقیق بر توسعه فناوری زیستی كشاورزی 

برآورد

0/237
0/284
0/348

در ایـن رگرسـیون هـدف بـرآورد احتمـال وقـوع تغییـرات 
در متغیـر توسـعه فنـاوری زیسـتی كشـاورزی بـوده كـه بـر این 

مبنـا، معادلـه ی لوجیـت مربوطـه بـه ایـن شـكل می باشـد:
Y =0.237 X1+0.284 X2+ 0.348 X3

بحث و نتیجه گیری
ایـن پژوهـش بـا هـدف بررسـی دیـدگاه متخصصان نسـبت 
بـه تاثیـر آموزش كشـاورزی و اطاع رسـانی بر توسـعه فناوری 
زیسـتی كشـاورزی مورد بررسـی قرار گرفت و مشـخص شد كه 
از نظر متخصصان سـه عامل موثر بخش آموزشـی و پژوهشـی 

بـه  كشـاورزی  بخـش  در  زیسـتی  فنـاوری  توسـعه  زمینـه  در 
و  علمـی  نخبـگان  آموزه هـای  و  تجربـه  از  اسـتفاده  ترتیـب: 
جـوان  عیـن  در  كشـاورزی  زیسـتی  فنـاوری  پیش كسـوتان 
ناخالـص  تولیـد  از  توسـعه  و  تحقیـق  سـهم  افزایـش  گرایـی؛ 
ملـی و گسـترش آمـوزش هـای تحصیـات تكمیلـی  بودنـد كه 
بـا نتیجه ی بررسـی های طالبـی و همـكاران )1389(، ماقبل و 
همـكاران )1389( و شـوال پور )1392(، هم سـو بـود و بـا نتایج 
به كارگیـری  عامـل  اسـت.  ناهم سـو  گاور)2001(،  تحقیقـات 
كـم  عنـوان  بـه  علمـی  مركزهـای  در  ملیتـی  چنـد  نیروهـای 
فنـاوری  توسـعه  در  پژوهشـی  و  آموزشـی  عامـل  اثرتریـن 
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107فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

شماره 33، تابستان 94

نتیجـه ی  بـا  كـه  آمـد  به دسـت  كشـاورزی  بخـش  در  زیسـتی 
نـدارد.  بررسـی مهبـودی )1379(، همخوانـی 

ایـن نتایـج را می تـوان نشـان از لـزوم توجـه، ارزش گـذاری 
و حمایـت مالـی از مختصصان ممكن اسـت در زمینـه فناوری 
زیسـتی در جهت توسـعه این فناوری دانسـت. نبود احسـاس 
فنـاوری  توسـعه  در  ملیتـی  چنـد  نیروهـای  حضـور  بـه  نیـاز 
زیسـتی از نظـر متخصصـان ممكـن اسـت بیانگـر نوعـی حـس 
خودكارآمـدی و توانایـی باالی در امر توسـعه ایـن فناوری، در 
میـان نیروهـای متخصص داخلی اسـت. از سـوی دیگـر نتایج 
رگرسـیونی ترتیبـی نشـان داد كـه عامـل آمـوزش و پژوهـش 
تاثیـر معنـی داری در توسـعه فناوری هـای زیسـتی از دیـدگاه 
متخصصـان داشـته اسـت. بنابراین می تـوان نتیجـه گرفت كه 
ارتقـای سـاختار آموزشـی و پژوهشـی در رابطـه بـا توسـعه ی 
فنـاوری زیسـتی راهـكار مناسـبی بر افزایـش دانـش ذینفعان 

در ایـن زمینه باشـد.
در رابطـه بـا تاثیـر ترویـج و آمـوزش كشـاورزی بـر توسـعه 
فنـاوری زیسـتی در بخش كشـاورزی نیز، گویه هـای: انعكاس 
نیـاز كشـاورزان بـه حیطـه تحقیقـات كشـور و  برقـراری تماس 
نزدیـک بین محققان، آموزشـگران با كاربران فناوری زیسـتی 
در بخـش كشـاورزی و حفظ آن به عنـوان موثرترین عامل های 
ترویجـی و آموزشـی در این زمینه معرفی شـدند. كـم اثرترین 
عامـل ترویجـی و آموزشـی، افزایش تماس بـا بخش خصوصی 
بـه منظـور بازاریابـی محصـوالت جدیـد بـرای كشـاورزان بـود 
كـه بـا نتیجـه بررسـی های هوبـان )1989(، دوتویـت و اورتیـز 
و  كرمـی   و  مهبـودی)1379(  حجـاران)1377(،   ،  )2002(
نتایـج  كـه  همان گونـه  دارد.  هم خوانـی   )1387( همـكاران 
رگرسـیون ترتیبی نشـان داد ایـن متغیر از نظـر متخصصان در 

توسـعه فنـاوری زیسـتی كشـاورزی بسـیار موثر اسـت. 
از عوامـل مهـم  یكـی  عنـوان  بـه  ترویـج  نهـاد  كـه  آنجـا  از 
در توسـعه فنـاوری و حلقـه ارتباطـی بیـن كشـاورز و محقـق 
اسـت، در زمینـه توسـعه فنـاوری زیسـتی نقـش پررنگـی مـی 
توانـد داشـته باشـد. كارشناسـان ترویـج كشـاورزی می توانند 
در زمینـه فنـاوری زیسـتی به  نیاز سـنجی كشـاورزان پرداخته 
و نتایـج حاصـل را بـرای جهـت دهـی مناسـب بـه فعالیت های 
تحقیقاتـی و توسـعه ای بـه محققـان و مسـوؤالن توسـعه ایـن 
بازخـورد  انتقـال  راه  از  هم چنیـن  دهنـد.  انتقـال  فنـاوری 
بخـش  و  توسـعه  نهادهـای  بـه  فنـاوری،  ایـن  ایـن  كاربـرد 

تحقیقـات فنـاری زیسـتی بـه بهبود بهره وری و توسـعه بیشـتر 
ایـن فنـاوری كمـک كننـد.

توسـعه  زمینـه  در  اطاع رسـانی  عامل هـای  بـه  رابطـه  در 
متخصصـان  نظـر  از  كشـاورزی،  بخـش  در  زیسـتی  فنـاوری 
و  عمومـی  گردهمایی هـای  همایـش،  برگـزاری  عوامـل: 
بـه عنـوان موثرتریـن و عامـل معرفـی  كارگاه هـای آموزشـی 
اثرتریـن  عنوانكـم  بـه  تولیـدی  و  پژوهشـی  دسـتاوردهای 
عامل هـا انتخـاب شـدند كه بـا نتیجه بررسـی كفایتـی )1381( 
و ماقبـل و همـكاران )1389(، هم خوانـی دارد ولـی بـا نتیجـه 
تحقیـق عبـدی )1382(، متفـاوت اسـت. رگرسـیون ترتیبـی 
نشـان داد كـه این متغیـر از نظر متخصصان در توسـعه فناوری 

زیسـتی كشـاورزی نقـش مثبـت و معنـی داری دارد. 
سـیما  و  صـدا  ویـژه  بـه  جمعـی  هـای  رسـانه  بنابرایـن 
بایسـتی برنامـه هـای مناسـبی در جهـت معرفـی برتری هـا و 
دسـتاوردهای فناوری زیستی و توسعه آن در بخش كشاورزی 
ارایـه دهند. لـزوم برگـزاری همایش، گردهمایی هـای عمومی 
و كارگاه هـای آموزشـی در واقـع  نشـانگر لـزوم فراهـم سـاختن 
بسـترها و فرصت هایـی بـرای گردهمایـی و زمینه هـای بـرای 
تبـادل نظـر، بحـث و  بـه اشـتراک گذاشـتن اطاعـات میـان 
متخصصـان و كسـب اطاعـات مرتبط بـا این فنـاوری در میان 
متخصصـان جـوان و دانشـجویان ایـن رشـته  اسـت. بـا توجـه 
بـه نتایـج به دسـت آمـده در ایـن تحقیـق، پیشـنهاد می شـود:
و  قابلیـت  كشـف  پـروری،  نخبـه  انسـانی،  توسـعه   -
و  قابلیـت  بـه  آن  تبدیـل  و  كشـور  در  بالقـوه  ظرفیت هـای 
ظرفیت هـای بالفعـل و برنامه ریزی هـای دقیـق و منسـجم بـه 
عمـل آیـد. فراهـم كـردن شـرایط و بسـترهای الزم و موردنیاز 
بـرای ماندگاری اسـتعدادها در كشـور، حمایت از دانشـمندان 

اسـت.  اقدام هـا  ایـن  از  ای  نمونـه  جـوان  پژوهشـگران  و 
و  ترویـج  كارشناسـان  و  محققـان  بیـن  نزدیـک  تعامـل   -
كشـاورزان ایجاد  شـود. در این جهت الزم اسـت كه در بخشـی 
از پروژه های تحقیقاتی و توسـعه فناوری زیسـتی متخصصان 
ترویـج گنجانـده شـده و بـه عنوان رابطـه بین محقق و كشـاورز 

كنند. عمـل 
بـرای  نیـاز  مـورد  تجهیـزات  و  زیرسـاختی  بسـترهای   -
گسـترش نظـام تحقیق و توسـعه فناوری زیسـتی كشـاورزی از 
جملـه ایجـاد و گسـترش مراكـز ثبـت مالكیـت معنـوی، ایجاد 
آزمایشـگاهی  تجهیـزات  گسـترش  و  ملـی  هـای  آزمایشـگاه 
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معنـوی  مـادی،  حمایت هـای  محققـان،  نیـاز  بـا  هماهنـگ 
ایجـاد شـود. 

متخصصـان  از  اسـتفاده  بـا  همایش هـا  و  گردهمایی هـا   -
آگاه و باتجربـه كـه نقـش موثرتـری در توسـعه فناوری زیسـتی 

در بخـش كشـاورزی می تواننـد داشـته باشـند بیـش از پیـش 
بـه  بـرای  الزم،  انگیـزه  همایش هـا  ایـن  در  و  شـوند  برگـزار 
و  محققـان  اسـتادان،  دانـش  و  تجربـه  گذاشـتن  اشـتراک 

شـود. فراهـم  ترویـج  كارشناسـان 
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Abstract
Today improving attitudes towards environmental issues and considering it as one of the national 

capitals, leads to the use of biotechnology in order to achieve sustainable development goals. The pur-
pose of this cause-correlation study was to analyze viewpoint of biotechnology specialists toward the 
role of education, extension and information in agricultural biotechnology development. The statistical 
population consisted of biotechnology specialists involved in academic and research institutes at Tehran 
Province (N=97) from 85 specialists were randomly selected based on Krejcie and Morgan sampling 
table. The instrument face and content validity was verified by a panel of agricultural extension and 
education and biotechnology specialists. A reliability analysis of questionnaire was determined through 
ordinal alpha coefficient (0.71-0.86). Descriptive results of the research showed that majority of spe-
cialists’ perception (57.6%) toward agricultural biotechnology development were at the moderate level 
(Mean: 3.60). Correlation analysis showed that there was a positive and significant correlation (p=.01) 
between variables include: education, information, agricultural extension and respondents’ viewpoint 
toward agricultural biotechnology development. Calculating ordinal regression indicated that variables 
such as education, agricultural extension and information could explain 32% the odds of respondents’ 
viewpoint variance toward agricultural biotechnology development.  

 
Index Terms: Agricultural biotechnology, biotechnology specialist, agricultural education, agricultur-

al extension.
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