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عاملهای مؤثر بر الزامهای آموزشی توسعه فناوری زیستی کشاورزی از دیدگاه محققان
مرکزهای تحقیقات و آموزش کشاورزی شمال و شمال غرب کشور
یحیی صافی سیس ،9سید حمید موحد محمدی 2و احمد رضوانفر
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 -1دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی ،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی ،دانشگاه تهران.
 -2استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی ،دانشگاه تهران

چکیده
بـرای توفیـق در زمینـه فنــاوری زیســتی نیــاز بــه نیــروی انســانی آموزشدیده در همه بخشها
وجـود دارد .آمـوزش جامـع ،پیـش نیـاز تربیـت نیروی انسانی اسـت .هدف این پژوهش ،شناسایی عاملهای
مؤثر بر الزامهای آموزشی توسعه فناوری زیستی کشاورزی از دیدگاه محققان کشاورزی بود .جامعه آماری
تحقیق شامل  121تن از محققان  11مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی بودند که بر مبنای فرمول کوکران،
حجم نمونه  201نفر برآورد شد و برای کاهش خطا و پوشش افراد بیپاسخ ،به  212افزایش یافت .ابزار
گردآوری دادههای تحقیق ،پرسشنامه بود که روایی آن با استفاده از نظر استادان دانشگاه تهران و پایایی
متغیرها با استفاده از پیش آزمون و ضریب تتای ترتیبی ( )θ = 0/78با استفاده از نرمافزار  Rتایید شد .نتایج
تحلیل عاملی نشان داد که عاملهای مؤثر بر الزامهای آموزشی توسعه فناوری زیستی را میتوان در  2عامل
سیاستگذاری ،مدیریتی ،تحقیقاتی ،ترویجی ،زراعی و مصرفی خالصه کرد .این عاملها در مجموع  14درصد
از واریانس متغیرهای مؤثر بر الزامهای آموزشی فناوری زیستی کشاورزی را تبیین کردند.
نمایه واژگان :فناوری زیستی کشاورزی ،تحلیل عاملی ،محققان ،الزامهای آموزشی.
نویسنده مسئول :یحیی صافی سیس
رایانامهyahyasafi@ut.ac.ir :
دریافت1947/02/21 :

پذیرش1947/09/28 :
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مقدمه
فناوری زیستی به عنوان یکی از فناوریهای نوین
سده  21میباشد (راسلی و همکاران .)2011 ،این
فنـاوری ،شامل مجموعهای از علوم بیوشـیمی،
ژنتیـک ،زیستشناسـی و میکروبشناسـی میباشد
(احمدیان و همکاران .)1941 ،کاربرد فناوری زیستی
در تولید مواد غذایی ،جدید نبوده و بیش از 7000
سال پیش کشف شده است و این فناوری بهذاته
خطرناک نیست (دیالنی )2012 ،دوره نوین فناوری
زیستی با کمک علم ژنتیک ،درحال ایجاد دگرگونی
در زندگی بشر است .فناوری زیستی نوین ،مدتی
است که رو به توسعه گذاشته و روز به روز گسترش
بیشتری پیدا میکند (پورامینی .)1942 ،از سال
 1482تاکنون روشهای فناوری زیستی و مهندسی
ژنتیک با انتقال  DNAاز یک موجود زنده به دیگری
آغاز شد و فناوری زیستی به سرعت توسعه پیدا کرد
و نخستین محصول تراریخته به دستآمده از فناوری
زیستی ،که تنباکوی مقاوم به آنتیبیوتیک بود در
آمریکا تولید شد (ما )2012 ،و موجودهای زنده
تغییریافته ژنتیکی 1با قرار دادن یک ژن خارجی در
ژنگان یا سلول یک موجود زنده با استفاده از ویروس،
تفنگ ژنی یا تزریق مستقیم به هسته ایجاد شدند
(وونگ و چان )2012 ،و فناوری زیستی مدرن منجر
به تولید گیاهان تراریخته به وسیله مهندسی ژنتیک
شد ،گیاهانی که برای غنیسازی مواد مغذی ،مقابله
با آفات کشاورزی ،بیماریها و تنشهای محیطی
توسعه یافته بودند (راسلی و همکاران2011 ،؛ جیمز،
2007؛ استیل و آئوبیوسون.)2001 ،
در زمینه سودمندی درکشده کشت و مصرف
محصوالت به دست آمده از فناوری زیستی پیشرفته،
میتوان گفت این فناوری ،افزایش بازده (غنیان و
همکاران2012 ،؛ کلومپر و قاییم2011 ،؛ قاسمی و
همکاران2019 ،؛ دیوار و همکاران ،)2009 ،کاهش
هزینهها و افزایش سود کشاورزان (قوچانی و
همکاران2017 ،؛ قوچانی و همکاران2018 ،؛ کلومپر
و قاییم )2011 ،را درپی دارد و حرکت به سمت
کشت محصوالت تراریخته در شرایط کنونی
پرهیزناپذیر به نظر میرسد (غنیان و همکاران،
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 )2012و در زمینه خطرهای درک شده احتمالی
کشت و مصرف محصوالت به دست آمده از فناوری
زیستی ،در زمینه سالمتی انسان ،میتوان به
مسئلههایی مانند سمی و سرطانزا بودن مواد غذایی
و ایجاد حساسیت و در مورد محیطزیست نیز
میتوان به مسئلههایی مانند گونههای مهاجم،
علفهای هرز ،جریان ژنی (انتقال افقی ژن) و تأثیر بر
موجودهای زنده غیرهدف ،ترکیبهای ویروسی ،آفات
و بیماریهای جدید و تغییرات غیرمنتظره اشاره
داشت (رزیمسکی و کرولژیک2012 ،؛ موهاپاترا و
همکاران2010 ،؛ راسلی و همکاران2011 ،؛ مارتینز
و پوودا2004 ،؛ آئرنی .)2001 ،گرچه اثرات
محصوالت تراریخته به دست آمده از فناوری زیستی
به طور مستقیم قابل مشاهده نبوده و کنترل آن نیز
دشوار است و خطر درک شده در زمینه این فناوری
به عاملهای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و همچنین
موارد دیگری مانند شناخت تهدیدهای آن ،عدم
قطعیت علمی ،اختالف نظرها و بحثها ،تاخیر در
ظهور عواقب نامطلوب و سودمندی یا تهدیدهای آن
برای افرادی که به عنوان مدیر ،محقق ،مصرفکننده
و یا کشاورز در معرض آن هستند بستگی دارد
(بوننی.)2009 ،
البته باید گفت در هنگام معرفی فناوری جدید،
همیشه بحث و جدال وجود خواهد داشت و هر
فناوری دارای خوبیها و کاستیهایی است
(فاگرستورم2011 ،؛ توواردووسکی )2007 ،و
مهندسی ژنتیکی نیز از این قاعده مستثنی نیست و
در زمینه محصوالت تراریخته به دست آمده از
فناوری زیستی ،خطر درک شده قویتر از سودمندی
درک شده است (توواردووسکی2007 ،؛ ویژوریک،
 .)2009البته نگرش افراد ،تنها پس از انتقال
اطالعات مرتبط در زمینه فناوری شکل میگیرد
(کیللی )1442 ،و اگر سودمندیهای محصوالت
تراریخته فناوری زیستی به وضوح نشان داده شود و
ترس ناشی از خطرهای این محصوالت در نتیجه
آموزش از بین برود ،همه مردم اشتیاق بیشتری
برای پذیرش این محصوالت خواهند داشت (راسلی و
همکاران .)2011 ،پس بهبود آگاهی همگانی و
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تبدیل این آگاهی به دانش ،عامل بسیار مهمی در
جهت توسعه فناوری زیستی و تعیین سهم
محصوالت فناوری زیستی در مواد غذایی جهان
میباشد (راسلی و همکاران2011 ،؛ نعیمی و
همکاران)1941 ،
آموزش فناوری زیستی بسیار مهم است ،زیرا
کشاورزی ،صنعت و پزشکی با استفاده از این فناوری
پیشرفت میکنند (استیل و آئوبیوسون.)2001 ،
گسترش سریع دانش انسانی در علوم زیستشناسی و
در زمینه تخصصی آن یعنی فناوری زیستی ،شکاف
دانشی بزرگی را بین همه مردم و دانشمندان ایجاد
کرده است (استایلز .)2002 ،امروزه دانشمندان و
همه مردم در مورد توسعه و کاربرد زیستشناسی
مولکولی جدید تصمیم میگیرند (استیل و
آئوبیوسون )2001 ،و از آنجایی که پیشرفت سریع در
هر زمینه ،با حضور همه مردم ،که دانش کافی
ندارند ،زمینه را برای رسانهها و شکاکان فراهم
خواهد کرد (استایلز .)2002 ،در این شرایط ،هدف از
آموزش فناوری زیستی نبایستی تنها اطالعرسانی و
متقاعد کردن قانونگذاران و سیاستگذاران باشد،
بلکه باید مصرف کنندگان ،کشاورزان و مروجان و
دیگر کنشگران را نیز دربرگیرد و محققان بایستی در
آموزش همگانی این فناوری دخالت کنند .این
آموزش گرچه به طور کامل مخالفت با فناوری
زیستی و محصوالت آن را حذف نخواهد کرد ،اما با
یک جامعه تحصیلکرده ،فرصت بیشتری برای بحث
و گفتگوی منصفانه و فرصت کمتری برای ایجاد
فضای رعب و وحشت بدون پایه علمی وجود خواهد
داشت (استایلز.)2002 ،
بـرای توفیـق در زمینـه فنــاوری زیســتی
نیــاز بــه نیــروی انســانی ماهــر و پژوهشـگر
وجـود دارد (کانتلی )2001 ،و آمـوزش سـالم و
جامـع پیـش نیـاز تربیـت نیروی انسانی اسـت
(نعیمی )1977 ،و ارتباطات میتواند به عنوان
راهکاری برای انتقال اطالعات ،آموزش و در نتیجه
تغییر نگرش و رفتار باشد (هرسی و بالنچارد،
 .)1979ولی در زمینه ارتباطات فناوری زیستی
کشاورزی ،محدودیتهایی مانند عدم اطمینان،

بیاعتمادی ،شک و تردید ناشی از اختالف نظر میان
کارشناسان ،ناهماهنگی در بین سازمانهای مدیریت
مخاطره پذیری ،مهارتهای ارتباطی نامطلوب
مخاطرهپذیری و پیشینه خودرایی ،تحریف و اغراق
گروههای موافق و مخالف ،پیچیدگی و ناقص بودن
اطالعات ایمنیزیستی وجود دارد .به عنوان مثال،
نمیتوان همه موجودهای زنده غیرهدف را مورد
بررسی قرار داد ،آزمایشها به طور نامحدود انجام
نمیشود و استانداردهای آزمون جهانی ،پذیرفته
نشده است .بنابراین نتایج ارزیابی مخاطره پذیری،
تخمینی بوده و نتیجهگیریها منعکسکننده
داوریهای ارزشی هستند (راسلی و همکاران،
.)2011
تمامی این مسئلهها ،منجر به این امر شده که
همه مردم اطالع کافی از فناوری زیستی نداشته
باشند و نتوانند معنی دقیقی از فناوری زیستی با
جزئیات مرتبط ارائه دهند .برای کشف فناوری
زیستی و مسئلهها مربوط به آن ،بایستی به همه
مردم به عنوان مصرفکنندگان و یا کشاورزان ،اجازه
درک محصوالت به دست آمده ازاین فناوری را به
وسیله آموزش داد .این آموزش ،تنها در سطح
دانشگاه و آموزشگاهها صورت نمیگیرد و ممکن است
راههای گوناگونی بهکار گرفته شود (راسلی و
همکاران )2011 ،و برای همه مردم ،از آنجا که
زمینه تحصیلیشان متنوع است ،بایستی روشهای
عملیتری بهکار گرفته شود .روشهایی مانند
کارگاهها ،سمینارها ،انجمنها و همچنین گروههای
کوچک بحث و انتشار اطالعات بیشتر در مورد
مسئلههای زیستمحیطی در رسانههای جمعی مانند
روزنامهها ،رادیو و تلویزیون (راسلی و همکاران،
 .)2011همچنین ایجـاد فضـای اقتصـادی و رفاهـی
مناسـب بـرای پژوهشـگران و سـرمایهگذران در
زمینه فناوری زیستی ،به طوری کـه اسـتعدادهای
درخشـان علمـی و اقتصادی کشـور بـه سـمت ایـن
فنـاوری ترغیـب شـوند ،برخـورداری از نیروی
انسـانی ماهـر برونمرزی (ایرانیـان مقیـم خـارج از
کشـور) (نعیمی و همکاران ،)1941 ،ایجاد قوانین
منسجم در زمینه حقوق مالکیت فکری ،2حمایت از
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اختراعهای فناوری زیستی در سه قلمرو حمایت از
فرآوردههای زیستی در رابطه با انسان ،حیوان و گیاه،
سرمایهگذاری و سودآوری در بحث فناوری زیستی،
برنامهریزی پیوسته توسعه فناوری ،وضع قوانین و
سیاستهای مناسب ،تربیت و آموزش نیروی انسانی
الزم برای پیادهسازی فناوری و ایجاد زیرساختها
توسط دولت ،ایجاد ارتباطات مناسب بین بخش
صنعت و بخش پژوهشی (دانشگاه و مرکزهای
تحقیقاتی) ،هماهنگی بین سازمانهای مسئول و
ذینفع (نقیزاده و همکاران ،)1942 ،جلوگیری از
فرار مغزها و تربیت نیروی انسانی متخصص و
پژوهشگر ،ایجاد سازوکار الزم برای اطالعرسانی در
زمینه فناوریهای نوین و باال بردن سطح آگاهی
همگانی از جایگاه و دستاوردهای فناوریهای نوین،
ایجاد تعامل بین پژوهشگران و صاحبان سرمایه
(فرهنگی-اجتماعی) ،ایجاد زمینه برای حضور بخش
خصوصی در زمینه آموزشی و سرمایهگذاری ،ارائه
برنامههای مشاوره فنی ،ایجاد انگیزه در بین محققان،
دانشجویان ،مجریان و دیگر کنشگران (توحیدلو و
همکاران )1940 ،همگی الزمههای توسعه این
فناوری به شمار میروند.
در ایران به دلیل شک و تردیدی که دولتمردان
نسبت به محصوالت تراریخته دارند ،این محصوالت
در مقیاس گسترده برای بازار کشت نمیشود؛
بنابراین اطالعات جامعی نیز در زمینه این محصوالت
ارائه نمیشود و از آنجایی که مصرفکنندگان و
کشاورزان اطالعاتی درباره محصوالت تراریخته ندارند
(قاسمی و همکاران )2019 ،و فرصتها و تهدیدهای
ناشی از این محصوالت را نمیتوانند ارزیابی کنند ،به
دنبال افرادی هستند که به عنوان منبعهای اطالعاتی
بهشان تکیه کنند (غنیان و همکاران ،)2012 ،به نظر
میرسد محققان ،تنها گروهی هستند که از یک سو
سطح باالتری از دانش در مورد این فناوری را دارند و
نگرش آنان نسبت به محصوالت تراریخته افراطی
نیست (یزدانپناه و همکاران )1942 ،و از سویی
دیگر با توجه به دانش خود ،توانایی تاثیرگذاری بر
نگرش مروجان ،مصرفکنندگان ،کشاورزان پیشرو و
سازمانهای غیردولتی ( )NGOرا دارند (قوچانی و
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همکاران .)2018 ،با توجه به مباحث فوق ،باید گفت
محققان به عنوان دروازهبانان 9عمل میکنند که
میتوانند باعث آسانگری ورود و نشر یک نوآوری در
جامعه یا مانع آن شوند (یزدانپناه و همکاران،
 .)2011از این رو محققان به عنوان نمونه آماری این
پژوهش انتخاب شدند و از آنجایی که بررسیهای
اندکی به شناسایی الزامهای آموزشی فناوری زیستی
پرداختهاند ،این بررسی با هدف پاسخگویی به این
پرسش که «عاملهای تاثیرگذار بر الزامهای آموزشی
توسعه فناوری زیستی کداماند؟» انجام گرفت.
در خصوص پیشینه پژوهش ،غنیان و همکاران
( )2012به این نتیجه دست یافتند که کارشناسان
کشاورزی از برتری و سودمندیهای زیستمحیطی و
خطرهای احتمالی مربوط به محصوالت تراریخته
آگاهی دارند و اکثریت افراد روی این امر که
محصوالت غذایی تراریخته میتوانند امنیت غذایی را
بهبود بخشند و توسعه روستایی را تسریع کنند،
توافق دارند و از برچسب زدن روی این محصوالت
حمایت میکنند .وونگ و چان ( )2012اشاره بر این
امر دارند که قوانین و مقررات و مالکیت فکری دو
عامل حیاتی هستند که بر توسعه محصوالت غذایی
تراریخته تأثیر میگذارند .آرایش در سال  2012به
این یافته رسید که رتبه علمی کارشناسان ،برقراری
ارتباط با کارشناسان ترویج و رسانههای ارتباط
جمعی بر استفاده از گیاهان تراریخته تأثیر
میگذارند.
ووندرلیچ و گاتو ( )2012در تحقیق خود به این
نتیجه رسیدند که بایستی بین آشنایی موجودهای
زنده اصالح شده ژنتیکی و درک علمی تمایز قائل
شد .زیرا کسانی که بیشتر با آن آشنا هستند
مقاومت بیشتری نسبت به مهندسی ژنتیک از خود
نشان میدهند .در حالی که افراد با درجههای علمی
باالتر ،نگرش منفی کمتری نسبت به موجودهای
زنده اصالح شده ژنتیکی دارند .این مسئله نشان
میدهد بین دانش علمی ،منبعهای اطالعاتی ،نگرش
و خطر درک شده نسبت به محصوالت اصالح شده
ژنتیکی ارتباطی وجود دارد .در تحقیقی که به وسیله
آلکسجوا ( )2011انجام شد ،این نتیجه به دست
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آمد که دانش کارشناسان در مورد فناوری مهندسی
ژنتیک در سطح باالیی است و این امر موجب شده تا
نگرش آنان نسبت به موجودهای زنده اصالح شده
ژنتیکی ،در مقایسه با نگرش متوسط مصرفکنندگان
اتحادیه اروپا افراطی نباشد .همچنین فرایند
تصمیمگیری در مؤسسهها ،در زمینه کشت و مصرف
محصوالت تراریخته تنها توسط متخصصان مسئول
صورت نمیگیرد ،بلکه تحت تأثیر عاملهای دیگری
مانند مالحظههای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی نیز
قرار میگیرد .در تحقیقی که به وسیله آلکسجوا
( )2019این نتیجه به دست آمد که در میان
مصرفکنندگان ،خطرهای سالمتی و محیط زیستی
و در میان کارشناسان ،فقدان منبعهای اطالعاتی که
ضرورت آگاهی و آموزش به عامه مردم را فراهم
نماید ،مهمترین بازدارندههای توسعه محصوالت
فناوری زیستی بودند .تحقیق قاسمی و همکاران
( )2019این نتیجه را در پی داشت که سطح پایین
دانش افراد ،تأثیر منفی بر نیت رفتاری آنان در زمینه
مواد غذایی تراریخته دارد و توسعه دانش و اعتماد در
مورد محصوالت تراریخته ،هنگامیکه نظامهای
تجزیه و تحلیل مخاطرهپذیری شفاف و تمرکز
ارتباطات مخاطرهپذیری بر مصرفکنندگان باشد،
میتواند بهتر صورت گیرد.
بنابر نتایج پژوهش اسماعیل و همکاران ()2012
شش عامل مهم که بر توسعه محصوالت تراریخته
تأثیر میگذارند عبارتاند از :سرمایه انسانی و دیگر
ملزومهای سرمایه ،قوانین ایمنیزیستی ،نقشهای
نهادی ،حقوق مالکیت فکری ،امور فنی و پذیرش
همگانی .بنابر نتایج تحقیق امین و ابراهیم ()2011
در مالزی ،پنج گروه سیاستگذاران ،متخصصان
فناوری زیستی ،دانشآموزان زیستشناسی و
زیستشناسان و مروجان بودایی ،باالترین دانش را در
زمینه فناوری زیستی داشتند ،ولی دانش متوسط
آنان پایینتر از اروپا بود و دلیل این امر به پوشش
رسانهای منفی در زمینه محصوالت تراریخته زیستی
در اروپا مربوط میشود .همچنین در مالزی ،پوشش
رسانهای در زمینه محصوالت فناوری زیستی بیشتر
از مقالهها بود و بایستی تالشهای بیشتری توسط

سازمانهای مربوطه و متخصصان در جهت انتشار
اطالعات به همه مردم و گروههای مذهبی در مورد
مفاهیم و مسئلههای فناوری زیستی مدرن در قالب
رسانههای جمعی ،جزوهها و یا انجمنهای همگانی
طراحی شود و مردم را برای رویارویی با دستاوردهای
فناوری زیستی نوین آماده کنند .راسلی و همکاران
( )2011در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که
برنامههای آموزشی در زمینه فناوری زیستی ،باید
شامل جنبههای ایمنیزیستی ،سالمتی انسان ،مواد
غذایی ،مسئلههای کشاورزی و نگرانیهای مربوط به
محیطزیست باشد تا برنامه درسی ،فراتر از برنامههای
کاربردی فناوری زیستی گسترش یابد و برنامههای
آموزشی (علمی -درسی) و غیر آن نیز بایستی برای
آسانگری ارتقاء اجزای ایمنی ،در همه ابعاد جامعه و
محیط زیست طرحریزی شوند.
ایزومی و همکاران در سال  2010به این یافته
رسیدند که بسیاری از مردم در مورد مهندسی
ژنتیک نگران هستند و نیاز به اطالعات بیشتری در
مورد ایمنی مهندسی ژنتیک دارند و در این تحقیق
پیشنهاد شد که دانشمندان برای آگاهی همگانی ،به
ارایه سخنرانی درباره مهندسی ژنتیک و ژنتیک
بپردازند .نتایج بررسیهای یوساک و همکاران
( )2007نشان داد ،دانشجویان و دانشآموزان ترکیه
در درک فرآیندهای فناوری زیستی ضعیفاند و
نگرش آنان نسبت به خرید محصوالت اصالح شده
ژنتیکی منفی است .برنامه درسی و درس
زیستشناسی کنونی و همچنین اخبار فناوری
زیستی ارائه شده در رسانهها ،بر دیدگاه آنان نسبت
به فناوری زیستی تاثیرگذار است .بال و همکاران
( )2008به این امر اشاره کردند که دانشجویان دانش
کافی در مورد اصول پایه مهندسی ژنتیک ندارند.
کوولو ( )1442در نتایج تحقیق خود اشاره به این امر
دارد که خطر درک شده از سوی کسانی که دانش
عینی باالتری دارند بیشتر احساس میشود.
نقیزاده و همکاران ( )1942بازدارندههای توسعه
فناوری زیستی را ضعف در بخش ثبت اختراع ،وجود
بازدارندههای حقوق مالکیت فکری ،تحریم و ضعف
قوانین میدانند .غیاثوندغیاثی و همکاران ()1941
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اشاره دارند که دانش دربارة محصوالت تراریخته،
بررسی اطالعات مواد غذایی ،متغیرهای خرید مواد
غذایی ارگانیک ،اعتماد به مؤسسههای فناوری
زیستی ،درآمد سالیانه و سن پاسخگویان بر نگرش
نسبت به محصوالت غذایی تراریخته تأثیر میگذارند.
نتایج بررسیهای احمدپور و همکاران ( )1949نشان
داد که عاملهای اقتصادی ،اطالعرسانی ،آموزشی -
ترویجی و دولـت و سیاسـتگـذاریهـای آن
مهمترین عاملهای پیشبرنده توسعه فناوری زیستی
هستند و عامل آموزشی -ترویجی بیشترین تأثیر را
دارد .قاسملونیا و گلزاری ( )1949در تحقیق خود به
این نتیجه رسیدند که عاملهای آموزشی ،عاملهای
اجتماعی ،عاملهای سیاسی ،عاملهای فرهنگی و
عاملهای اقتصادی در توسعه فناوری زیستی موثرند.
نتایج پژوهش چیذری و همکاران ( )1941نشان داد
که که شمار مقالههای  ISIو عاملهای آموزشی،
مدیریتی ،اداری و سازمانی بر برنامه راهبردی فناوری
زیستی کشاورزی تأثیر میگذارند.
پزشکیراد و نعیمی ( )1940در تحقیق خود به
این یافته رسیدند که استفاده از رسانههای ارتباط
جمعی (رادیو و تلویزیون) از بیشترین اهمیت در
زمینه بهکارگیری گیاهـان تراریخته برخوردارند و
همبستگی معنیداری بین ارتباط با کارشناسان
ترویج ،استفاده از رسانههای ارتبـاط جمعـی (رادیـو
و تلویزیون) ،مرتبه علمی متخصصان و متغیر
بهکارگیری گیاهان تراریخته وجود دارد .در بررسی
دیگری که به وسیله نعیمی و همکاران ()1974
انجام گرفت این نتیجه به دست آمده شد که به
ترتیب نارساییهای مدیریتی ،ترویجی  -اطالع
رسانی ،علمی  -آموزشی و قانونی اصلیترین
بازدارندههای توسعه فناوری زیستی کشاورزی بودند.
در بررسی دیگری که به وسیله رزاقی بورخانی
( )1977انجام شد ،این نتیجه به دست آمد که ترویج
کشاورزی با برگزاری آموزشهای ضروری و
کالسهای توجیهی برای کشاورزان و برقراری ارتباط
با کشاورزان ،زمینه را برای افزایش سطح دانش،
آگاهی مخاطبان و اصالح نگرشها یا رفتارهای آنان
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در جهت پذیرش کشت گیاهان تراریخته و توسعه
فناوری زیستی فراهم میکند.
علیکرمی و همکاران ( )1977در نتایج
بررسیهای خود به این امر اشاره دارند ،که ارتباط با
مروجان ،بازدید از کشتزارهای نمونه و تماس با
کشاورزان پیشرو دارای باالترین تأثیر در پذیرش این
فناوری میباشند .ابراهیمی و همکاران ()1971
بازدارندههای توسعه فناوری زیستی را ضعف ارتباطی
بخش دانشگاهی و پژوهشی با بخش صنعت ،ضعف
کمی و کیفی نیروی انسانی متخصص در این بخش و
ضعف آموزشهای مربوط به فناوری زیستی و فقدان
نظام اطالعرسانی مناسب میدانند.
هدف کلی این پژوهش ،شناسایی و تعیین
عاملهای مؤثر بر الزامهای آموزشی توسعه فناوری
زیستی کشاورزی از دیدگاه محققان مرکزهای
تحقیقات کشاورزی بود .در راستای دستیابی به این
هدف کلی ،هدفهای اختصاصی زیر تبیین شدند:
 بررسی ویژگیهای فردی  -حرفهایپاسخگویان؛
 شناسایی عاملهای مؤثر بر الزامهای آموزشیتوسعه فناوری زیستی از دیدگاه محققان مرکزهای
تحقیقات کشاورزی؛
 اولویتبندی متغیرهای عاملهای مؤثر برالزامهای آموزشی توسعه فناوری زیستی؛
روششناسی
این پژوهش از نوع توصیفی -همبستگی است که
با روش پیمایشی انجام گرفت .ابزار گردآوری دادهها
پرسشنامهای شامل ویژگیهای فردی و حرفهای
پاسخگویان و الزامهای آموزشی فناوری زیستی
کشاورزی) شامل  21گویه) بود .جامعه آماری تحقیق
متشکل از  121تن از محققان  11موسسه /سازمان/
مرکز تحقیقات کشاورزی مستقر در مرکز ،شمال و
شمال غربی کشور بودند .برای تعیین حجم نمونه از
فرمول کوکران (با  42درصد اطمینان) استفاده و
حجم نمونه  201نفر برآورد شد که برای کاهش خطا
و پوشش افراد بیپاسخ ،این شمار به  212نفر افزایش
یافت و به منظور دستیابی به نمونهها ،از روش
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جدول  -9میانگین ،انحراف معیار و همبستگی میان متغیرهای پژوهش
مؤسسه /سازمان /مرکز

شمار محققان فعال در هر مرکز

شمار نمونه اختصاص یافته

سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور

99

18

مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

91

12

مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی

19

22

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

19

22

مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر

28

11

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

92

17

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیالن

11

21

پژوهشکده بیوفناوری کشاورزی ایران

98

14

مؤسسه تحقیقات برنج کشور

21

12

مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

7

1

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان

27

11

مؤسسه تحقیقات پنبه کشور

11

22

سازمان تحقیقات ابریشم کشور

21

12

پژوهشکده میوههای معتدله و سردسیری

2

9

جمع

121

212

نمونهگیری تصادفی طبقهای با انتساب متناسب
استفاده شد.
برای ارزیابی اعتبار یا روایی پرسشنامه از
نظرهای استادان دانشگاه تهران استفاده شد و برای
سنجش قابلیت اعتماد یا پایایی پرسشنامه در آغاز
با استفاده از آزمون مقدماتی ،پرسشنامهها توسط
 90نفر از محققان (بدون احتساب در نمونه اصلی)
تکمیل شدند ،که ضریب تتای ترتیبی محاسبه شده
با نرمافزار  Rدر بخش عاملهای مؤثر بر الزامهای
آموزشی توسعه فناوری زیستی کشاورزی برابر با
 0/78بود و نشان از پایا بودن پرسشنامه داشت.
برای تجزیه وتحلیل دادهها از فراوانی و درصد
استفاده شد .همچنین از تحلیل عاملی اکتشافی برای
استخراج عاملها به وسیله نرمافزار Win SPSS25
بهره گرفته شد.
یافتهها
آمار توصیفی
در زمینه توصیف ویژگیهای فردی  -حرفهای
جامعه آماری ،با اشاره به جدول  ،2باید گفت که از

بین  212نفر پاسخگو 177 ،نفر مرد ( 78درصد) و
 27نفر زن ( 19درصد) بودند .از این شمار نمونه ،از
نظر سنی حدود  19درصد نمونه را افراد بین  92تا
 20سال تشکیل میدادند .از نظر سطح تحصیالت
بیشترین فراوانی مربوط به مقطع دکتری بود (29
درصد) .بیشترین پاسخگویان بین  12-20سال
پیشینه کار داشتند ( 11درصد) و اصلیترین رسانه
کسب اطالعات نیز سایتهای اینترنتی بود (21
درصد).
تحلیل عاملی اکتشافی
در این تحقیق ،از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده
شد و وضعیت قرارگیری متغیرها در عاملهای ،با
فرض واقع شدن متغیرها با بار عاملی بزرگتر از 0/2
پس از چرخش عاملی به روش واریماکس 1انجام شد.
الزم به یادآوری است که با توجه به مالک کیسر،
عاملهای دارای مقدار ویژه باالتر از یک استخراج
شدند .در ارتباط با عاملهای مؤثر بر الزامهای
آموزشی فناوری زیستی کشاورزی در این تحقیق،
معنیداری آزمون بارتلت 2با اطمینان  44درصد و

فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

981

عاملهای مؤثر بر الزامهای ...

جدول  -2توزیع پاسخگویان در زمینه ویژگیهای فردی -حرفهای
متغیر
تحصیالت

رسته (سطح)

جمع

شمار درصد متغیر

کارشناسیارشد

84

98

دکتری

198

29

212

100

 2سال و پایینتر

12

8

تلویزیون

 2-10سال

27

19

سایتهای اینترنتی

110

 10-12سال

92

18

پیامرسآنان

21

11

 12-20سال

42

11

نشریات و مجالت

21

11

 20سال و بیشتر

11

14

رادیو

19

2

212

100

212

100

جمع

پیشینهکار

رسته (سطح)

شمار درصد

سن

اصلیترین رسانه برای کسب اطالعات

17-92

22

90/8

92-20

42

12/2

21-82

27

22/7

212

100

12

21
21

جدول  -3مقدار آمارة  KMOو آزمون بارتلت
تحلیل عاملی

KMO

Bartlett Test

Sig

عاملهای مؤثر بر الزامهای آموزشی توسعه فناوری زیستی کشاورزی

0/89

1791/494

0/00

جدول  -8عاملهای استخراج شده ،مقدار ویژه ،واریانس پس از چرخش عاملها
عامل

مقدار ویژه

درصد واریانس

درصد تجمعی

1

9/20

11/28

11/28

2

9/92

11/02

22/81

9

2/22

7/22

91/90

1

2/01

2/81

97/01

2

1/72

2/14

11/21

2

1/20

2/00

14/21

مقدار مناسب شاخص  2 KMOبرابر با 0/89
گویای مناسب بودن گویهها برای استخراج عاملها
بود (جدول  .)9پس از چرخش عاملی به روش
واریماکس ،متغیرهای تحقیق در شش عامل
دستهبندی شدند و تنها بارهای عاملی بزرگتر از 0/2
در نتایج ظاهر شدند .برابر جدول  ،1عامل اول و دوم،
بیشترین سهم ( 11درصد) و عامل پنجم کمترین
سهم ( 2درصد) را در تبیین واریانس کل متغیرها
داشتند و درمجموع ،این عاملهای پنجگانه 14
درصد از کل واریانس الزامهای آموزشی فناوری
زیستی کشاورزی را تبیین کردند.

981

فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،در
عامل اول« ،افزایش بودجه پژوهشی فناوری زیستی و
حمایت مالی از پژوهشگران» با بار عاملی0/790
مهمتر از دیگر عاملها است .در زمینه عامل دوم،
«افزایش دانش تخصصی در زمینه نگرانیهای ایجاد
وابستگی به شرکتهای خارجی در زمینه تهیه نهاده
در صورت کشت محصوالت تراریخته فناوری
زیستی» بیشترین بار عاملی را دارد ( .)0/718در
عامل سوم بیشترین بار عاملی مربوط به «حمایت از
حقوق مالکیت فکری در زمینه فناوری زیستی» است
( .)0/792در زمینه عامل چهارم (عامل ترویجی) نیز
«افزایش دانش تخصصی در زمینه نگرانیهای انتقال

شماره  ،84بهار 9314

افقی ژن ،ایجاد ویروس وسمهای جدید و ایجاد
علفهای هرز مقاوم با کشت محصوالت تراریخته
فناوری زیستی» با بار عاملی  0/729اهمیت
بیشتری نسبت به دیگر موارد این عامل دارد و در
عامل پنجم« ،شفافسازی برتریها و سودمندیهای
بهکارگیری محصوالت فناوری زیستی و بهرهوری
ناشی از کشت محصوالت زیستی» با بارعاملی 0/782

از دیگر موارد این عامل مهمتر است .در نهایت در
عامل ششم «برگزاری مناظرههای هدفمند با حضور
گروههای موافق و مخالف در زمینه محصوالت
تراریخته فناوری زیستی» با بارعاملی 0/729
بیشترین اهمیت را در بین دیگر موارد این عامل
دارد.

جدول  -1متغیرهای بارشده بر روی هر عامل به عنوان الزامهای آموزشی توسعه فناوری زیستی
عامل

سیاستگذاری
مدیریتی
تحقیقاتی

گویه

بار عاملی

افزایش بودجه پژوهشی فناوری زیستی و حمایت مالی از پژوهشگران

0/790

افزایش آموزشهای عالی در زمینه فناوری زیستی

0/721

بهبود شرایط تحصیل و اشتغال در داخل کشور برای جلوگیری از مهاجرت نیروهای متخصص در زمینه فناوری زیستی

0/722

افزایش تعاملهای برون مرزی در زمینه آموزش نیروی انسانی و دستاوردهای پژوهشی فناوری زیستی

0/718

آسانگری سرمایهگذاری و دخالت بخش خصوصی درزمینه آموزش و پژوهش فناوری زیستی کشاورزی

0/709

تدوین برنامهای جامع در زمینه بهکارگیری فناوری زیستی توسط وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

0/880

ایجاد راهبرد ارتباطی قوی بین دانشگاه ،صنعت و بخش تحقیقات

0/287

گنجاندن آموزش فناوری زیستی در هدفهای کالن مرکزهای دانشگاهی و مرکزهای تحقیقات کشاورزی

0/219

افزایش تعاملهای بخش صنعت و تحقیقات با دانشگاه در زمینه تدوین موضوعهای پژوهشی و سرفصلهای درسهای دانشگاهی

0/287

افزایش دانش تخصصی در زمینه نگرانیهای ایجاد وابستگی به شرکتهای خارجی در زمینه تهیه نهاده در صورت کشت محصوالت
تراریخته

0/718

برگزاری دورههای آموزشی برای مدیران مرکزهای تحقیقات کشاورزی و مرکزهای جهاد کشاورزی پیرامون دستاوردهای جدید
فناوری زیستی

0/719

همکاری مدیران بخش دولتی و بخش خصوصی در تأمین اعتبارات برنامههای آموزشی فناوری زیستی

0/711

تقویت قدرت اطالعرسانی مرکزهای جهاد کشاورزی و مرکزهای ترویج کشاورزی در زمینه فناوری زیستی

0/702

افزایش میزان خالقیت مدیران مرکزهای تحقیقاتی و مدیران مرکزهای جهاد کشاورزی با برگزاری نشستهای طوفان اندیشه در بین
آنان

0/884

حمایت از حقوق مالکیت فکری در زمینه فناوری زیستی

0/792

افزایش دانش تخصصی درزمینه نگرانیهای اخالقی و مذهبی و نگرانی در زمینه سرطانزایی و حساسیتزایی محصوالت تراریخته
فناوری زیستی

0/729

افزایش دانش تخصصی در زمینه ارزیابی ایمنی محصوالت تراریخته فناوری زیستی

0/710

افزایش تحقیقات در زمینه آموزش فناوری زیستی

0/882

گنجاندن واحدهای درسی علوم تربیتی و آموزشی در درسهای عمومی دانشجویان رشته فناوری زیستی

0/811

برگزاری همایشهای تخصصی در زمینه مهندسی ژنتیک و فناوری زیستی برای دانشجویان

0/278

افزایش امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی در زمینه فناوری زیستی

0/224

آموزش خالقیت و نوآوری به دانشجویان و محققان فناوری زیستی

0/221

آسانگری اعطای فرصتهای مطالعاتی به استادان ،دانشجویان و محققان

0/227

ایجاد سازمان یادگیرنده در مرکزهای تحقیقات کشاورزی

0/220

آموزش هنر سخنوری به محققان مرکزهای تحقیقات کشاورزی برای رویارویی و پاسخگویی به ادعاهای مخالفان با فناوری زیستی

0/228

آموزش توسعه و تجاریسازی فناوری زیستی به محققان

0/292
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عامل

عامل

ترویجی
زراعی
مصرفی

گویه

بار عاملی

استفاده از آموزشهای از راه دور برای آموزش در زمینه فناوری زیستی

0/291

استفاده از دانشمندان خارجی برای تدریس در کارگاههای آموزشی

0/211

گویه

بار عاملی

افزایش دانش تخصصی در زمینه نگرانیهای انتقال افقی ژن ،ایجاد ویروس و سمهای جدید و ایجاد علفهای هرز مقاوم با کشت
محصوالت تراریخته

0/729

توجه به آموزشهای مبتنی بر توسعه و انتقال فناوری توسط مرکزهای جهاد کشاورزی

0/712

افزایش دانش تخصصی در زمینه نگرانیهای ایجاد وابستگی کشاورزان به بذر و نهادههای شرکتهای اروپایی و آمریکایی با کشت
محصوالت تراریخته

0/871

استفاده هدفمند از دورههای آموزشی خارج از کشور برای مروجان

0/828

تربیت آموزشگران و مروجان با نگرش مثبت به قابلیتهای فناوری زیستی در کشاورزی

0/274

افزایش کیفیت و تقاضا محور کردن دورههای آموزشی در زمینه فناوری زیستی برای مروجان

0/281

شفافسازی برتریها و سودمندیهای بهکارگیری محصوالت فناوری زیستی و بهرهوری ناشی از کشت محصوالت زیستی

0/782

ایجاد دورههای آموزشی و ارتقاء دانش کشاورزان در زمینه فناوری زیستی

0/722

آموزش روش کاشت ،داشت و برداشت محصوالت به دست آمده از فناوری زیستی

0/704

آموزش چگونگی کاربرد نهادههای فناوری زیستی

0/871

افزایش اطالعات کشاورزان به وسیله رادیو و تلویزیون و پیامکهای تلفن همراه

0/822

قابل درک کردن اصول اولیه علمی فناوری زیستی و شرح ویژگیهای محصوالت به دست آمده از فناوری زیستی

0/899

آموزش بازاریابی و فروش محصوالت کشاورزی به دست آمده از فناوری زیستی

0/240

چاپ بروشور و کتابچههای راهنما در زمینه محصوالت زیستی برای کشاورزان

0/224

آموزش مدیریت زراعت در زمینه کشت محصوالت فناوری زیستی به کشاورزان توسط مروجان

0/289

برگزاری کشتزارهای نمایشی و نمایشگاهها در زمینه دستاوردهای فناوری زیستی

0/221

برگزاری مناظرات هدفمند با حضور گروههای موافق و مخالف در زمینه محصوالت تراریخته فناوری زیستی

0/729

آموزش افراد در زمینه روشهای فناوری زیستی و محصوالت به دست آمده از آن

0/841

ارائه اطالعات علمی و شفافسازی در مورد نگرانیهای سالمتی در زمینه مصرف محصوالت تراریخته فناوری زیستی

0/818

انتشار مطالب علمی و معتبر در نشریهها و مجلهها برای افزایش آگاهی همه مردم در زمینه فناوری زیستی

0/801

ارتقاء دانش همگانی در زمینه برتریها و سودمندیهای فناوری زیستی در کشاورزی

0/221

استفاده از سایتهای اینترنتی و پیامرسانها در زمینه اطالعرسانی در مورد فناوری زیستی

0/219

استفاده هدفمند از رادیو و تلویزیون در جهت شفافسازی در زمینه محصوالت تراریخته فناوری زیستی

0/299

اطالعرسانی در زمینه پیشرفتها و یافتههای فناوری زیستی در داخل کشور

0/208

ارائه اطالعات در زمینه ارزش تغذیهای ،طعم و کیفیت محصوالت فناوری زیستی

0/299

آموزش در زمینه نوع برچسب محصوالت غذایی تراریخته فناوری زیستی

0/221

بنابر نتایج تحلیل عاملی اکتشافی ،مدل عاملهای
مؤثر بر الزامهای آموزشی فناوری زیستی کشاورزی
به همراه درصد واریانس هر یک ،در نگاره  1مشاهده
میشود.
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بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف شناسایی عاملهای
تاثیرگذار بر الزامهای آموزشی فناوری زیستی
کشاورزی در ایران از دیدگاه محققان مرکزهای
تحقیقاتی کشاورزی انجام شد و شش عامل و
متغیرهای آنان شناسایی شدند .درمجموع این
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نگاره  -9مدل عاملهای مؤثر بر الزامهای آموزشی توسعه فناوری زیستی کشاورزی و درصد واریانس هر
عامل
عاملهای  14درصد از کل واریانس عاملهای
مؤثر بر الزامهای فناوری زیستی کشاورزی را تبیین
کردند.
نتایج نشان داد که در زمینه عامل نخست (عامل
سیاستگذاری)« ،افزایش بودجه پژوهشی فناوری
زیستی و حمایت مالی از پژوهشگران» مهمترین
متغیر میباشد .به نظر میرسد مشوقهای مالی برای
پژوهشگران این حوزه ،میتواند موجبات پیشرفت در
زمینه تحقیقات را فراهم آورد .درباره این
نتیجهگیری ،تاکید میشود سیاستگذاران و دولت،
اعتبارات پژوهشی بیشتری برای طرحهای پژوهشی
در زمینه فناوری زیستی کشاورزی در نظر بگیرند و
حمایتهای مالی از مرکزهای تحقیقات کشاورزی و
مرکزهای دانشگاهی در جهت ایجاد انگیزه در
محققان و دانشجویان صورت گیرد.
در مورد عامل دوم (عامل مدیریتی)« ،افزایش
دانش تخصصی در زمینه نگرانیهای ایجاد وابستگی
به شرکتهای خارجی در زمینه تامین نهادهها در
صورت کشت محصوالت تراریخته فناوری زیستی»
مهمتر از دیگر موارد میباشد .به نظر میرسد مدیران

مرکزهای تحقیقات کشاورزی و مرکزهای جهاد
کشاورزی بایستی دانش الزم را در این زمینه کسب
کنند تا در شرایط تحریم کنونی پاسخگوی دولت،
سیاستگذاران و ادعاهای مخالفان محصوالت
تراریخته فناوری زیستی باشند .در چند سال اخیر با
ایجاد بحث در زمینه کشت تجاری محصوالت
تراریخته ،این ادعا مطرح شده که با کشت تجاری
این محصوالت ،ایران به شرکتهای مالک این
سینگنتا7
فناوری مانند مونسانتو( 8آمریکا)،
(سوییس) ،بایر( 4آلمان) ،باسف( 10آلمان) و دوپون11
(آمریکا) وابسته خواهد شد که این امر با وابستگی
کشاورزان به بذرهای تراریخته و دیگر نهادههای آن
همراه خواهد بود و این امر در پژوهشهای قوچانی و
همکاران ( )2018و غنیان و همکاران ( )2012نیز
مطرح شده است .در زمینه عامل چهارم نیز (عامل
ترویجی)« ،افزایش دانش تخصصی در زمینه
نگرانیهای انتقال افقی ژن ،ایجاد ویروس سمهای
جدید و ایجاد علفهای هرز مقاوم با کشت
محصوالت تراریخته فناوری زیستی» با بار عاملی
 0/729اهمیت بیشتری نسبت به دیگر موارد این
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عامل دارد .انتقال افقی ژن (قوچانی و همکاران،
2018؛ غنیان و همکاران2012 ،؛ قاسمی و همکاران،
2019؛ موهاپاترا و همکاران2010 ،؛ مارتینز پوودا و
همکاران2010 ،؛ آئرنی ،)2001 ،امکان ایجاد ویروس
و سمهای جدید (قوچانی و همکاران2018 ،؛ غنیان
و همکاران2012 ،؛ قاسمی و همکاران )2019 ،و
امکان ایجاد علفهای هرز مقاوم (قوچانی و همکاران،
2017؛ قوچانی و همکاران2018 ،؛ غنیان و
همکاران2012 ،؛ موهاپاترا و همکاران )2010 ،در
پژوهشهای چندی به عنوان عاملهای اصلی نگرانی
در زمینه کشت و مصرف محصوالت تراریخته مطرح
شدهاند ،که به نظر میرسد دانش تخصصی باالی
مروجان در این زمینه ،میتواند در مسیر آموزشی و
انتقال اطالعات علمی بین آنان و کشاورزان راهگشا
باشد و در مورد این دو نتیجهگیری ،پیشنهاد میشود
افزایش دانش تخصصی مدیران ،محققان و مروجان
کشاورزی در راستای پاسخگویی به سیاستمداران،
مصرفکنندگان و کشاورزان در زمینه نگرانیهای
اصلی در زمینه کشت و مصرف این محصوالت در
مقیاس گسترده صورت گیرد ،که در این راستا ،ایجاد
دورههای آموزشی در زمینه رفع ابهامهای اصلی
محصوالت تراریخته مانند انتقال افقی ژن،
سرطانزایی ،حساسیتزایی ،ایجاد ویروس و سمهای
جدید ،ایجاد علفهای هرز مقاوم ،نگرانیهای اخالقی
و مذهبی و وابستگی کشور و کشاورزان به
شرکتهای اروپایی و آمریکایی بایستی مورد تاکید
قرار گیرد.
در مورد عامل سوم (عامل تحقیقاتی)« ،حمایت از
حقوق مالکیت فکری در زمینه فناوری زیستی»
مهمترین مورد میباشد .حقوق مالکیت فکری به
عنوان حقوقی است که شخص بر نتایج ،یافتهها و
آثار فکری خود دارد و همه کشورهای جهان در حوزه
زیستفناوری از سه سند بینالمللی کنوانسیون تنوع
زیستی ،پروتوکل الحاقی کارتاهنا 12و موافقتنامه
جنبههای تجاری حقوق مالکیت فکری 19پیروی
میکنند (نقیزاده و همکاران ،)1942 ،این یافته با
نتایج تحقیقات وونگ و چان ( ،)2012اسماعیل و
همکاران ( ،)2012و نقیزاده و همکاران ()1942
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همسو میباشد .به نظر میرسد ایران نیز باید توجه
ویژهای به حقوق مالکیت فکری در زمینه تحقیقات
فناوری زیستی داشته باشد و در راستای این
نتیجهگیری ضرورت دارد در زمینه فناوری زیستی
در راستای پیروی از موافقتنامه جنبههای تجاری
حقوق مالکیت فکری ،بایستی زیرساختهای قانونی
حقوق مالکیت فکری در سیاستهای کالن به دقت
مورد توجه قرار گیرد.
در عامل پنجم (عامل زراعی)« ،شفافسازی
برتریها و سودمندیهای بهکارگیری محصوالت
فناوری زیستی و بهرهوری حاصل از کشت محصوالت
زیستی» از دیگر موارد این عامل مهمتر است .در
ایران به دلیل نبود کشت تجاری محصوالت تراریخته
و ارائه نشدن اطالعات جامع در زمینه این محصوالت
(قاسمی و همکاران )2019 ،نیاز هست تا برتریها و
سودمندیهای متعدد کشت این محصوالت به وسیله
مروجان ،محققان و رسانههای ارتباط جمعی برای
کشاورزان توضیح داده شود .در نهایت در عامل ششم
(عامل مصرفی)« ،برگزاری مناظرههای هدفمند با
حضور گروههای موافق و مخالف در زمینه محصوالت
تراریخته فناوری زیستی» با بارعاملی 0/729
بیشترین اهمیت را در بین دیگر موارد این عامل
دارد .اخیرا با ظهور گروههای موافق و مخالف در
حیطههای ایدئولوژیک ،اقتصادی ،سیاسی و
زیستمحیطی و عدم نیل به توافقی جامع در زمینه
تولید محصوالت تراریخته ،بحث و گمانهزنی درباره
عیبها و سودمندیهای توسعه زیرساختهای تولید
و مصرف این محصوالت افزایش یافته و این علم به
«جنگ جهانی سخنوری» تبدیل شده (لوکوشیوت و
پتراسکاییت-سنکویچ ،2018 ،یانگ و همکاران،
2012؛ هردت2002 ،؛ استون و همکاران )2002 ،و
هدفمند نبودن این مناظرات باعث سردرگمی افرد
به ویژه مصرفکنندگان محصوالت فناوری زیستی
شده است .در این راستا تاکید میشود ،دورههای
آموزشی تخصصی برای مدیران ،محققان و مروجان
کشاورزی در راستای ترغیب سیاستمداران،
مصرفکنندگان و کشاورزان در زمینه سودمندیهای
کشت و مصرف تجاری محصوالت تراریخته (افزایش
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6- Kaiser-Meyer-Olkin
7- Monsanto
8- Syngenta
9- Bayer
10- BASF
11- DuPont
12- Cartagena Protocol
13- Agrrement on Trade Related Aspects of
Intellectual Property Rights

) کاهش هزیهها و افزایش سود کشاورزان،بازده
.برگزار شود
پینوشتها
1- Genetically modified organism
2- Intellectual Property Rights
3- Gatekeepers
4- Varimax
5- Bartlett Test
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Abstract
To succeed in the field of biotechnology, there is a need for trained human resources in all
sectors. Comprehensive training is a prerequisite for the training of human resources. The
purpose of this study was to identify the factors affecting on the educational requirements of the
agricultural biotechnology development from the viewpoint of agricultural researchers. The
statistical population consisted of 421 researchers which worked in 14 agricultural research
centers. The Cochran formula was used to determine the sample size. The sample size was 201,
which increased to 216 researchers to reduce the error and also to cover the unanswered
questionnaires. The data collection instrument was a questionnaire which its validity confirmed
by Professors of Tehran University and the reliability of the variables was confirmed by a pretest and ordinal coefficient theta (θ = 0.87) through R software. The results of the factor analysis
showed that the factors affecting on educational requirements of agricultural biotechnology
development can be classified in 6 groups. These were: the Policy making, Managerial,
Researches, Extension, agricultural, and Consumable. These factors explained 49 percent of the
total variance changes.
Index Terms: agricultural biotechnology, factor analysis, researchers, educational
requirements.
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