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 قدمهم
 نینو یهایاز فناور یکیبه عنوان  یستیز یفناور

 نی(. ا2011و همکاران،  ی)راسل باشدیم 21سده 
 ،یمیوشـیاز علوم ب یاشامل مجموعه ،یفنـاور

 باشدیم یشناسـکروبیو م یشناسـستیز ـک،یژنت
 یستیز ی(. کاربرد فناور1941و همکاران،  انی)احمد
 7000از  شیبنبوده و  دیجد ،ییمواد غذا دیدر تول
ذاته به یفناور نیکشف شده است و ا شیسال پ

 یفناور نی( دوره نو2012 ،یالنی)د ستیخطرناک ن
 یدگرگون جادیدرحال ا ک،یبا کمک علم ژنت یستیز

 یمدت ن،ینو یستیز یبشر است. فناور یدر زندگ
است که رو به توسعه گذاشته و روز به روز گسترش 

(. از سال 1942 ،ینی)پورام کندیم دایپ یترشیب
 یو مهندس یستیز یفناور یهاتاکنون روش 1482

 یگریموجود زنده به د کیاز  DNAبا انتقال  کیژنت
کرد  دایبه سرعت توسعه پ یستیز یآغاز شد و فناور

 یآمده از فناوربه دست ختهیمحصول ترار نیو نخست
بود در  کیوتیبیمقاوم به آنت یکه تنباکو ،یستیز

زنده  یها( و موجود2012)ما،  شد دیتول کایآمر
در  یژن خارج کیبا قرار دادن  1یکیژنت افتهیرییتغ

 روس،یموجود زنده با استفاده از و کیسلول  ایژنگان 
شدند  جادیبه هسته ا میمستق قیتزر ای یتفنگ ژن

مدرن منجر  یستیز ی( و فناور2012)وونگ و چان، 
 کیژنت یمهندس لهیبه وس ختهیترار هانایگ دیبه تول
مقابله  ،یمواد مغذ یسازیغن یکه برا یاهانیشد، گ

 یطیمح یهاو تنش هایماریب ،یبا آفات کشاورز
 مز،ی؛ ج2011و همکاران،  یبودند )راسل افتهیتوسعه 
 (. 2001 وسون،یو آئوب لی؛ است2007
شده کشت و مصرف درک یسودمند نهیزم در

 شرفته،یپ یستیز یدست آمده از فناورمحصوالت به 
و  انیبازده )غن شیافزا ،یفناور نیگفت ا توانیم

و  ی؛ قاسم2011 م،یی؛ کلومپر و قا2012همکاران، 
(، کاهش 2009و همکاران،  واری؛ د2019همکاران، 

 و یسود کشاورزان )قوچان شیو افزا هانهیهز
؛ کلومپر 2018و همکاران،  ی؛ قوچان2017همکاران، 

دارد و حرکت به سمت  ی( را درپ2011 م،ییو قا
 یکنون طیدر شرا ختهیکشت محصوالت ترار

و همکاران،  انی)غن رسدیبه نظر م ریناپذزیپره

 یدرک شده احتمال یخطرها نهی( و در زم2012
 یکشت و مصرف محصوالت به دست آمده از فناور

به  توانیانسان، م یسالمت نهیدر زم ،یستیز
 ییزا بودن مواد غذاو سرطان یمانند سم ییهامسئله

 زین ستیزطیو در مورد مح تیحساس جادیو ا
مهاجم،  یهامانند گونه ییهابه مسئله توانیم

بر  ریژن( و تأث ی)انتقال افق یژن انیهرز، جر یهاعلف
آفات  ،یروسیو یهابیترک رهدف،یزنده غ یموجودها

اشاره  رمنتظرهیغ راتییو تغ دیجد یهایماریو ب
؛ موهاپاترا و 2012 ک،یو کرولژ یمسکیداشت )رز
 نزی؛ مارت2011و همکاران،  ی؛ راسل2010همکاران، 

(. گرچه اثرات 2001 ،ی؛ آئرن2004و پوودا، 
 یستیز یبه دست آمده از فناور ختهیمحصوالت ترار
 زیو کنترل آن ن هقابل مشاهده نبود میبه طور مستق

 یفناور نیا نهیدشوار است و خطر درک شده در زم
 نیچنو هم یاقتصاد ،یاجتماع ،یاسیس یهابه عامل
آن، عدم  یدهایمانند شناخت تهد یگریموارد د

در  ریها، تاخاختالف نظرها و بحث ،یعلم تیقطع
آن  یدهایتهد ای یظهور عواقب نامطلوب و سودمند

کننده محقق، مصرف ر،یمد وانکه به عن یافراد یبرا
دارد  یکشاورز در معرض آن هستند بستگ ایو 

 (. 2009 ،ی)بونن
 د،یجد یفناور یگفت در هنگام معرف دیبا البته

بحث و جدال وجود خواهد داشت و هر  شهیهم
است  ییهایو کاست هایخوب یدارا یفناور

( و 2007 ،ی؛ توواردووسک2011)فاگرستورم، 
و  ستین یقاعده مستثن نیاز ا زین یکیژنت یمهندس
به دست آمده از  ختهیمحصوالت ترار نهیدر زم
 یاز سودمند تریخطر درک شده قو ،یستیز یفناور

 ک،یژوری؛ و2007 ،یدرک شده است )توواردووسک
(. البته نگرش افراد، تنها پس از انتقال 2009

 ردیگیشکل م یفناور نهیاطالعات مرتبط در زم
محصوالت  یهای( و اگر سودمند1442 ،یللی)ک

به وضوح نشان داده شود و  یستیز یفناور ختهیترار
 جهیمحصوالت در نت نیا یاز خطرها یترس ناش

 یترشیب اقیبرود، همه مردم اشت نیآموزش از ب
و  یمحصوالت خواهند داشت )راسل نیا رشیپذ یبرا

و  یهمگان ی(. پس بهبود آگاه2011همکاران، 
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در  یمهم اریبه دانش، عامل بس یآگاه نیا لیتبد
سهم  نییو تع یستیز یجهت توسعه فناور

جهان  ییمواد غذا در یستیز یمحصوالت فناور
و  یمی؛ نع2011و همکاران،  ی)راسل باشدیم

 ( 1941همکاران، 
 رایمهم است، ز اریبس یستیز یفناور آموزش

 یفناور نیبا استفاده از ا یصنعت و پزشک ،یکشاورز
(. 2001 وسون،یو آئوب لی)است کنندیم فتشریپ

و  یشناسستیدر علوم ز یدانش انسان عیگسترش سر
شکاف  ،یستیز یفناور یعنیآن  یتخصص نهیدر زم
جاد یهمه مردم و دانشمندان ا نیرا ب یبزرگ یدانش

(. امروزه دانشمندان و 2002 لز،یکرده است )استا
 یشناسستیهمه مردم در مورد توسعه و کاربرد ز

و  لی)است رندیگیم میتصم دیجد یمولکول
در  عیسر شرفتیکه پ یی( و از آنجا2001 وسون،یآئوب

 یبا حضور همه مردم، که دانش کاف نه،یهر زم
فراهم  نها و شکاکارسانه یرا برا نهیندارند، زم

هدف از  ط،یشرا نی(. در ا2002 لز،یخواهد کرد )استا
و  یرسانالعتنها اط یستینبا یستیز یآموزش فناور

باشد،  گذاراناستیمتقاعد کردن قانونگذاران و س
مصرف کنندگان، کشاورزان و مروجان و  دیبلکه با

در  یستیو محققان با ردیدربرگ زیکنشگران را ن گرید
 نیدخالت کنند. ا یفناور نیا یآموزش همگان

 یآموزش گرچه به طور کامل مخالفت با فناور
و محصوالت آن را حذف نخواهد کرد، اما با  یستیز
بحث  یبرا یترشیفرصت ب کرده،لیجامعه تحص کی

 جادیا یبرا یمنصفانه و فرصت کمتر یو گفتگو
وجود خواهد  یعلم هیرعب و وحشت بدون پا یفضا

 (. 2002 لز،یداشت )استا
 یســتیز یفنــاور نـهیدر زم ـقیتوف یبـرا

ماهــر و پژوهشـگر  یانســان یــرویبــه ن ــازین
( و آمـوزش سـالم و 2001 ،یوجـود دارد )کانتل

اسـت  یانسان یروین ـتیترب ـازین ـشیجامـع پ
به عنوان  تواندی( و ارتباطات م1977 ،یمی)نع

 جهیتانتقال اطالعات، آموزش و در ن یبرا یراهکار
و بالنچارد،  ینگرش و رفتار باشد )هرس رییتغ

 یستیز یارتباطات فناور نهیدر زم ی(. ول1979
 نان،یمانند عدم اطم ییهاتیمحدود ،یکشاورز

 انیاز اختالف نظر م یناش دیشک و ترد ،یاعتمادیب
 تیریمد یسازمانها نیدر ب یکارشناسان، ناهماهنگ

 مطلوبنا یارتباط یهامهارت ،یریمخاطره پذ
و اغراق  فیتحر ،ییخودرا نهیشیو پ یریپذمخاطره

و ناقص بودن  یدگیچیموافق و مخالف، پ یهاگروه
وجود دارد. به عنوان مثال،  یستیزیمنیاطالعات ا

را مورد  رهدفیزنده غ یهمه موجودها توانینم
به طور نامحدود انجام  هاشیقرار داد، آزما یبررس

 رفتهیپذ ،یجهان ونآزم یو استانداردها شودینم
 ،یریذمخاطره پ یابیارز جینتا نینشده است. بنابرا

کننده منعکس هایریگجهیبوده و نت ینیتخم
و همکاران،  یهستند )راسل یارزش یهایداور

2011 .) 
امر شده که  نیها، منجر به امسئله نیا یتمام

نداشته  یستیز یاز فناور یهمه مردم اطالع کاف
با  یستیز یاز فناور یقیدق یباشند و نتوانند معن

 یکشف فناور یمرتبط ارائه دهند. برا اتیجزئ
به همه  یستیها مربوط به آن، باو مسئله یستیز

اجازه  ن،کشاورزا ایکنندگان و مردم به عنوان مصرف
را به  یفناور نیدرک محصوالت به دست آمده ازا

آموزش، تنها در سطح  نیآموزش داد. ا لهیوس
و ممکن است  ردیگیها صورت نمدانشگاه و آموزشگاه

و  یر گرفته شود )راسلکابه یگوناگون یهاراه
جا که همه مردم، از آن ی( و برا2011همکاران، 

 یهاروش یستیمتنوع است، با شانیلیتحص نهیزم
مانند  ییهاکار گرفته شود. روشبه یتریعمل

 یهاگروه نیچنها و همانجمن نارها،یها، سمکارگاه
در مورد  ترشیکوچک بحث و انتشار اطالعات ب

مانند  یجمع یهادر رسانه یطیمحستیز یهامسئله
و همکاران،  ی)راسل ونیزیو تلو ویها، رادروزنامه
 یو رفاهـ یاقتصـاد یفضـا جـادیا نیچن(. هم2011

در  گذرانهیپژوهشـگران و سـرما یمناسـب بـرا
 یکـه اسـتعدادها یبه طور ،یستیز یفناور نهیزم

 ـنیکشـور بـه سـمت ا یو اقتصاد یدرخشـان علمـ
 یرویاز ن یشـوند، برخـوردار ـبیترغ یفنـاور
خـارج از  ـمیمق ـانیرانی)ا یمرزماهـر برون یانسـان

 نیقوان جادی(، ا1941و همکاران،  یمیکشـور( )نع
از  تی، حما2یفکر تیحقوق مالک نهیمنسجم در زم
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از  تیدر سه قلمرو حما یستیز یفناور یهااختراع
 اه،یو گ وانیدر رابطه با انسان، ح یستیز یهافرآورده

 ،یستیز یدر بحث فناور یو سودآور یگذارهیسرما
و  نیقوان وضع ،یتوسعه فناور وستهیپ یزیربرنامه

 یانسان یرویو آموزش ن تیمناسب، ترب یهااستیس
 هارساختیز جادیو ا یفناور یسازادهیپ یالزم برا

بخش  نیارتباطات مناسب ب جادیتوسط دولت، ا
 ی)دانشگاه و مرکزها یصنعت و بخش پژوهش

مسئول و  یهاسازمان نیب ی(، هماهنگیقاتیتحق
از  یریجلوگ(، 1942و همکاران،  زادهی)نق نفعیذ

متخصص و  یانسان یروین تیفرار مغزها و ترب
در  یرساناطالع یسازوکار الزم برا جادیپژوهشگر، ا

 یو باال بردن سطح آگاه نینو یهایفناور نهیزم
 ن،ینو یهایفناور یو دستاوردها گاهیاز جا یهمگان

 هیپژوهشگران و صاحبان سرما نیتعامل ب جادیا
حضور بخش  یبرا نهیزم جادی(، ااجتماعی-ی)فرهنگ
ارائه  ،یگذارهیو سرما یآموزش نهیدر زم یخصوص
محققان،  نیدر ب زهیانگ جادیا ،یمشاوره فن یهابرنامه
و  دلویکنشگران )توح گریو د انیمجر ان،یجودانش

 نیتوسعه ا یهاالزمه ی( همگ1940همکاران، 
 . روندیبه شمار م یفناور

که دولتمردان  یدیشک و ترد لیبه دل رانیا در
محصوالت  نیدارند، ا ختهینسبت به محصوالت ترار

 شود؛یبازار کشت نم یگسترده برا اسیدر مق
محصوالت  نیا نهیدر زم زین یاطالعات جامع نیبنابرا

کنندگان و که مصرف ییو از آنجا شودیارائه نم
خته ندارند یدرباره محصوالت ترار یکشاورزان اطالعات

 یدهایها و تهد( و فرصت2019و همکاران،  ی)قاسم
کنند، به  یابیارز توانندیمحصوالت را نم نیاز ا یناش

 یاطالعات یهاهستند که به عنوان منبع یدنبال افراد
(، به نظر 2012و همکاران،  انیکنند )غن هیشان تکبه
سو  کیهستند که از  یمحققان، تنها گروه رسدیم

را دارند و  یفناور نیاز دانش در مورد ا یترسطح باال
 یافراط ختهینگرش آنان نسبت به محصوالت ترار

 یی( و از سو1942و همکاران،  پناهزدانی) ستین
بر  یرگذاریتاث ییانش خود، توانابا توجه به د گرید

و  شرویکنندگان، کشاورزان پنگرش مروجان، مصرف
و  ی( را دارند )قوچانNGO) یردولتیغ یهاسازمان

گفت  دی(. با توجه به مباحث فوق، با2018همکاران، 
که  کنندیعمل م 9بانانمحققان به عنوان دروازه

در  ینوآور کیورود و نشر  یباعث آسانگر توانندیم
و همکاران،  پناهزدانیمانع آن شوند ) ایجامعه 

 نیا یرو محققان به عنوان نمونه آمار نی(. از ا2011
 یهایکه بررس ییو از آنجا شدندپژوهش انتخاب 

 یستیز یفناور یآموزش یهاالزام ییبه شناسا یاندک
 نیبه ا ییگوبا هدف پاسخ یبررس نیاند، اپرداخته

 یآموزش یهابر الزام رگذاریتاث یهاعامل»پرسش که 
 انجام گرفت. « اند؟کدام یستیز یتوسعه فناور

و همکاران  انیپژوهش، غن نهیشیدر خصوص پ
که کارشناسان  افتندیدست  جهینت نی( به ا2012)

و  یطیمحستیز یهایو سودمند یاز برتر یکشاورز
 ختهیمربوط به محصوالت ترار یاحتمال یخطرها

امر که  نیا یافراد رو تیدارند و اکثر یآگاه
 ار ییغذا تیامن توانندیم ختهیترار ییمحصوالت غذا

کنند،  عیرا تسر ییبهبود بخشند و توسعه روستا
محصوالت  نیا یتوافق دارند و از برچسب زدن رو

 نی( اشاره بر ا2012. وونگ و چان )کنندیم تیحما
دو  یفکر تیو مقررات و مالک نیند که قوانامر دار

 ییهستند که بر توسعه محصوالت غذا یاتیعامل ح
به  2012سال  رد شی. آراگذارندیم ریتأث ختهیترار

 یکارشناسان، برقرار یکه رتبه علم دیرس افتهی نیا
ارتباط  یهاو رسانه جیارتباط با کارشناسان ترو

 ریتأث ختهیترار اهانیبر استفاده از گ یجمع
 . گذارندیم

 نیخود به ا قی( در تحق2012و گاتو ) چیووندرل
 یهاموجود ییآشنا نیب یستیکه با دندیرس جهینت

قائل  زیتما یو درک علم یکیزنده اصالح شده ژنت
با آن آشنا هستند  ترشیکه ب یکسان رایشد. ز

از خود  کیژنت ینسبت به مهندس یترشیمقاومت ب
 یعلم یاهکه افراد با درجه ی. در حالدهندینشان م

 یهانسبت به موجود یکمتر یباالتر، نگرش منف
مسئله نشان  نیدارند. ا یکیزنده اصالح شده ژنت

نگرش  ،یاطالعات یهامنبع ،یدانش علم نیب دهدیم
و خطر درک شده نسبت به محصوالت اصالح شده 

 لهیکه به وس یقیوجود دارد. در تحق یارتباط یکیژنت
به دست  جهین نتی( انجام شد، ا2011)سجوا آلک
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 یمهندس یآمد که دانش کارشناسان در مورد فناور
امر موجب شده تا  نیاست و ا ییدر سطح باال کیژنت

زنده اصالح شده  یهانگرش آنان نسبت به موجود
کنندگان با نگرش متوسط مصرف سهیدر مقا ،یکیژنت

 ندیفرا نیچننباشد. هم یاروپا افراط هیاتحاد
کشت و مصرف  نهیدر زم ها،در مؤسسه یریگمیتصم

تنها توسط متخصصان مسئول  ختهیمحصوالت ترار
 یگرید یهاعامل ریبلکه تحت تأث رد،یگیصورت نم

 زین یاقتصاد ،یاجتماع ،یاسیس یهامانند مالحظه
آلکسجوا  لهیکه به وس یقی. در تحقردیگیقرار م

 انیبه دست آمد که در م جهینت نی( ا2019)
 یستیز طیو مح یسالمت یاکنندگان، خطرهمصرف
که  یاطالعات یهاکارشناسان، فقدان منبع انیو در م

و آموزش به عامه مردم را فراهم  یضرورت آگاه
توسعه محصوالت  یهابازدارنده نیترمهم د،ینما

و همکاران  یقاسم قیبودند. تحق یستیز یفناور
 نییداشت که سطح پا یرا در پ جهینت نی( ا2019)

 نهیآنان در زم یرفتار تیبر ن یمنف ریأثدانش افراد، ت
دارد و توسعه دانش و اعتماد در  ختهیترار ییمواد غذا

 یهانظام کهیهنگام خته،یمورد محصوالت ترار
شفاف و تمرکز  یریپذمخاطره لیو تحل هیتجز

کنندگان باشد، بر مصرف یریپذارتباطات مخاطره
 . ردیهتر صورت گب تواندیم

( 2012و همکاران ) لیپژوهش اسماع جیبنابر نتا
 ختهیشش عامل مهم که بر توسعه محصوالت ترار

 گریو د یانسان هیاند از: سرماعبارت گذارندیم ریتأث
 یهانقش ،یستیزیمنیا نیقوان ه،یسرما یهاملزوم

 رشیو پذ یامور فن ،یفکر تیحقوق مالک ،ینهاد
( 2011) میو ابراه نیام قیتحق جی. بنابر نتایهمگان

متخصصان  گذاران،استیپنج گروه س ،یدر مالز
و  یشناسستیآموزان زدانش ،یستیز یفناور

دانش را در  نیباالتر ،ییو مروجان بودا شناسانستیز
دانش متوسط  یداشتند، ول یستیز یفناور نهیزم

امر به پوشش  نیا لیاز اروپا بود و دل ترنییآنان پا
 یستیز ختهیمحصوالت ترار نهیمدر ز یمنف یارسانه

پوشش  ،یدر مالز نیچن. همشودیدر اروپا مربوط م
 ترشیب یستیز یمحصوالت فناور نهیدر زم یارسانه

توسط  یترشیب یهاتالش یستیها بود و بااز مقاله

مربوطه و متخصصان در جهت انتشار  یهاسازمان
در مورد  یمذهب یهاردم و گروهاطالعات به همه م

مدرن در قالب  یستیز یفناور یهاو مسئله میاهمف
 یهمگان یهاانجمن ایها و جزوه ،یجمع یهارسانه
 یبا دستاوردها ییارویرو یشود و مردم را برا یطراح
و همکاران  یآماده کنند. راسل نینو یستیز یفناور

که  دندیرس جهینت نیخود به ا قی( در تحق2011)
 دیبا ،یستیز یورفنا نهیدر زم یآموزش یهابرنامه

انسان، مواد  یسالمت ،یستیزیمنیا یهاشامل جنبه
مربوط به  یهایو نگران یکشاورز یهامسئله ،ییغذا
 یهافراتر از برنامه ،یباشد تا برنامه درس ستیزطیمح

 یهاو برنامه ابدیگسترش  یستیز یفناور یکاربرد
 یبرا یستیبا زیآن ن ری( و غیدرس -ی)علم یآموزش
در همه ابعاد جامعه و  ،یمنیا یارتقاء اجزا یرآسانگ

 شوند.  یزیرطرح ستیز طیمح
 افتهی نیبه ا 2010و همکاران در سال  یزومیا
 یاز مردم در مورد مهندس یاریکه بس دندیرس
در  یترشیبه اطالعات ب ازینگران هستند و ن کیژنت

 قیتحق نیدارند و در ا کیژنت یمهندس یمنیمورد ا
به  ،یهمگان یآگاه یشد که دانشمندان برا شنهادیپ

 کیژنتو  کیژنت یدرباره مهندس یسخنران هیارا
و همکاران  وساکی یهایبررس جیبپردازند. نتا

 هیآموزان ترکو دانش انی( نشان داد، دانشجو2007)
و  اندفیضع یستیز یفناور یندهایدر درک فرآ

محصوالت اصالح شده  دینگرش آنان نسبت به خر
و درس  یاست. برنامه درس یمنف یکیژنت
 یاخبار فناور نیچنو هم یکنون یشناسستیز
آنان نسبت  دگاهیها، بر دارائه شده در رسانه یستیز

است. بال و همکاران  رگذاریتاث یستیز یبه فناور
دانش  انیامر اشاره کردند که دانشجو نی( به ا2008)

ندارند.  کیژنت یمهندس هیدر مورد اصول پا یکاف
امر  نیخود اشاره به ا قیتحق جی( در نتا1442کوولو )

که دانش  یکسان یدارد که خطر درک شده از سو
 . شودیاحساس م ترشیدارند ب یباالتر ینیع

توسعه  یها( بازدارنده1942و همکاران ) زادهینق
را ضعف در بخش ثبت اختراع، وجود  یستیز یفناور

و ضعف  میتحر ،یفکر تیحقوق مالک یهابازدارنده
( 1941و همکاران ) یاثیغاثوندی. غدانندیم نیقوان
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 خته،یاشاره دارند که دانش دربارة محصوالت ترار
مواد  دیخر یرهایغمت ،ییاطالعات مواد غذا یبررس
 یفناور یهااعتماد به مؤسسه ک،یارگان ییغذا

بر نگرش  انیو سن پاسخگو انهیدرآمد سال ،یستیز
. گذارندیم ریتأث ختهیترار یینسبت به محصوالت غذا

( نشان 1949احمدپور و همکاران ) یهایبررس جینتا
 - یآموزش ،یرساناطالع ،یاقتصاد یهاداد که عامل

آن  یهـایگـذاراسـتیو س تو دولـ یجیترو
 یستیز یسعه فناورتو برندهشیپ یهاعامل نیترمهم

را  ریتأث نیترشیب یجیترو -یهستند و عامل آموزش
خود به  قی( در تحق1949) یو گلزار ایدارد. قاسملون

 یهاعامل ،یآموزش یهاکه عامل دندیرس جهینت نیا
و  یفرهنگ یهاعامل ،یاسیس یهاعامل ،یاجتماع

موثرند.  یستیز یدر توسعه فناور یاقتصاد یهاعامل
( نشان داد 1941و همکاران ) یذریپژوهش چ جینتا

 ،یآموزش یهاو عامل ISI یهاکه که شمار مقاله
 یفناور یبر برنامه راهبرد یو سازمان یادار ،یتیریمد
 . گذارندیم ریتأث یکشاورز یستیز

خود به  قی( در تحق1940) یمید و نعرایپزشک
ارتباط  یهاکه استفاده از رسانه دندیرس افتهی نیا

در  تیاهم نیترشی( از بونیزیو تلو وی)راد یجمع
برخوردارند و  ختهیترار اهـانیگ یریکارگبه نهیزم

ارتباط با کارشناسان  نیب یداریمعن یبستگهم
 ـوی)راد یجمعـ بـاطارت یهااستفاده از رسانه ج،یترو

 ریمتخصصان و متغ ی(، مرتبه علمونیزیو تلو
 یوجود دارد. در بررس ختهیترار اهانیگ یریکارگبه
( 1974و همکاران ) یمینع لهیکه به وس یگرید

به دست آمده شد که به  جهینت نیانجام گرفت ا
اطالع  - یجیترو ،یتیریمد یهایینارسا بیترت

 نیتریاصل یانونو ق یآموزش - یعلم ،یرسان
بودند.  یکشاورز یستیز یتوسعه فناور یهابازدارنده
 یبورخان یرزاق لهیکه به وس یگرید یدر بررس

 جیبه دست آمد که ترو جهینت نی( انجام شد، ا1977)
و  یضرور یهاآموزش یبا برگزار یکشاورز
ارتباط  یکشاورزان و برقرار یبرا یهیتوج یهاکالس

سطح دانش،  شیافزا یبرا ار نهیبا کشاورزان، زم
آنان  یرفتارها ایها مخاطبان و اصالح نگرش یآگاه

و توسعه  ختهیترار اهانیکشت گ رشیپذدر جهت 
 . کندیفراهم م یستیز یفناور
 جی( در نتا1977و همکاران ) یکرمیعل
امر اشاره دارند، که ارتباط با  نیخود به ا یهایبررس

نمونه و تماس با  یاز کشتزارها دیمروجان، بازد
 نیا رشیدر پذ ریتأث نیباالتر یدارا شرویکشاورزان پ

( 1971و همکاران ) یمی. ابراهباشندیم یفناور
 یضعف ارتباط ار یستیز یتوسعه فناور یهابازدارنده

با بخش صنعت، ضعف  یو پژوهش یبخش دانشگاه
بخش و  نیمتخصص در ا یانسان یروین یفیو ک یکم

و فقدان  یستیز یمربوط به فناور یهاضعف آموزش
 . دانندیمناسب م یرساننظام اطالع

 نییو تع ییپژوهش، شناسا نیا یکل هدف
 یتوسعه فناور یآموزش یهامؤثر بر الزام یهاعامل

 یمحققان مرکزها دگاهیاز د یکشاورز یستیز
 نیبه ا یابیدست یبود. در راستا یکشاورز قاتیتحق

 شدند: نییتب ریز یاختصاص یهاهدف ،یهدف کل
 یاحرفه - یفرد یهایژگیو یبررس -

 ان؛یپاسخگو
 یآموزش یهامؤثر بر الزام یهاعامل ییشناسا -

 یمحققان مرکزها دگاهیاز د یستیز یتوسعه فناور
  ؛یکشاورز قاتیتحق

مؤثر بر  یهاعامل یرهایمتغ یبندتیاولو -
 ؛یستیز یتوسعه فناور یآموزش یهاالزام

 یشناسروش
است که  یبستگهم -یفیپژوهش از نوع توص نیا

ها داده یانجام گرفت. ابزار گردآور یشیمایبا روش پ
 یاو حرفه یفرد یهایژگیشامل و یانامهپرسش

 یستیز یفناور یآموزش یهاو الزام انیپاسخگو
 قیتحق ی( بود. جامعه آمارهیگو 21( شامل یکشاورز

 /ازمانس موسسه/ 11تن از محققان  121متشکل از 
مستقر در مرکز، شمال و  یکشاورز قاتیمرکز تحق
حجم نمونه از  نییتع یکشور بودند. برا یشمال غرب

( استفاده و نانیدرصد اطم 42فرمول کوکران )با 
کاهش خطا  ینفر برآورد شد که برا 201حجم نمونه 

 شینفر افزا 212شمار به  نیا پاسخ،یو پوشش افراد ب
ها، از روش به نمونه یابیو به منظور دست افتی
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 پژوهش یرهایمتغ انیم یبستگو هم اریانحراف مع ن،یانگیم -9 جدول
 شمار نمونه اختصاص یافته شمار محققان فعال در هر مرکز مرکز سازمان/ مؤسسه/

 18 99 مراتع و آبخیزداری کشور، هاسازمان جنگل

 12 91 مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

 22 19 تحقیقات گیاه پزشکی  مؤسسه

 22 19 استان تهران یعیو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق

 11 28 مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر

 17 92 کز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقیمر

 21 11 گیالناستان  یعیو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتیتحقمرکز 

 14 98 ژوهشکده بیوفناوری کشاورزی ایرانپ

 12 21 برنج کشورمؤسسه تحقیقات 

 1 7 مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

 11 27 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان

 22 11 مؤسسه تحقیقات پنبه کشور

 12 21 تحقیقات ابریشم کشورسازمان 

 9 2 های معتدله و سردسیریپژوهشکده میوه

 212 121 جمع

 

با انتساب متناسب  یاطبقه یتصادف یریگنمونه
 استفاده شد. 

نامه از پرسش ییروا ایاعتبار  یابیارز یبرا
 یاستادان دانشگاه تهران استفاده شد و برا ینظرها

نامه در آغاز پرسش ییایپا ایاعتماد  تیسنجش قابل
ها توسط نامهپرسش ،یبا استفاده از آزمون مقدمات

( ینفر از محققان )بدون احتساب در نمونه اصل 90
محاسبه شده  یبیترت یتتا بیشدند، که ضر لیتکم

 یهامؤثر بر الزام یهادر بخش عامل Rافزار با نرم
برابر با  یکشاورز یستیز یتوسعه فناور یآموزش

نامه داشت. بودن پرسش اینشان از پا بود و 78/0
و درصد  یها از فراوانداده لیوتحل هیتجز یبرا

 یبرا یاکتشاف یعامل لیاز تحل نیچناستفاده شد. هم
 Win SPSS25افزار نرم لهیبه وس هااستخراج عامل

 بهره گرفته شد. 

  هاافتهی
 یفیتوص آمار

 یاحرفه - یفرد یهایژگیو فیتوص نهیزم در
گفت که از  دی، با2با اشاره به جدول  ،یجامعه آمار

درصد( و  78نفر مرد ) 177نفر پاسخگو،  212 نیب
شمار نمونه، از  نیدرصد( بودند. از ا 19نفر زن ) 27

تا  92 نیدرصد نمونه را افراد ب 19حدود  ینظر سن
 التی. از نظر سطح تحصدادندیم لیسال تشک 20

 29بود ) یمربوط به مقطع دکتر یفراوان نیترشیب
سال  12-20 نیب انیپاسخگو نیترشیدرصد(. ب

رسانه  نیتریدرصد( و اصل 11کار داشتند ) نهیشیپ
 21بود ) ینترنتیا یهاتیسا زیکسب اطالعات ن

 درصد(.
  یاکتشاف یعامل لیتحل
استفاده  یاکتشاف یعامل لیاز تحل ق،یتحق نیا در

با  ،یهادر عامل رهایمتغ یریقرارگ تیشد و وضع
 2/0تر از بزرگ یبا بار عامل رهایفرض واقع شدن متغ
 انجام شد. 1ماکسیبه روش وار یپس از چرخش عامل

 سر،یاست که با توجه به مالک ک یادآوریالزم به 
استخراج  کیز ا ترباال ژهیمقدار و یدارا یهاعامل

 یهامؤثر بر الزام یهاشدند. در ارتباط با عامل
 ق،یتحق نیدر ا یکشاورز یستیز یفناور یآموزش

 درصد و 44 نانیبا اطم 2آزمون بارتلت یداریمعن

https://www.civilica.com/Scientometrics-582-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87%20%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1.html
https://www.civilica.com/Scientometrics-483-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87%20%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%D9%86%DB%8C%20%D9%88%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C.html
https://www.civilica.com/Scientometrics-227-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%20%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%20%D9%88%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86.html
https://www.civilica.com/Scientometrics-575-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87%20%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D9%BE%D9%86%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1.html
https://www.civilica.com/Scientometrics-603-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87%20%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D9%84%D9%87%20%D9%88%20%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C.html
https://www.civilica.com/Scientometrics-603-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87%20%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D9%84%D9%87%20%D9%88%20%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C.html
https://www.civilica.com/Scientometrics-603-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87%20%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D9%84%D9%87%20%D9%88%20%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C.html
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 یاحرفه -یفرد یهایژگیو نهیدر زم انیپاسخگو عیتوز -2جدول 
 درصد شمار (سطحرسته ) متغیر درصد شمار (سطحرسته ) متغیر

 تحصیالت

 98 84 ارشدکارشناسی

 سن

92-17 22 8/90 

 2/12 42 92-20 29 198 دکتری 

    82-21 27 7/22 

 100 212   100 212  جمع

 کارپیشینه

 8 12 ترسال و پایین 2

 ترین رسانه برای کسب اطالعاتاصلی

 21 12 تلویزیون

 21 110 های اینترنتیسایت 19 27 سال 10-2

 11 21 رسآنانپیام 18 92 سال 12-10

 11 21 نشریات و مجالت 11 42 سال 20-12

 2 19 رادیو 14 11 سال و بیشتر 20

 100 212   100 212  جمع

 
 و آزمون بارتلت KMOمقدار آمارة  -3جدول 

 KMO Bartlett Test Sig عاملیتحلیل 

 00/0 494/1791 89/0 های آموزشی توسعه فناوری زیستی کشاورزیهای مؤثر بر الزامعامل

 
 هاپس از چرخش عامل انسیوار ژه،یاستخراج شده، مقدار و یهاعامل -8جدول 

 عامل مقدار ویژه درصد واریانس درصد تجمعی

28/11 28/11 20/9 1 

81/22 02/11 92/9 2 

90/91 22/7 22/2 9 

01/97 81/2 01/2 1 

21/11 14/2 72/1 2 

21/14 00/2 20/1 2 

 
 89/0برابر با  KMO 2مقدار مناسب شاخص 

ها استخراج عامل یبرا هاهیمناسب بودن گو یایگو
به روش  ی(. پس از چرخش عامل9بود )جدول 

در شش عامل  قیتحق یرهایمتغ ماکس،یوار
 2/0بزرگتر از  یعامل یشدند و تنها بارها یبنددسته
، عامل اول و دوم، 1ظاهر شدند. برابر جدول  جیدر نتا

 نیدرصد( و عامل پنجم کمتر 11سهم ) نیترشیب
 رهایکل متغ انسیوار نییدرصد( را در تب 2سهم )

 14گانه پنج یهاعامل نیداشتند و درمجموع، ا
 یفناور یآموزش یهاالزام انسیدرصد از کل وار

 کردند. نییرا تب یکشاورز یستیز

در  شود،یمشاهده م 2طور که در جدول همان
و  یستیز یفناور یبودجه پژوهش شیافزا»عامل اول، 

 790/0یبا بار عامل« از پژوهشگران یمال تیحما
عامل دوم،  نهیها است. در زمعامل گریتر از دمهم

 جادیا یهاینگران نهیدر زم یدانش تخصص شیافزا»
 نهاده هیته نهیدر زم یخارج یهابه شرکت یوابستگ

 یفناور ختهیدر صورت کشت محصوالت ترار
(. در 718/0را دارد ) یبار عامل نیترشیب «یستیز

از  تیحما»مربوط به  یبار عامل نیترشیعامل سوم ب
است  «یستیز یفناور نهیدر زم یفکر تیحقوق مالک

 زی( نیجیعامل چهارم )عامل ترو نهی(. در زم792/0)
انتقال  یهاینگران نهیدر زم یدانش تخصص شیافزا»
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 جادیو ا دیجد یهاوسم روسیو جادیژن، ا یافق
 ختهیرز مقاوم با کشت محصوالت تراره یهاعلف
 تیاهم 729/0 یبا بار عامل «یستیز یفناور

عامل دارد و در  نیموارد ا گرینسبت به د یترشیب
 یهایو سودمند هایبرتر یسازشفاف»عامل پنجم، 

 یورو بهره یستیز یناورمحصوالت ف یریکارگبه
 782/0 یبا بارعامل «یستیاز کشت محصوالت ز یناش

در  تیتر است. در نهاعامل مهم نیموارد ا گریاز د
هدفمند با حضور  یهامناظره یبرگزار»عامل ششم 

محصوالت  نهیموافق و مخالف در زم یهاگروه
 729/0 یبا بارعامل «یستیز یفناور ختهیترار

عامل  نیموارد ا گرید نیدر ب ار تیاهم نیترشیب
 دارد.

 
 یستیز یتوسعه فناور یآموزش یهاهر عامل به عنوان الزام یبارشده بر رو یرهایمتغ -1جدول 

 بار عاملی گویه عامل

ت
اس

سی
ی

ذار
گ

 

 790/0  گرانافزایش بودجه پژوهشی فناوری زیستی و حمایت مالی از پژوهش

 721/0  های عالی در زمینه فناوری زیستیافزایش آموزش

 722/0  بهبود شرایط تحصیل و اشتغال در داخل کشور برای جلوگیری از مهاجرت نیروهای متخصص در زمینه فناوری زیستی

 718/0  و دستاوردهای پژوهشی فناوری زیستی آموزش نیروی انسانیهای برون مرزی در زمینه افزایش تعامل

 709/0 کشاورزی زیستی آموزش و پژوهش فناوری درزمینه دخالت بخش خصوصی گذاری وسرمایه آسانگری

 880/0 تحقیقات و فناوری، کارگیری فناوری زیستی توسط وزارت علومای جامع در زمینه بهتدوین برنامه

 287/0 صنعت و بخش تحقیقات ، ایجاد راهبرد ارتباطی قوی بین دانشگاه

 219/0  دانشگاهی و مرکزهای تحقیقات کشاورزیمرکزهای  های کالنهدف در آموزش فناوری زیستی گنجاندن

 287/0 های دانشگاهیهای درسهای پژوهشی و سرفصلهای بخش صنعت و تحقیقات با دانشگاه در زمینه تدوین موضوعافزایش تعامل

ی
ریت

دی
م

 

 محصوالت کشت صورت در نهاده هیته نهیزم در یخارج یهاشرکت به یوابستگ جادیا یهاینگران زمینه در یتخصص دانش شیافزا

  ختهیترار
718/0 

 دیجد یدستاوردها پیرامون یکشاورز جهاد مرکزهای و یکشاورز قاتیتحق مرکزهای مدیران یبرا یآموزش یهادوره یبرگزار

 یستیز یفناور
719/0 

 711/0 یستیز یفناور یآموزش یهابرنامه اعتبارات تأمین در یخصوص بخش و یدولت بخش رانیمد یهمکار

 702/0 یستیز یفناور زمینه در یکشاورز جیترو مرکزهای و یکشاورز جهاد مرکزهای یرساناطالع قدرت تیتقو

 نیب در شهیاند طوفان هاینشست یبرگزار با یکشاورز جهاد مرکزهای رانیمد و یقاتیتحق مرکزهای رانیمد تیخالق زانیم شیافزا

 آنان
884/0 

ی
قات

قی
تح

 

 792/0 یستیز یفناور زمینه در فکری مالکیت حقوق از تیحما

 ختهیترار محصوالت ییزاتیحساس و ییزاسرطان زمینه در ینگران و یمذهب و یاخالق یهاینگران درزمینه یتخصص دانش شیافزا

 یستیز یفناور
729/0 

 710/0 یستیز یفناور ختهیترار محصوالت یمنیا یابیارز نهیزم در یتخصص دانش شیافزا

 882/0 یستیز یفناور آموزش نهیزم در قاتیتحق شیافزا

 811/0 فناوری زیستی رشته انیدانشجو عمومی هایرسد در یآموزش ی وتیترب علوم یدرس یواحدها گنجاندن

 278/0 انیدانشجو یبرا فناوری زیستی و کیژنت یمهندس نهیزم در یتخصص یهاشیهما یبرگزار

 224/0 یستیز یفناور نهیزم در یشگاهیآزما زاتیتجه و امکانات شیافزا

 221/0 یستیز یفناور محققان و انیدانشجو به ینوآور و تیخالق آموزش

 227/0 محققان و انیدانشجو، استادان به یمطالعات یهافرصت یاعطا آسانگری

 220/0 یکشاورز قاتیتحق مرکزهای در رندهیادگی سازمان جادیا

 228/0 یستیز یفناور با مخالفان یادعاها هب رویارویی و پاسخگویی یبرا یکشاورز قاتیتحق مرکزهای محققان به یسخنور هنر آموزش

 292/0 محققان به یستیز یفناور یسازیتجار و توسعه آموزش



 ... یهامؤثر بر الزام یهاعامل 

 نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزیفصل 984 

 بار عاملی گویه عامل

 291/0 یستیز یفناور نهیزم در آموزش یبرا دور راه از یهاآموزش از استفاده

 211/0 یآموزش یهاکارگاه در سیتدر یبرا یخارج دانشمندان از استفاده

 بار عاملی گویه عامل

ی
یج

رو
ت

 

 کشت با مقاوم هرز یهاعلف جادیا وجدید  هایسم و روسیو جادیا، ژن یافق انتقال یهاینگران زمینه در یتخصص دانش شیافزا

  ختهیترار محصوالت
729/0 

 712/0 یکشاورز جهاد مرکزهای توسط یفناور انتقال و توسعه بر یمبتن یهاآموزش به توجه

کشت  با ییکایآمر و ییاروپا یهاشرکت یهانهاده و بذر به کشاورزان یوابستگ جادیا یهاینگران زمینه در یتخصص دانش شیافزا

  ختهیترار محصوالت
871/0 

 828/0  مروجان یبرا کشور از خارج یآموزش یهادوره از هدفمند استفاده

 274/0 یکشاورز در یزیست یفناور یهاقابلیت به مثبت نگرش با مروجان و گرانآموزش تیترب

 281/0  مروجان یبرا یستیز یفناور زمینه در یآموزش یهاهدور کردن محور تقاضا و کیفیت شیافزا

ی
راع

ز
 

 782/0 از کشت محصوالت زیستیوری ناشی و بهره زیستی فناوری کارگیری محصوالتبه هایها و سودمندیسازی برتریشفاف

 722/0 کشاورزان در زمینه فناوری زیستی های آموزشی و ارتقاء دانشایجاد دوره

 704/0 داشت و برداشت محصوالت به دست آمده از فناوری زیستی ، آموزش روش کاشت

 871/0  های فناوری زیستیآموزش چگونگی کاربرد نهاده

 822/0 های تلفن همراهبه وسیله رادیو و تلویزیون و پیامکافزایش اطالعات کشاورزان 

 899/0 به دست آمده از فناوری زیستی های محصوالتقابل درک کردن اصول اولیه علمی فناوری زیستی و شرح ویژگی

 240/0 زیستی فناوری از کشاورزی به دست آمده محصوالت فروش و بازاریابی آموزش

 224/0 های راهنما در زمینه محصوالت زیستی برای کشاورزانکتابچهچاپ بروشور و 

 289/0 آموزش مدیریت زراعت در زمینه کشت محصوالت فناوری زیستی به کشاورزان توسط مروجان

 221/0 ها در زمینه دستاوردهای فناوری زیستیبرگزاری کشتزارهای نمایشی و نمایشگاه

ی
رف

ص
م

 

 729/0 محصوالت تراریخته فناوری زیستی های موافق و مخالف در زمینهبا حضور گروهبرگزاری مناظرات هدفمند 

 841/0 های فناوری زیستی و محصوالت به دست آمده از آنروش آموزش افراد در زمینه

 818/0  های سالمتی در زمینه مصرف محصوالت تراریخته فناوری زیستیسازی در مورد نگرانیارائه اطالعات علمی و شفاف

 801/0 ها برای افزایش آگاهی همه مردم در زمینه فناوری زیستیها و مجلهانتشار مطالب علمی و معتبر در نشریه

 221/0 کشاورزی در زیستی فناوری هایها و سودمندیدر زمینه برتری همگانی ارتقاء دانش

 219/0 در مورد فناوری زیستیرسانی ها در زمینه اطالعرسانهای اینترنتی و پیاماستفاده از سایت

 299/0 محصوالت تراریخته فناوری زیستی سازی در زمینهاستفاده هدفمند از رادیو و تلویزیون در جهت شفاف

 208/0 های فناوری زیستی در داخل کشورها و یافتهپیشرفت رسانی در زمینهاطالع

 299/0 کیفیت محصوالت فناوری زیستیطعم و ، ایارائه اطالعات در زمینه ارزش تغذیه

 221/0 آموزش در زمینه نوع برچسب محصوالت غذایی تراریخته فناوری زیستی

 
 یهامدل عامل ،یاکتشاف یعامل لیتحل جیبنابر نتا

 یکشاورز یستیز یفناور یآموزش یهامؤثر بر الزام
مشاهده  1در نگاره  ک،یهر  انسیبه همراه درصد وار

 .شودیم

 یریگجهیبحث و نت
 یهاعامل ییپژوهش با هدف شناسا نیا

 یستیز یفناور یآموزش یهابر الزام رگذاریتاث
 یمحققان مرکزها دگاهیاز د رانیدر ا یکشاورز

انجام شد و شش عامل و  یکشاورز یقاتیتحق
 نیشدند. درمجموع ا ییآنان شناسا یرهایمتغ
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هر  انسیو درصد وار یکشاورز یستیز یتوسعه فناور یآموزش یهامؤثر بر الزام یهامدل عامل -9نگاره 

 عامل

 یهاعامل انسیدرصد از کل وار 14 یهاعامل
 نییرا تب یکشاورز یستیز یناورف یهامؤثر بر الزام

 کردند. 
عامل نخست )عامل  نهینشان داد که در زم جینتا

 یفناور یبودجه پژوهش شیافزا»(، یگذاراستیس
 نیترمهم« از پژوهشگران یمال تیو حما یستیز

 یبرا یمال یهامشوق رسدی. به نظر مباشدیم ریمتغ
در  شرفتیموجبات پ تواندیحوزه، م نیپژوهشگران ا

 نیرا فراهم آورد. درباره ا قاتیتحق نهیزم
و دولت،  گذاراناستیس شودیم دیتاک ،یریگجهینت

 یپژوهش یهاطرح یبرا یترشیب یاعتبارات پژوهش
و  رندیدر نظر بگ یکشاورز یستیز یفناور نهیدر زم
و  یکشاورز قاتیتحق یاز مرکزها یمال یهاتیحما

در  زهیانگ جادیدر جهت ا یدانشگاه یمرکزها
 . ردیصورت گ انیمحققان و دانشجو

 شیافزا»(، یتیریمورد عامل دوم )عامل مد در
 یوابستگ جادیا یهاینگران نهیدر زم یدانش تخصص

در  هانهاده نیتام نهیدر زم یخارج یهابه شرکت
 «یستیز یفناور ختهیصورت کشت محصوالت ترار

 رانیمد رسدیبه نظر م. باشدیموارد م گریتر از دمهم

جهاد  یو مرکزها یکشاورز قاتیتحق یمرکزها
کسب  نهیزم نیدانش الزم را در ا یستیبا یکشاورز

دولت،  یپاسخگو یکنون میتحر طیکنند تا در شرا
مخالفان محصوالت  یو ادعاها گذاراناستیس

با  ریدر چند سال اخ باشند. یستیز یفناور ختهیترار
محصوالت  یکشت تجار نهیبحث در زم جادیا
 یتجارادعا مطرح شده که با کشت  نیا خته،یرارت
 نیمالک ا یهابه شرکت رانیمحصوالت، ا نیا

 7نگنتای(، سکای)آمر 8مانند مونسانتو یفناور
 11)آلمان( و دوپون 10)آلمان(، باسف 4ری(، باسیی)سو
 یامر با وابستگ نی( وابسته خواهد شد که اکای)آمر

آن  یهانهاده گریو د ختهیترار یکشاورزان به بذرها
و  یقوچان یهادر پژوهش رام نیهمراه خواهد بود و ا

 زی( ن2012و همکاران ) انی( و غن2018همکاران )
)عامل  زیعامل چهارم ن نهیمطرح شده است. در زم

 نهیدر زم یدانش تخصص شیافزا»(، یجیترو
 یهاسم روسیو جادیژن، ا یانتقال افق یهاینگران
هرز مقاوم با کشت  یهاعلف جادیو ا دیجد

 یبا بار عامل «یستیز یفناور ختهیمحصوالت ترار
 نیموارد ا گرینسبت به د یترشیب تیاهم 729/0
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و همکاران،  یژن )قوچان یعامل دارد. انتقال افق
و همکاران،  ی؛ قاسم2012و همکاران،  انی؛ غن2018
پوودا و  نزی؛ مارت2010؛ موهاپاترا و همکاران، 2019

 روسیو جادی(، امکان ا2001 ،ی؛ آئرن2010همکاران، 
 انی؛ غن2018و همکاران،  ی)قوچان دیجد یهاو سم

( و 2019و همکاران،  ی؛ قاسم2012و همکاران، 
و همکاران،  یهرز مقاوم )قوچان یهاعلف جادیامکان ا
و  انی؛ غن2018و همکاران،  ی؛ قوچان2017

( در 2010؛ موهاپاترا و همکاران، 2012همکاران، 
 یننگرا یاصل یهابه عنوان عامل یچند یهاپژوهش

مطرح  ختهیکشت و مصرف محصوالت ترار نهیدر زم
 یباال یدانش تخصص رسدیاند، که به نظر مشده

و  یآموزش ریدر مس تواندیم نه،یزم نیمروجان در ا
آنان و کشاورزان راهگشا  نیب یانتقال اطالعات علم

 شودیم شنهادیپ ،یریگجهیدو نت نیباشد و در مورد ا
محققان و مروجان  ران،یمد یدانش تخصص شیافزا

 مداران،استیبه س ییگوپاسخ یدر راستا یکشاورز
 یهاینگران نهیکنندگان و کشاورزان در زممصرف

محصوالت در  نیکشت و مصرف ا نهیدر زم یاصل
 جادیراستا، ا نیکه در ا رد،یگسترده صورت گ اسیمق

 یاصل یهارفع ابهام نهیدر زم یآموزش یهادوره
ژن،  یانتقال افق ندمان ختهیمحصوالت ترار

 یهاو سم روسیو جادیا ،ییزاتیحساس ،ییزاسرطان
 یاخالق یهایهرز مقاوم، نگران یهاعلف جادیا د،یجد

کشور و کشاورزان به  یو وابستگ یو مذهب
 دیمورد تاک یستیبا ییکایو آمر ییاروپا یهاشرکت
 . ردیقرار گ
از  تیحما»(، یقاتیمورد عامل سوم )عامل تحق در

 «یستیز یفناور نهیدر زم یفکر تیحقوق مالک
به  یفکر تی. حقوق مالکباشدیمورد م نیترمهم

و  هاافتهی ج،یاست که شخص بر نتا یعنوان حقوق
جهان در حوزه  یخود دارد و همه کشورها یآثار فکر

تنوع  ونیکنوانس یالمللنیاز سه سند ب یفناورستیز
امه نو موافقت 12کارتاهنا یپروتوکل الحاق ،یستیز

 یرویپ 19یفکر تیحقوق مالک یتجار یهاجنبه
با  افتهی نی(، ا1942و همکاران،  زادهی)نق کنندیم

و  لی(، اسماع2012وونگ و چان ) قاتیتحق جینتا
( 1942و همکاران ) زادهی(، و نق2012همکاران )

توجه  دیبا زین رانیا رسدی. به نظر مباشدیهمسو م
 قاتیتحق نهیدر زم یفکر تیبه حقوق مالک یاژهیو

 نیا یداشته باشد و در راستا یستیز یفناور
 یستیز یفناور نهیضرورت دارد در زم یریگجهینت

 یتجار یهانامه جنبهاز موافقت یرویپ یدر راستا
 یقانون یهارساختیز یستیبا ،یفکر تیحقوق مالک
کالن به دقت  یهااستیدر س یرفک تیحقوق مالک

 . ردیمورد توجه قرار گ
 یسازشفاف»(، یعامل پنجم )عامل زراع در

محصوالت  یریکارگبه یهایو سودمند هایبرتر
حاصل از کشت محصوالت  یورو بهره یستیز یفناور

تر است. در عامل مهم نیموارد ا گریاز د «یستیز
 ختهیمحصوالت ترار ینبود کشت تجار لیبه دل رانیا

 صوالتمح نیا نهیو ارائه نشدن اطالعات جامع در زم
و  هایهست تا برتر ازی( ن2019و همکاران،  ی)قاسم

 لهیمحصوالت به وس نیمتعدد کشت ا یهایسودمند
 یبرا یارتباط جمع یهامروجان، محققان و رسانه

در عامل ششم  تیداده شود. در نها حیکشاورزان توض
هدفمند با  یهاهمناظر یبرگزار»(، ی)عامل مصرف
محصوالت  نهیدر زم فموافق و مخال یهاحضور گروه

 729/0 یبا بارعامل «یستیز یفناور ختهیترار
عامل  نیموارد ا گرید نیرا در ب تیاهم نیترشیب

موافق و مخالف در  یهابا ظهور گروه رایدارد. اخ
و  یاسیس ،یاقتصاد ک،یدئولوژیا یهاطهیح
 نهیجامع در زم یبه توافق لیو عدم ن یطیمحستیز

درباره  یزنبحث و گمانه خته،یمحصوالت ترار دیتول
 دیتول یهارساختیتوسعه ز یهایو سودمند هابیع

علم به  نیو ا افتهی شیمحصوالت افزا نیو مصرف ا
و  وتیشده )لوکوش لیتبد «یسخنور یجنگ جهان»

و همکاران،  انگی، 2018 چ،یسنکو-تییپتراسکا
( و 2002؛ استون و همکاران، 2002؛ هردت، 2012
افرد  ین مناظرات باعث سردرگمیمند نبودن اهدف
 یستیز یکنندگان محصوالت فناورمصرف ژهیبه و

 یهادوره شود،یم دیراستا تاک نیشده است. در ا
محققان و مروجان  ران،یمد یبرا یتخصص یآموزش

 مداران،استیس بیترغ یدر راستا یکشاورز
 یهایسودمند نهیکنندگان و کشاورزان در زممصرف

 شی)افزا ختهیمحصوالت ترار یکشت و مصرف تجار
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سود کشاورزان(  شیو افزا هاهیبازده، کاهش هز
 برگزار شود.

 هانوشتپی
1- Genetically modified organism  
2- Intellectual Property Rights 
3- Gatekeepers 
4- Varimax  
5- Bartlett Test 

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  
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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 pre-

test 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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