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 5 چكیده
طرح تحقیقاتی در حوزه تولیدات گیاهی توسط محققان سازمان تحقیقات،  077ساالنه بیش از  

عملیاتی  شود. با این حال تصور دقیقی در مورد میزان آموزش و ترویج کشاورزي در کشور اجرا می

وجود ندارد. این مطالعه تالش کرده است تا با استفاده از نظرات مجریان این  ها طرحشدن نتایج این 

 961رسد. بدین منظور براي مجریان  به مرحله اجرا می ها طرحمشخص نماید چه تعداد از  ها طرح
گزارش با استفاده از  0011تحقیقاتی حوزه تولیدات گیاهی که از میان حدود  يها طرحگزارش نهایی 

 481اي تهیه و ارسال گردید. از این تعداد  اي انتخاب شده بود پرسشنامه گیري طبقه روش نمونه
دهد نتایج حدود یک سوم از  پرسشنامه تکمیل و بازگشت داده شد. نتایج این پژوهش نشان می

دهندگان  د از پاسخدرص 80برداري رسیده است. همچنین حدود  تحقیقاتی به مرحله بهره هاي طرح
هاي از پیش تعیین شده بوده است. برابر نتایج  ي آنان مبتنی بر اولویتها طرحاند که  اذعان داشته

نیازمندي، کاربردي بودن و  ها طرحاز این پژوهش دالیل عمده عملیاتی شدن این  آمده  دست به

نگی میان بخش تحقیق و ملموس بودن نتایج براي جامعه مخاطب بوده است. از سوي دیگر ناهماه

دالیل اجرایی نشدن  ترین مهم جمله ازنادرست سازمان، و کمبود اعتبارات  هاي گذاري سیاستترویج، 
 قلمداد شده است. ها طرحنتایج 
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 مقدمه

 يها هحوز در مجهوالتی آن اثر در که شود یم اطالق يا حرفه یا فن و علم به الح،اصط در تحقیق 

 دانست ییها فعالیت مجموعه توان می را تحقیق. شود می نمایان و روشن اجتماعی یا اقتصادي علمی،

 این به دستیابی ابزارهاي تحقیق هاي روش و برده پی واقعیت به ها آن از استفاده با پژوهشگر که

  (.4988 مازار، عرب) اند عیتواق

هاي  هاي کشاورزي در ایران، نگاه علمی به کشاورزي و انجام فعالیت سابقه طوالنی فعالیت رغم به 

 يساز سرم و واکسن تحقیقات ساله دارد. در این میان مؤسسه 37پژوهشی در معناي عام آن قدمتی 

 ها آنبذر که هسته اولیه  و نهال تهیه و حاصال تحقیقات ، و موسسهیپزشک اهیگ، مؤسسه تحقیقات رازي

ها و نهادهاي  توان جزء اولین مؤسسه شکل گرفت می 4976و  4972 ،4972 هاي به ترتیب در سال

پژوهشی کشور به شمار آورد. مؤسسات یادشده به همراه مراکز و مؤسسات تحقیقاتی کشاورزي دیگر 

اکنون زیر نظر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج اند که هم  را به وجود آورده يا دهیتن درهمشبکه 

مؤسسه و پژوهشکده ملی،  07حدود  کشاورزي به فعالیت مشغول هستند. این سازمان با دارا بودن

ایستگاه تحقیقاتی، پایگاه و مزرعه آموزشی  941حدود و کشاورزي استانی، و آموزش مرکز تحقیقات 

از این آموزشی و فناوري کشاورزي در دست اقدام دارد.  اي را در حوزه پژوهشی، هاي گسترده فعالیت

مقاله پژوهشی،  یتوجه قابلطرح تحقیقاتی، تعداد  4777 کم دستساالنه  مجموعه تحقیقاتی گسترده

توان مالحظه کرد تالش و  شود. بدین ترتیب می هاي فنی و ترویجی منتشر می کتاب، و نشریه

 گیرد.  شاورزي کشور صورت میدر تحقیقات ک یتوجه قابلگذاري  سرمایه

گذاري  با این حال صرف انجام تحقیق براي حل مشکالت جاري کافی نیست. براي آنکه سرمایه 

بتوانند نقش مؤثر در کارآفرینی و تولید روي تحقیقات، به ویژه تحقیقات کاربردي، معنی پیدا کرده و 

ند. اغراق نیست اگر بگوییم این موضوع داشته باشد نتایج این تحقیقات باید به منصه عمل برس ثروت

 تبدیل پژوهش" (4986) به مراتب دشوارتر از انجام خود پژوهش است. به گفته صدیقی و همکاران

فکري  چارچوب و نظم قبیل از متعددي عوامل وجود مستلزم است که پیچیده و دشوار عمل، کاري به

. در واقع براي اجرایی "سازمانی است حسط در زیاد پشتکار و آگاهی مهارت، خالقیت، قدرتمند،

الزم است عوامل متعدد و در سطحی  هاي شغلی و ایجاد فرصت کردن نتایج تحقیقات کاربردي

دست هم دهند و معموالً ایجاد هماهنگی میان این عوامل کاري پر زحمت است.  گسترده دست به

 مند هستند.  نشدن نتایج تحقیقات گلهشاید به همین دلیل است که مدیران پژوهشی غالباً از کاربردي 
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هاي بسیار زیاد  برد. از میان پژوهش تحقیقات کشاورزي در این میان نیز از شرایط مشابهی رنج می 

جنبه عملیاتی و  ها آنرسد تنها تعداد کمی از  نظر می گیرد به و متعددي که در این حوزه صورت می

و پیشین سازمان تحقیقات  هیبلندپانوان یکی از مسئولین ع ( به4932منش ) کنند. آهون اجرایی پیدا می

 بیش باید کشاورزي حوزه در تحقیقات"آموزش و ترویج کشاورزي در گفتگویی یادآور شده است که 

 تبدیل ثروت به تکنولوژي و تکنولوژي به علم آن، از استفاده با که اي گونه به کرد، می پیشرفت این از

 پژوهش و رود پیش کاربردي صورت به باید کشاورزي حوزه در تحقیقات"ه ک وي با بیان این ."شد می

 نتایج"متذکر شده است که  "بزند رقم را کشاورزي محصوالت تولید در خودکفایی تواند نمی صرف

  ."باشد داشته بازدهی بار 448 حدود یعنی بیشتر برابر چندین باید تحقیق یک

رسد. در پژوهش  نظر می زه کشاورزي امري ضروري بهشناسی تحقیقات در حو بدین ترتیب آسیب 

با بررسی نتایج تحقیقات انجام شده در سازمان تحقیقات، آموزش و پیش رو تالش شده است تا 

 ترویج کشاورزي در حوزه تولیدات گیاهی به سه سئوال محوري ذیل پاسخ داده شود:

  چگونه است؟ یاهی از نظر مجریاني تحقیقاتی حوزه تولیدات گها طرحوضعیت استفاده از نتایج 

  اند؟ هاي از پیش تعیین شده بوده ي انجام شده مبتنی بر اولویتها طرحآیا 

 اي براي استفاده یا عدم استفاده از  از نگاه پژوهشگران تولیدات گیاهی چه مشکالت یا دالیل عمده

 ي تحقیقاتی وجود دارد؟ها طرحنتایج 

هاي تحقیق در  ترین حوزه معناي عام آن( یکی از گسترده حوزه تولیدات گیاهی )در هدف پژوهش:

 117شود. در این حوزه که بیش از  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي را شامل می

طرح تحقیقاتی را به  077هاي مختلف آن ساالنه بیش از  پژوهشگر مشغول به فعالیت هستند در رشته

ها از فعالیت این مراکز تحقیقاتی و تولید انبوهی از  ال. اکنون پس از گذشت س4رسانند انجام می

عمالً به مرحله اجرا و  ها طرحي تحقیقاتی جاي طرح این سئوال هست که چه تعداد از این ها طرح

به میزان  ها طرحهاي مجریان این  کند تا با بررسی دیدگاه رسند. این پژوهش تالش می برداري می بهره

دالیل استفاده یا عدم  نیتر مهمیافته بپردازد و از خالل آن  ي پژوهشی پایانها طرحنتایج  يریکارگ به

 استفاده از این نتایج را دریابد.

                                                           
 امور پایش و يزیر برنامه هاي خاتمه یافته دفتر هاي نهایی طرح ارقام یاد شده بر مبناي اطالعات مستخرج از بانک اطالعاتی گزارش -4

 باشد. ورزي میدر مرکز اطالعات و مدارک علمی کشا شده  ثبتهاي  پژوهشی سازمان و نیز تعداد طرح
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هاي نهایی  برداري از نتایج گزارش به هرگونه بهره يریکارگ بهدر این پژوهش عبارت میزان  

شود. این  میي تحقیقاتی که از سوي مراکز و نهادهاي اجرایی صورت بگیرد، اطالق ها طرح

برداري ممکن است به شکل تجاري و تهیه انبوه محصول یا محصوالت، تغییر یا نوسازي فرایندها  بهره

برداران نیز  توسط کشاورزان و بهره ها طرحها باشد. استفاده از نتایج  و ابزار و تغییر یا بازسازي روش

  گیرند. در این تعریف جاي می

هاي متعدد از عدم ارتباط میان پژوهش و اجرا،  د با وجود گالیهده بررسی منابع پیشین نشان می 

بررسی جدي زیادي در خصوص دالیل و چرایی راه نیافتن نتایج تحقیقات به بخش اجرا صورت 

حسینی و پورحسن توان از جمله به مقاله  نگرفته است. با این حال از میان معدود منابع موجود می

خود به ارزیابی بازده اقتصادي و آثار رفاهی تحقیقات چغندر قند   بررسیدر اشاره کرد که ( 4981)

ده داخلی درصد و نرخ باز 9/1دست آوردن نسبت فایده هزینه  اند. این تحقیق از یک سو با به پرداخته

بوده و از سوي پژوهشی دولت داراي کارایی مطلوب  يگذار هیسرماد که گیر درصد نتیجه می 0/99

ها عملکرد ضعیفی داشته و  گذاري دولت نسبت به سایر دولت که این سرمایه است  دیگر نتیجه گرفته

صدیقی و همکاران  باشد. هاي نهادي می نظام تحقیقات کشاورزي کشور نیازمند تحقیقات و نوآوري

در  ازیموردنهاي  پردازند که بر اساس آن بتوان به طراحی مداخله ( به بررسی و ارائه مدلی می4986)

( نیز در مقاله خود به 4988) و همکاران مازار رجمه دانش حاصل از دانشگاه پرداخت. عربعرصه ت

روي واحدهاي  هاي پیش هاي دولتی پرداخته و به چالش شناسی وضعیت تحقیق در سازمان آسیب

 و همکاران يآباد نجفانتشاري  کنند. اشاره می ها بانک ژهیو بهاجرایی  يها سازمانتحقیق و توسعه در 

 در یرسان اطالعو  کتابداري علوم دکتري و ارشد کارشناسی يها نامه انیپا ( در بررسی کاربرد4937)

 رشته يها نامه انیپا نتیجه و پیشنهادها اند که از این نتیجه رسیده اصفهان هم به شهر يها کتابخانه

 اي نشده است.  استفاده اصفهان شهر يها کتابخانه در یرسان اطالع و کتابداري

و همکاران  یاکوبسنکار  توان از می استهایی که در خارج از کشور انجام شده  در میان پژوهش 

ها و مراکز  هاي دانشگاه که انتقال دانش از اولویت با بیان ایناین پژوهشگران . یاد کرد( 2771)

ر شده و با تحلیل آید، موانع ساختاري که در این راستا وجود دارد را یادآو شمار می تحقیقاتی دولتی به

( در تحقیق 2770گلد و تیلور )همچنین کنند.  می سازمانی را تشریح  يگذار استیسپنج حوزه  ها آن

هاي تحویل یکپارچه آژانس کیفیت و تحقیقات خدمات بهداشتی  خود به ارزیابی برنامه پژوهشی نظام

اثر یا استفاده  ها آنفقره از  97شده، پروژه مطالعه  17گیرند که از  اند. آنان نتیجه می آمریکا پرداخته
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توو و جاست  ها بیشتر بوده است. عملیاتی داشته است و البته درجه تأثیرگذاري برخی از پروژه

هاي پژوهش به اندازه انجام خود  شوند که کاربرد یافته در مقاله مروري خود یادآور مینیز ( 2776)

حقیقات مرتبط به خاطر فقدان کاربرد فرصت  ظهور و بسیاري از ت ها آنپژوهش مهم هستند. به باور 

هاي بهداشت نه تنها باید به فکر ارتقاء و پشتیبانی از  رو وزارتخانه . از اینکنند ینمبروز پیدا 

ها و  هاي خدمات بهداشتی باشند که باید سازوکارهاي درونی نیز براي ارزیابی یافته پژوهش

در  يناکارآمد( نیز با ذکر این نکته که 2747ن و همکاران )ویلسو وجود آورند. محصوالت پژوهش به

هاي روزمره کلینیکی در حد باالیی است  آمده از تحقیقات به فعالیت دست بهاشاعه و انتقال دانش 

 براي شناسایی و تشریح هرگونه چارچوب مفهومی یا سازمانی که بتواند يا افتهی نظامدست به بررسی 

اند  ( عنوان کرده2742اند. گریمشاو و همکاران ) اعه نتایج کارشان باشد زدهاشمحققان براي  راهنماي

آید بسیاري  وجود می هاي پژوهشی به مراکز درمانی به که در نتیجه عدم انتقال یافته یخالئبا توجه به 

در مدل پیشنهادي خود  ها آنمانند.  نصیب می هاي حاصل شده در درمان بی از بیماران از پیشرفت

همچنین بر این  ها آندهند.  یافته یا دیگر نتایج تحقیقاتی را مبنا قرار می سی مرورهاي روزآمد و نظامبرر

هاي مختلف مخاطبان به اشکال  بایست براي گروه باورند که نکات مهم دستاوردهاي پژوهشی می

به تحقیقات هایی که کاربران  ( نیز در پی درکی بهتر از شیوه2749لمی و سا ) مختلف ترجمه شود.

گیري در سطح  نگاشتی، به مشاهده تصمیم هاي قوم کنند، با استفاده از روش دانشگاهی دسترسی پیدا می

هاي آنان، کارمندان  خرد در واحد بهداشت عمومی استان انتاریو کانادا پرداختند. بر مبناي یافته

اي،  رفت حرفهواحدهاي بهداشت عمومی انتاریو از نتایج تحقیقات دانشگاهی براي پیش

 گیرند. هاي جدید بهره می سازي دانش خود، و تدوین برنامه روزآمدي

روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی بوده است. بر اساس اطالعات دریافتی از  :تحقيق شناسی روش

تعداد  4937تا  4987هاي  مشخص گردید که طی سال سازمان پژوهشی امور پایش و يزیر برنامه دفتر

ها واصل  پروژه تحقیقاتی در سازمان حوزه تولیدات گیاهی انجام شده و گزارش نهایی آن طرح/ 0011

بندي  ها تقسیم هاي یاد شده بر اساس سال انتشار آن نمونه ابتدا طرح جامعه براي انتخابگردیده است. 

گردید.  نظر از سال مرتبط انتخاب نمونه مورد ،هاي هرسال صورت متناظر با تعداد طرح به سپس شد و

ي یاد شده، ها طرحاي و با استفاده از جدول مورگان از میان  گیري طبقه بدین ترتیب با انجام یک نمونه

سئوال  42اي حاوي  ها پرسشنامه ابزار گردآوري داده .شدشناسایی براي انجام این پژوهش طرح  960

ارسال  ها آناطبان، براي از طریق نشانی الکترونیکی مخ و که به شکل سئوال باز طراحیبوده است 
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رسانی  متخصص اطالع 1ها پیش از ارسال در اختیار  منظور اطمینان از روایی ابزار، پرسشنامه بهگردید. 

طی چندین نوبت پیگیري براي دریافت پاسخ )از طریق ایمیل، متخصص کشاورزي قرار گرفت.  2و 

ها قرار  ن تعداد مبناي تجزیه و تحلیل دادهپرسشنامه عودت داده شد که همی 481تلفن و پیامک( نهایتاً 

 گرفته است. 

نفر(  418درصد ) 87بیش از  دهد دهندگان نشان می پاسخ شناختی جمعیتبررسی  :پژوهش هاي یافته

دهد حدود  دهندگان نیز نشان می بررسی سطح تحصیالت پاسخ .آنان عضو هیئت علمی سازمان هستند

پس از آن افراد داراي درجه دکتري قرار  بوده ولیسانس  ک فوقداراي مدر درصد( 10) نیمی از آنان

دهند. تعداد افراد با مدرک لیسانس  دهندگان را تشکیل می نفر( پاسخ 67درصد ) 99دارند که حدود 

 . دهند را تشکیل مینفر(  1درصد ) 2رقم ناچیز 

 12درصد ) 29دهندگان نیز مشخص شد رشته زراعت با حدود  در بررسی رشته تحصیلی پاسخ 

درصد و  27هاي اصالح نباتات با  نفر( بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است. رشته

 شوند. هاي پربسامد این بررسی محسوب می درصد جزو رشته 47شناسی گیاهی با حدود  بیماري

نان بخش قابل توجهی از آ 4دهندگان نیز باید گفت بر اساس جدول  به لحاظ مرکز خدمت پاسخ 

 یپزشک اهیگموسسه تحقیقات بذر و نیز  و نهال تهیه و اصالح تحقیقات درصد( در موسسه 46)حدود 

نفر محقق  3درصد( مستقر هستند. مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی فارس نیز با  8)با حدود 

 درصد( توانسته است در رده سوم این جدول جاي گیرد. 1)حدود 
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 .دهندگان بر حسب مركز/ مؤسسه محل خدمت كندگی پاسخپرا -1جدول 

 درصد فراوانی نام مؤسسه
 0/41 23 موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

 6/0 41 یپزشک اهیگموسسه تحقیقات 
 3/1 3 مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی فارس

 2/9 6 موسسه تحقیقات کشاورزي دیم
4؛ کرمانشاهنابع طبیعی چهار محال و بختیاريمرکز تحقیقات کشاورزي و م

 1 0/2 
 0/2 1 موسسه تحقیقات برنج )رشت(

 0/2 1 موسسه تحقیقات پسته
 0/2 1 مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

 2/2 1 ؛ تهران؛ زنجان؛ دزفول؛ مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی اصفهان
 2/2 1 ازندرانمعاونت م -موسسه تحقیقات برنج کشور

؛ خراسان شمالی؛ خوزستان؛ کردستان؛ مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی آذربایجان غربی
 گلستان؛ لرستان؛ مازندران

9 6/4 

 6/4 9 موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندر قند                   
 6/4 9 موسسه تحقیقات پنبه 

؛ آذربایجان شرقی؛ جیرفت و کهنوج؛ خراسان رضوي؛ عی اردبیلمرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبی
 سیستان؛ قزوین؛ مرکزي؛ همدان؛ یزد؛ بوشهر

2 4/4 

 4/4 2 معاونت مؤسسه تحقیقات کشاورزي دیم
 4/4 2 مرکز فارس -موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
 1/7 4 ایستگاه تحقیقات کشاورزي دیم گچساران

 1/7 4 یقات گل و گیاهان زینتیایستگاه ملی تحق
 1/7 4 مرکز آموزش جهاد کشاورزي سیستان

 1/7 4 مرکز تحقیقات چاي کشور
؛ جنوب کرمان؛ خراسان جنوبی؛ سمنان؛ قم؛ گرگان؛ مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی ایالم

 گیالن؛ هرمزگان

4 1/7 

 1/7 4 مرکز ایالم   -تحقیقات کشاورزي دیم.موسسه
 1/7 4 ه تحقیقات مرکبات کشورمؤسس

 2/3 40 بدون پاسخ

 481 مجموع

 

                                                           
 شوند. ي ذکر شده ضرب میها استانها و درصدهاي ذکر شده در این ردیف در تعداد  فراوانی -4
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 دهد. ي تحقیقاتی سازمان را در سرتاسر کشور نشان میها طرحنیز پراکندگی محل انجام  2جدول  
 

 .كشور هاي استاني انجام شده بر حسب ها طرحتعداد  -2جدول 

 درصد فراوانی استان درصد فراوانی استان

 41/2 1 و بلوچستان سیستان 88/41 90 البرز

 41/2 1 مرکزي 41/8 43 کرمان

 41/2 1 یزد 74/6 41 فارس

 23/4 9 اردبیل 18/1 49 تهران

 23/4 9 بوشهر 18/1 49 گرگان

 23/4 9 جنوبی خراسان 41/1 42 آذربایجان شرقی

 23/4 9 همدان 41/1 42 مازندران

 86/7 2 ایالم 23/1 47 گیالن

 86/7 2 شمالی خراسان 23/1 47 ستانلر

 86/7 2 زنجان 86/9 3 خراسان رضوي

 86/7 2 سمنان 86/9 3 خوزستان

 86/7 2 قزوین 86/9 3 کرمانشاه

 86/7 2 قم 77/9 0 اصفهان

 19/7 4 بویراحمد و کهگیلویه 18/2 6 چهارمحال و بختیاري

 19/7 4 کرمانشاه 18/2 6 کردستان

 19/7 4 هرمزگان 41/2 1 آذربایجان غربی

 

در استان در حوزه تولیدات گیاهی ي تحقیقاتی سازمان ها طرحبر اساس جدول مزبور بیشترین  

که بیشترین مؤسسه و مراکز تحقیقاتی سازمان در  البرز انجام شده است. این مطلب با توجه به این

 41و  43و فارس به ترتیب با کرمان  يها استان. عجیب نخواهد بوداستان یاد شده قرار دارند چندان 

در  زمان همبه طور  ها طرحهاي بعدي قرار دارند. این توضیح را باید داد که برخی از  طرح در مرتبه

ها در این جدول بیش از تعداد جامعه آماري  اند. لذا هم مجموع فراوانی بیش از یک استان انجام شده

 ها در جدول مزبور است. از استانرتبه برخی  کننده هیتوجباشد و هم  طرح( می 481)

در  دریافتیهاي  پاسخ که پرسشنامه بوده است دیگرموضوع سئوال  ها طرحنتایج میزان استفاده از  

 . (9)جدول  بندي شده است گروه دسته 3قالب 
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 .ي تحقيقاتیها طرحاز نتایج  استفادهميزان  -3جدول 

 درصد فراوانی میزان استفاده

 32/48 91 استفاده کامل

 13/41 20 تا حد زیاد

 13/6 42 متوسط حد در

 84/47 27 محدود حد در

 14/49 21 نشده استفاده

 07/22 12 ي بعديها طرحپایه 

 21/9 6 علمی رفرنس

 13/6 42 اطالعی ندارم

 21/9 6 بدون پاسخ

  481 مجموع

 

نفر( بر این باورند که از  91دهندگان ) خبر اساس اطالعات جدول مزبور، حدود یک پنجم از پاس 

درصد از افراد نیز اعتقاد دارند که از نتایج  41ي تحقیقاتی آنان استفاده کامل و حدود ها طرحنتایج 

اند که  ي آنان تا حد زیادي استفاده به عمل آمده است. تعداد افرادي که به صراحت اظهار داشتهها طرح

دهند. همچنین  درصد این جامعه آماري را تشکیل می 49نشده حدود  ي آنان استفادهها طرحاز نتایج 

ي آنان به صورت مستقل قابل استفاده ها طرحاند نتایج  دهندگان نیز اظهار داشته درصد پاسخ 27بیش از 

 ي تکمیلی قابل استفاده است. ها طرحنبوده بلکه نوعی طرح آزمایشی هستند که نتایج آن در قالب 

ر قبل از انجام پژوهش، خود نیز برآورد و انتظاري براي عملیاتی شدن نتایج که پژوهشگ این 

تحقیقات داشته باشد نیز در کیفیت و تعیین اولویت و تعیین موضوع پژوهش نیز اهمیت بسیاري دارد. 

قبل از شروع یا تدوین  درصد( 37دهندگان )حدود  از پاسخ یتوجه قابلبخش  1برابر نمودار شماره 

 اند که نتایج طرحشان عملیاتی شود. د، این انتظار را داشتهپژوهش خو
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 .انتظار اجرایی شدن نتایج طرح از سوي خود پژوهشگر -4 نمودار

 

 1بندي موجود در جدول  دستهتواند دالیل متعددي داشته باشد.  عملیاتی شدن نتایج یک طرح می 

 .دهد شان میدهندگان در این خصوص را ن هاي بسیار متنوع پاسخ به پاسخ
 

 .ي تحقيقاتیها طرحدالیل كاربردي شدن نتایج  -4جدول 

 درصد فراوانی پاسخ
 24/43 93 عملکرد، حل مشکل بودن، افزایش کاربردي

 03/49 28 نیازمندي
 93/0 41 نتیجه بودن ملموس

 93/0 41 بعدي هاي طرح نیاز پیش
 93/0 41 اصالحی هاي برنامه

 39/1 47 بودن جدید
 31/9 8 بومی محیط با ريسازگا

 36/2 6 بودن هدفمند
 33/7 2 بودن علمی

 33/7 2 محقق عالقمندي
 33/7 2 مالی جویی صرفه

 33/7 2 پروژه پیگیري
 13/7 4 کارایی

 10/28 18 بدون پاسخ

  279 جمع
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ي انجام شده ها طرحایج آید نیاز جامعه مخاطب به نت می هاي جدول باال بر که از داده طور همان 

درصد  42بوده است. کاربردي بودن نتایج که حدود  ها طرحدلیل کاربردي شدن نتایج  نیتر مهمجزو 

اند عامل مهم دیگر در استفاده از نتایج عنوان شده است. ملموس  دهندگان به آن اشاره کرده از پاسخ

اجرایی شدن نتایج بوده است. علت  بودن نتایج تحقیق براي جامعه مخاطب نیز دلیل مهم دیگر در

ي ها طرحعملیاتی شدن برخی از نتایج نیز این بوده است که از سوي خود محقق براي استفاده در 

نژادي که معموالً منجر به معرفی یک رقم زراعی  ي بهها طرحتر به کار گرفته شده است.  تکمیلی

تنها یک درصد فراوانی را به خود اختصاص  گیرند. در میان عواملی که شوند در این گروه جاي می می

 اند نیز عامل پیگیري پروژه است.  داده

هاي انجام شده موضوع دیگري بود که در پرسشنامه ارسالی به آن  هاي علمی پژوهش خروجی 

گیرد یا  که نتایج تحقیقی در عمل مورد استفاده قرار می از این نظر صرفطور طبیعی  پرداخته شد. به

و ارائه سخنرانی از کارهاي متداولی است که پس از پایان یافتن هر  و پوسترشار مقاله خیر، انت

هاي خاتمه یافته  رسانی عام در خصوص پژوهش شود. این کار را باید نوعی اطالع پژوهشی انجام می

 تلقی کنیم. 

 

 
 .خروجی علمی از پژوهش انجام شده -5 نمودار

 

نفر( پژوهشگران نتایج تحقیق خود را  448درصد ) 61د حدود ده هاي این پژوهش نشان می یافته 

هاي مرتبط  ها و کنفرانس در قالب یک مقاله پژوهشی یا سخنرانی علمی در مجالت علمی یا همایش
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اند )نمودار  نفر( تنها به ارائه گزارش نهایی طرح بسنده کرده 16درصد دیگر ) 97منتشر کرده و حدود 

1 .) 

کنندگان از نتایج طرح تحقیقاتی چه افراد یا مؤسساتی  که مشتریان یا استفاده کسب اطالع از این 

دهد حدود  هاي پژوهش حاضر نشان می اند، موضوع سئوال دیگر این پرسشنامه بوده است. یافته بوده

دهد. بخش خصوصی با  را مؤسسات و نهادهاي دولتی تشکیل می ها طرحکنندگان  درصد از استفاده 98

هاي پژوهشی دارد. کشاورزان که در واقع  رصد سهم به مراتب کمتري در استفاده از یافتهد 44حدود 

درصد( از  2توانند به شمار آیند عمالً سهم ناچیزي )حدود  کنندگان نهایی خدمات پژوهشی می استفاده

 . (6)جدول  اند کنندگان را تشکیل داده استفاده

 
 .ي پژوهشیاه طرحكنندگان از نتایج  استفاده -6جدول 

 درصد تعداد کننده استفاده

 81/90 07 دولتی

 84/47 27 خصوصی

 21/9 6 مجري

 21/9 6 دانشگاهی

4در جریان
 2 78/4 

 46/2 1 کشاورزان

 62/4 9 دولتی/ خصوصی

 31/1 44 اطالعی ندارم

 68/41 23 نشده  استفاده

 98/48 91 بدون پاسخ

  481 جمع

 

                                                           
واحدهاي ذیصالح  دییتأمنوط به  ها آنها به پایان رسیده ولی استفاده از نتایج  هر چند گزارش نهایی این دسته از طرح -4

 ده دریافت نشده است.بوده که در زمان تکمیل پرسشنامه همچنان این تآیی
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ي ها طرحنجام شده نیز مستقیماً توسط خود مجري براي استفاده در برخی از نتایج تحقیقات ا 

برداري قرار گرفته است. استفاده از نتایج تحقیقات به عنوان یک مرجع علمی از سوي  بعدي مورد بهره

 محققان و مجامع دانشگاهی درصد دیگري از موارد استفاده را به خود اختصاص داده است.

بندي  ي تحقیقاتی دالیل متعددي ذکر شده است. دستهها طرحاز نتایج  در بررسی علل عدم استفاده 

 آمده است. 0دهندگان در جدول  هاي متنوع پاسخ جواب

 
 .ي تحقيقاتیها طرحدالیل عدم استفاده از نتایج  -7جدول 

 درصد فراوانی دلیل عدم استفاده

 78/8 46 4طرح بودن مقدماتی

 78/0 41 موردنیاز ناتامکا اجرا/ نبود زمینه نبودن فراهم

 76/6 42 ترویج و تحقیقات ناهماهنگی

 71/1 47 سازمان نادرست گذاري سیاست

 71/1 8 هزینه بودن باال

 11/9 0 ضعیف رسانی اطالع

 79/9 6 برداران بهره دانش عدم

 72/2 1 نیاز عدم

 12/4 9 طرح بودن بنیادي

 74/4 2 اعتبار کمبود

 74/4 2 مجري تغییر

 74/4 2 ندارم عیاطال

 14/7 4 اجرا محیط با نتایج تناسب عدم

 14/7 4 تولیدکنندگان طرف از استقبال عدم

 14/7 4 مدیریت سوء

 14/7 4 آزمایش مورد محصول از استفاده سوء

 11/11 478 پاسخبدون 

 438  

 

                                                           
لذا  رسند. هاي مربوط به معرفی ارقام محصوالت( در قالب دو یا چند طرح به سرانجام می هاي پژوهشی )مانند طرح برخی از فعالیت -4

 دستاورد یک طرح ممکن است خود مقدمه یا دستاوردي براي طرح بعدي مربوط به همان محصول یا رقم قرار گیرد. 
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گیرد. در  ها شکل می اي از اولویت طور معمول بر مبناي مجموعه ي تحقیقاتی بهها طرحانجام  

احتیاج به پژوهش است اساس این  ها آنتنگناي بودجه و فوریت داشتن برخی مشکالت که براي حل 

درصد  80هاي این پژوهش نیز حاکی از آن است که حدود  دهند. یافته بندي را شکل می اولویت

حدود  6اند. برابر نمودار  ها بنا کرده د را بر مبناي همین اولویتهاي پژوهشی خو پژوهشگران فعالیت

 ها نبوده است.  هاي آنان بر مبناي اولویت اند که پژوهش درصد از پژوهشگران اعالم کرده 44
 

 
 .ها ي انجام شده بر مبناي اولویتها طرحميزان  -6 نمودار

 

وارد چرخه اجرایی شود وجود  تر عیسر شود نتایج تحقیقات یکی از عواملی که منطقاً باعث می 

دهندگان سئوال شده است که آیا  تقاضاي قبلی براي انجام یک پژوهش است. در این پژوهش از پاسخ

هاي آنان درخواستی از قبل وجود داشته است یا خیر و اگر وجود داشته است آیا از  براي پژوهش

 خالصه شده است. 8مخاطب در جدول هاي جامعه  طرف بخش خصوصی بوده است یا دولتی. پاسخ
 

 .ميزان درخواست قبلی براي انجام پژوهش -8جدول 

 درصد فراوانی ها پاسخ
 77/17 01 دولتی/ عمومی -بلی

 92/1 8 بلی
 62/4 9 خصوصی -بلی

 07/12 03 خیر
 78/4 2 اطالعی ندارم
 20/47 43 بدون پاسخ

 481 77/477 
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هاي انجام شده بر اساس درخواست قبلی بوده  نیمی از پژوهشکه مشخص است تقریباً  طور همان 
ها از سوي بخش دولتی  درصد درخواست 16درصد از  17است. با این حال مشخص است که حدود 

هاي انجام شده نیز  درصد از پژوهش 12بوده است. بر اساس اطالعات جدول مزبور همچنین حدود 

ونه تحقیقات عمدتاً بر مبناي نیازسنجی یا تجربه و گ بر مبناي درخواست قبلی نبوده است. این

 تشخیص خود محققان انجام شده است. 

اي هم داشته  مرتبط با همین بحث، از محققان سئوال شد که آیا طرح انجام شده مخاطب ویژه 

است یا خیر. این سئوال از آن جهت مطرح شد که در بسیاري از اوقات پژوهشگران هنگام تعریف یا 
دادن طرح ممکن است مخاطب یا مجریان بالقوه یا بالفعلی را هم در نظر داشته باشد که احساس  انجام

کند نتایج طرح احتماالً به کار آن مجري خواهد آمد یا اساساً اجرایی کردن نتایج طرح تنها از نهاد یا 

 آید.  مجري خاصی بر می
 

 .ي پژوهشیها طرحمخاطبان ویژه  -9جدول 
 درصد راوانیف گروه مخاطبان

 16/48 96 کشاورزان
 دولتی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزي

مرکز ؛ سازمان حفظ نباتات کشور؛ سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزي؛ هشکده بیوتکنولوژيوپژ
موسسه ؛ ایکاردا المللی بینمرکز ؛ مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی فارس؛ تحقیقات چاي کشور

موسسه ؛ موسسه تحقیقات چغندرقند؛ موسسه تحقیقات پنبه کشور؛ بذر قیقات اصالح و تهیه نهال وتح
 همکاران موسسه؛ پزشکی گیاهمؤسسه تحقیقات ؛ تحقیقات کشاورزي دیم

92 13/46 

 ها استاندولتی سازمان جهاد کشاورزي 
 مدیریت باغبانی استان؛ استان مدیریت حفظ نباتات؛ مدیریت ترویج استان؛ سازمان جهاد کشاورزي استان

14 49/24 

 دولتی جهاد
 وزارت جهاد کشاورزي

8 42/1 

 دولتی
؛ وزارت بازرگانی؛ کارشناسان بیمه بانک کشاورزي؛ استان اي منطقه آبسازمان ؛ ها اداره کل منابع طبیعی استان

 نیرو ورزات؛ وزارت صنایع؛ وزارت بهداشت

8 42/1 

 خصوصی
؛ ي خوراکیها کنندگان قارچ تولید؛ بنیاد مستضعفان و جانبازان؛ بخش خصوصی؛ ها نهها و گلخا آزمایشگاه

هاي  کش فتآع زیستی شرکت صنای؛ ي روغنیها شرکت دانه؛ هاي کشاورزي سازندگان تجهیزات و ماشین
 .ایرانیان

3 61/1 

 73/9 6 ها هي آموزشی دانشگاها هگروو دانشجویان 
 38/41 94 مخاطب خاصی نداشته است

 86/44 29 بدون پاسخ 
 77/477 431 مجموع
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و انواع دفاتري که زیر نظر این  ها استانسازمان جهاد کشاورزي  3بر اساس اطالعات جدول  

ي تحقیقاتی را ها طرحدرصد بیشترین مخاطب ویژه  24مشغول به فعالیت هستند با حدود  ها سازمان

اند.  ها جایگاه دوم را به خود اختصاص داده از پاسخدرصد  48دهند.کشاورزان نیز با حدود  تشکیل می

ي تحقیقاتی کشاورزي به ها طرحممکن است همواره در پس ذهن محققان که به عبارت دیگر، آنچه 

مراکز و مؤسسات  باشد نهایتاً کشاورزان هستند. مدنظر ها طرحنهایی از نتایج  کننده استفادهعنوان 

درصد در رتبه سوم قرار  46و ترویج کشاورزي نیز با بیش از وابسته به سازمان تحقیقات آموزش 

ي تحقیقاتی جهاد ها طرحدهد نیمی از مخاطبان ویژه  اند. فراوانی تجمعی سه گروه اخیر نشان می گرفته

از داخل خود وزارتخانه هستند. بر اساس اطالعات جدول مزبور همچنین بخش خصوصی تنها حدود 

دهد. تعداد افرادي که مخاطب خاصی براي  ي تحقیقاتی را تشکیل میاه طرحدرصد مخاطبان ویژه  1

 درصد است که رقم قابل توجهی است. 46اند نیز حدود  ي خود نداشتهها طرح

رسانی کافی در  که پیشتر اشاره شد یکی از الزامات کاربردي شدن نتایج تحقیق، آگاهی طور همان 

طور طبیعی در نظام تحقیقات کشاورزي کشور ساز  به به جامعه مخاطب است. هر چند که ها آنمورد 

بینی شده است با این حال حساس بودن خود  و کار مجزایی تحت عنوان ترویج براي این منظور پیش

 اي داشته باشد.  تواند اهمیت ویژه محقق نسبت به اشاعه نتایج اثر خود می

 
 .ره نتایج طرحرسانی در با هاي صورت گرفته براي آگاهی فعاليت -11جدول 

 درصد فراوانی روش مورد استفاده درصد فراوانی روش مورد استفاده

 13/2 0 ذیربط سازمان/ مراکز با مکاتبه 11/40 13 ها  یافته انتقال هفته

 13/2 0 هاي محدود دید و بازدید 31/41 12 مقاله چاپ

 70/4 9 الگویی مزارع 01/44 99 مزرعه روز

 04/7 2 بذر توزیع 93/44 92 سخنرانی

 04/7 2 سالیانه هاي گزارش در درج 64/3 20 پوستر/ ترویجی نشریه تهیه

 96/7 4 4934 بازار فن در ارائه 43/8 29 آموزشی کالس /کارگاه برگزاري

 89/0 22 کاري انجام نشده 69/1 49 کنگره در ارائه

 27/9 3 بدون پاسخ  27/9 3 تلویزیونی برنامه/ فیلم تهیه

 77/477 284 مجموع   
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ابزار  نیتر مهمدرصد  40ها با بیش از  سخنرانی در هفته انتقال یافته 47هاي جدول  بر اساس داده 

ها و  طور کلی هفته انتقال یافته رسانی در باره نتایج تحقیقات بوده است. به مورد استفاده براي آگاهی

 پراستفادهشود از جمله مجراهاي  ورت سراسري برگزار میص روز مزرعه که در ایام خاصی از سال و به

هاي عمومی که در مجامع یا به  رسانی نتایج تحقیقاتی بوده است. به جز آن سخنرانی براي آگاهی

هاي  صورت موردي برگزار شده از جمله ابزارهاي دیگر مورد استفاده بوده است. استفاده از برنامه

نفر از  22از موارد جالب توجه دیگر است. در عین حال حدود  رادیویی و تلویزیونی استان نیز

اند. الزم به ذکر است  اي انجام نداده درصد( نیز در این خصوص کار ویژه 8دهندگان )حدود  پاسخ

رسانی در  هاي متعدد نسبت به اطالع دهندگان فقط به یک ابزار بسنده نکرده و از راه بسیاري از پاسخ

مورد  481ها به بیش از  اند. به همین خاطر مجموع فراوانی قاتی خود اقدام کردهمورد نتایج طرح تحقی

 رسیده است.

دهندگان براي اجرایی شدن نتایج  و نظراتی است که پاسخ ها شنهادیپها،  مطلب آخر در قسمت یافته 

 خالصه شده است. 44در جدول  ها شنهادیپاند. این  تحقیقات ارائه کرده

 
 .دهندگان براي اجرایی شدن نتایج تحقيقات پاسخ هاي دپيشنها -11جدول 

 فراوانی پیشنهاد فراوانی پیشنهاد

 1 تحقیق و اجرا همکاري 10 ترویجی يها برنامه گسترش و تقویت

 9 تطبیقی تحقیقی هاي طرح انجام 46 بودجه و اعتبارات تأمین

 9 تحقیق از حمایت 49 پژوهش کردن محور تقاضا

 2 ها طرح آزمایشی اجراي 3 ها اولویت تعیین و واقعی نیازسنجی

 2 بذر تجاري تولید 8 محققین ارزشیابی نحوه در نظر تجدید

 2 ها طرح بودن هدفمند 8 آزمایشی مزارع توسعه

 2 یکدیگر با تحقیقاتی مراکز و نهادها همکاري 0 تحقیقات سازمان گذاري سیاست تصحیح

 2 (المللی بین مراکز در) انمحقق بازآموزي 6 کشاورزان با ارتباط

 4 جهان علمی مراکز با ارتباط 6 تحقیق و آموزش و ترویج هماهنگی

 4 تحقیق سازي بومی 1 محققان براي انگیزه ایجاد

 4 ها طرح نتایج پیگیري 1 ترویجی نشریات انتشار

 4 ها آزمایشگاه تجهیز 1 سازمان پژوهشی هاي سیاست در تجدیدنظر
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هاي  پیشنهاد ارائه شده تقویت بخش ترویج و برنامه نیتر مهمات جدول باال، بر اساس اطالع 

، و ها طرحي تحقیقاتی، تقاضا محور بودن ها طرحترویجی است. تأمین بودجه اعتبارات موردنیاز 

بایست مورد پژوهش قرار گیرند از جمله موضوعات مهم دیگري  نیازسنجی دقیق از موضوعاتی که می

 اند. ندگان به آن اشاره داشتهده است که پاسخ

 

 گیری بحث و نتیجه

هایی است  هاي هر مؤسسه پژوهشی به بار نشستن نتایج پژوهش اهداف و آرمان نیتر مهمیکی از  

شود. این امر مستلزم فراهم شدن ساز و کارهاي مختلفی است  که توسط محققان آن مؤسسه انجام می

 ایج را کند کرده یا تسریع نماید. سازي نت تواند روند اجرا و پیاده که می

 4987 ايه سال انجام شده در طیي تحقیقاتی ها طرح دهد از کل هاي پژوهش حاضر نشان می یافته 

است. این عدد  برداري رسیده به بهره ها آن حدود یک سومدر حوزه تولیدات گیاهی، نتایج  4937تا 

صورت کامل یا تا حد زیاد مورد  ها به آن نتایج ها آنیی است که به گفته مجریان ها طرحمجموع 

در حد متوسط نیز مورد استفاده قرار  ها آنیی که نتایج ها طرحبرداري واقع شده است. اگر تعداد  بهره

اند را نیز به این رقم اضافه کنیم رقم مزبور به  ي بعدي بودهها طرحیی که پایه ها طرحگرفته و نیز 

از  ها طرحرغم میزان انتظار نود درصدي است که مجریان  علیدرصد خواهد رسید. این،  69حدود 

هاي این پرسشنامه به صورت باز  از آنجا که پرسشاند. البته  ي خود داشتهها طرحعملیاتی شدن نتایج 

بندي کرده است ممکن است معیار واحدي در ذهن  ها را دسته طراحی شده بودند و محقق پاسخ

دهندگان به  ستفاده وجود نداشته باشد. عالوه بر آن تمایل ذاتی پاسخدهندگان مبنی بر میزان ا پاسخ

الشعاع  و کاربردي نشان دادن طرح تحقیقاتی خود ممکن است نتایج نهایی را نیز کامالً تحت کارآمد

تا در  دارد یم واما را  ،بینی نشده و در عین حال مؤثر قرار داده باشد. این عوامل و برخی متغیرهاي پیش

 رسد که انجام پژوهش در نظر می تر باشیم. به طور کلی این طور به رقم یاد شده کمی محتاط مورد

معطوف به  حرکتیعنوان  شود نه به معمول و معطوف به وظیفه انجام می يمراکز بیشتر به عنوان کار

 حل مشکل.

باشیم که کاربردي  را بر حسب مخاطبان آن تعریف کنیم و بر این باور ها طرحاگر میزان استفاده از  

شدن نتایج پژوهش تا حد زیادي وابسته به مخاطب بالقوه و بالفعلی است که از پیش براي یک طرح 

 98را )حدود  ها طرحکنندگان این  شود، باید گفت بخش قابل توجهی از استفاده تحقیقاتی تعریف می
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توان آن را نسبت به  دهند و سهم بخش خصوصی که می درصد( مؤسسات و نهادهاي دولتی شکل می

کننده  درصد است. اگر پاسخ افرادي که از استفاده 44تري دانست تنها  کننده واقعی بخش دولتی استفاده

ها را  اند همراه با میزان استفاده نشده اطالعی نداشته یا این سئوال را بدون پاسخ رها کرده ها طرحنهایی 

اند. آنچه ممکن است در اینجا محل  ون مخاطب بودهبد ها طرحدرصد  17در نظر بگیریم عمالً حدود 

و نتایج  ها طرحاي مناسب در جریان انجام این  به گونه ها سازمانسئوال باشد این است که آیا این 

گیرند؟ و اگر پاسخ مثبت است آیا به اندازه کافی توانایی اجرایی کردن این  قرار می ها آنحاصل از 

 نتایج را دارند؟  

هاي از  ولویتي انجام شده مبتنی بر اها طرح اند که دهندگان اذعان داشته درصد از پاسخ 80حدود  

رسد بسیاري از مراکز فاقد  نظر می در اینجا نیز باید یادآور شد که به ست.اپیش تعیین شده بوده 

باشند. در عین حال پژوهشگران  هاي تعیین شده پژوهشی به صورت مکتوب یا سند رسمی می اولویت

 و نهال تهیه و اصالح تحقیقات موسسه نهال، و بذر گواهی و ثبت تحقیقات مراکزي همچون موسسه

دهند که ذاتاً به  هایی را به صورت معمول انجام می کشور عمالً پژوهش برنج تحقیقات بذر، یا موسسه

م برتر، در خصوص بررسی و معرفی ارقا  عنوان وظیفه پژوهشی آنان در نظر گرفته شده است. پژوهش

هایی است  ها و جز آن جزو پژوهش کش ها و شرایط آب و هوایی، آفت ارقام مقاوم نسبت به بیماري

 چندان منوط به تعیین اولویت نیست.  ها آنکه انجام 

نیز باید گفت بنا  ها طرحدر پاسخ به سئوال سوم این پژوهش مبنی بر دالیل به اجرا درآمدن نتایج  

طیف وسیعی از عوامل و دالیل در عملیاتی شدن یا نشدن نتایج تحقیقات مؤثر  دهندگان به اظهار پاسخ

بیشترین درصد و فراوانی را در کاربردي شدن نتایج  ها طرحعامل نیازمندي به نتایج  که یحالاست. در 

 -عمدتاً کشاورزان -دهد، کاربردي بردن و ملموس بودن نتایج براي جامعه مخاطب تحقیقات شکل می

کنند.  ي تحقیقاتی خود ذکر میها طرحدهندگان براي اجراي نتایج  ه دالیل دیگري است که پاسخاز جمل

هاي تولید، یا تسریع  یکی از نکات جالب در این رابطه این است که عواملی همچون کاهش هزینه

رند. ي تحقیقاتی داها طرحاجرایی شدن  دهنده لیتشکانجام کارها، تقریباً کمترین سهم را در عوامل 

همچنین از جمله عواملی که به لحاظ آماري ممکن است سهم کمتري را به خود اختصاص داده باشد 

ولی به لحاظ ساختاري )ساختار نظام تحقیقات( به یقین قابل مداقه است عامل پیگیري پروژه است. 

اند عامل تو می ها طرحاین از یک سو بدان معنی است که گاه سماجت محقق در اجرایی کردن نتایج 

براي رصد  يکارآمددهد که ظاهراً ساز و کار  مؤثري باشد و از سوي دیگر این نکته را هشدار می
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در بدنه سازمان احتماالً وجود ندارد یا اگر وجود دارد  ها آنو عملیاتی کردن  ها طرحکردن نتایج 

 چندان مؤثر نیست. 

ي تحقیقاتی به وادي ها طرحت تا نتایج دالیلی که باعث شده اس نیتر مهماز سوي دیگر از جمله  

یعنی بخش ترویج و  -کشاورزان -نهایی کننده استفادهاجرا نرسد ضعف در حلقه واسط میان محققان و 

درصد، اگر 41درصد )یا حدود  6هاي موجود در این بخش است. این موضوع دلیل بیش از  ناهماهنگی

ي ها طرحه خود حذف کنیم( عملیاتی نشدن نتایج موارد پاسخ داده نشده به این سئوال را از محاسب

ي تحقیقاتی انجام شده پس از خاتمه عمالً وارد ها طرحدهندگان،  تحقیقاتی است. بنا به اظهار پاسخ

هاي الزم میان دو بخش مهم تحقیق و ترویج وجود ندارد. مروري  شود و هماهنگی حوزه ترویج نمی

ترویج بخشی از سازمان تحقیقات، آموزش  که یحالدهد در  یبر چارت سازمانی وزارتخانه نیز نشان م

هستند، بخش  ها طرحاصلی نتایج  کننده استفادهکه بالقوه  ها استانو ترویج کشاورزي است، در مراکز 

نادرست سازمان در  يها يگذار استیسکند.  ترویج زیر نظر سازمان جهاد کشاورزي استان فعالیت می

هاي برخی  هاي الزم براي محققان، باال بودن هزینه فراهم نکردن انگیزه هاي پژوهشی، خصوص فعالیت

از تحقیقات و کمبود اعتبارات مورد نیاز و بالمال عدم راه یافتن نتایج تحقیق به حیطه اجرا از جمله 

اند. ذکر این نکته نیز ضروري  ي تحقیقاتی بودهها طرحمهمترین دالیل دیگر براي عملیاتی نشدن نتایج 

هاي خود را براي معرفی پژوهش انجام شده خود و جلوگیري از مهجور  ت که محققان نوعاً تالشاس

هاي متعدد  توان به تهیه مقاالت پژوهشی و فعالیت اند که از جمله می کار گرفته به ها آنماندن نتایج 

نتایج این پژوهش  اشاره کرد. برابر ها طرحبه مخاطبان نهایی  ها طرحرسانی از نتایج  مربوط به آگاهی

دست کم یک مقاله از اثر پژوهشی خود تهیه و در مجالت علمی  ها طرحدرصد پژوهشگران این  61

درصد  48ها و روز مزرعه ) در  اند. همچنین انجام سخنرانی در هفته انتقال یافته پژوهشی منتشر کرده

زاري کارگاه و کالس آموزشی درصد موارد(، برگ 47در حدود د(، تهیه نشریه ترویجی و پوستر )موار

ها هستند.  درصد موارد( از جمله این فعالیت 9درصد موارد(، تهیه فیلم و برنامه تلویزیونی )در  8)در 

کنندگان  کشاورزان و استفاده ها آنبا این حال کمیت این موارد به ویژه مواردي که مخاطب نهایی 

طلبند که بنا به  هاي مضاعفی را می ریزي ، و برنامهها ها، کوشش هستند هماهنگی ها طرحاصلی از نتایج 

 هاي ترویجی نهفته است.  دهندگان راه آن در تقویت و انسجام برنامه پیشنهاد پاسخ

اند و نیز  مطرح کرده ها شنهادیپدهندگان این پژوهش در چارچوب  بر اساس آنچه پاسخدر مجموع  

بایست براي کاراتر شدن نظام تحقیقاتی  می تاتزمان رسد سا نظر می هاي موجود به با توجه به واقعیت
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تري را صورت دهد. پیش از هر چیز شاید شایسته باشد نظرات محققان سازمان  هاي جدي خود فعالیت

آوري  یافته جمع ها به صورت نظام در سراسر کشور در خصوص چگونگی عملیاتی کردن نتایج پژوهش

 و تحلیل گردد. 

هاي ترویجی از جمله  ها و فعالیت شدن بخش ترویج و گسترش برنامه کارآمدبه صورت مشخص  

ها و  در سیاست دنظریتجدکارهایی است که باید مورد توجه اولیاي سازمان قرار گیرد.  نیتر مهم

هاي پژوهشی سازمان، نیازسنجی واقعی از موضوعات بخش کشاورزي براي تحقیق، و ارتباط  برنامه

رک بهتر نیازهاي کاري آنان از جمله مسائلی است که نظام پژوهش بیشتر با کشاورزان براي د

 اي نماید. کشاورزي سازمان باید به آن توجه ویژه
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Abstract 

 Annually more than 700 research projects are conducted by Agricultural 

Research, Extension and Education Organization (AREEO) researchers in the 

area of plant productions. However, there is no factual information about the 

effective and practical use and implementation of their findings. The present 

research aims to assess the number of research projects whose findings have been 

utilized in practice, as viewed by the project managers. To achieve this goal, 

questionnaires were sent to a sample of 365 research project managers from a pool 

of 7754 projects completed during 2001-2011. The response rate to the 

questionnaires was 50% (185). The findings of this study show that the results of 

only one third of research projects were used in practice. About 87% of the 

respondents also believed that the projects had been defined and carried out 

according to a set of pre-determined organizational priorities. The study also 

indicates that the main reasons for the implementation of plan production research 

findings include necessity, applicability, and understandability of the findings for 

the target audience. Among the barriers for the implementation of research project 

findings are the lack of coordination between research and extension sectors, The 

AREEO’s inappropriate policy decisions and financial constraints. 
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