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چكيده
يافتـه    هاي پايان پژوهش حاضر باهدف دستيابي به شواهد كمي درباره ميزان استفاده يا عدم استفاده از نتايج پژوهشهدف: 

ـتفاده از     حال، مهم شده است. اين مطالعه درعين در سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي انجام  ـا عـدم اس ترين داليل استفاده ي
ـاالنه     سازد. در حال حاضـر بـه   ها مشخص مي فته را بر اساس نظرات مجريان اين طرحهاي پژوهشي خاتمه يا نتايج طرح طـور متوسـط س

ـار      ها و مراكز تحقيقاتي وابسته به اين سازمان انجام مي طرح تحقيقاتي در مؤسسات، پژوهشكده 2000بيش از  ـات و آم ـا اطالع شـود، ام
   شوند. اجرا مي ها تا چه ميزان دقيقي در دست نيست كه نشان دهد اين طرح

هـا از پرسشـنامه اسـتفاده شـده اسـت.       براي انجام پژوهش، از روش پيمايشي و بـراي گـردآوري داده   روش:
شـده در حـوزه    طرح انجام  650صورت تصادفي، از مجموع  طرح پژوهشي است كه به 228جامعه آماري اين پژوهش 

ست. انتخاب شده ا 1390تا  1380شيالت و آبزيان طي بازه زماني 
هـا   هـاي تحقيقـاتي آن   درصد از مجريـان، نتـايج طـرح    66دهد كه ازنظر  هاي پژوهش نشان مي يافته ها: يافته

انـد   درصد پاسخ نداده 3هايشان استفاده نشده است و  اند كه از نتايج طرح ساخته درصد هم مشخص  27عملياتي شده و 
 اند. اطالعي كرده درصد هم در اين مورد اظهار بي 4و 

كـارگيري نتـايج    دهد كه ميزان به شده در حوزه شيالت و آبزيان نشان مي هاي انجام  پژوهش گيري: تيجهن
درصـد   66شـده)، حـدود    طـرح بررسـي   135ها وضعيت قابل قبولي دارند. چـرا كـه از جامعـه آمـاري تصـادفي (      طرح
 اند. هاي تحقيقاتي از ديدگاه مجريان، عملياتي شده طرح
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مقدمه
اش (شـامل واحد زيـر مجموعـه   72سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي با 

ها و مراكز تحقيقاتي و آموزشي و چندين ايستگاه تحقيقاتي) و انجام مؤسسات، پژوهشكده
پژوهشـي در حـوزه كشـاورزي، در سـطح كشـور و منطقـههـاي گسـترده علمـي و     فعاليت

خاورميانه در رتبه نخست و در سطح جهان در جايگاه سيزدهم قـرار دارد. از ايـن مجموعـه
گـزارش نهـايي طـرح يـا پـروژه تحقيقـاتي، تعـداد 2000تحقيقاتي گسترده، ساالنه حـدود  

شـود. بـدين منتشـر مـي  هـاي فنـي و ترويجـي تهيـه و      زيادي مقاله پژوهشي، كتاب، و نشريه
تــوجهي در تحقيقــات كشــاورزي كشــور صــورت گــذاري قابــل  ترتيــب تــالش و ســرمايه

گيرد، اما آيا صرف انجام تحقيق براي حـل مشـكالت جـاري كشـاورزي كشـور كـافي مي
ويـژه تحقيقـات كـاربردي، اثـر بخـش گذاري روي تحقيقات، بـه  است؟ براي آنكه سرمايه

به مرحله عمل برسـند. اغـراق نيسـت اگـر بگـوييم ايـن موضـوعباشد، بايد نتايج تحقيقات 
تبـديل پـژوهش بـه عمـل،"مراتب دشوارتر از انجام خود پژوهش است. به گفته صديقي  به

كاري دشوار و پيچيده اسـت و مسـتلزم وجـود عوامـل متعـددي از قبيـل نظـم و چـارچوب
"ســازماني اســتفكــري قدرتمنــد، خالقيــت، مهــارت، آگــاهي و پشــتكار زيــاد در ســطح 

هـاي بسـيار زيـاد و متنـوعي كـه در حـوزه ). از ميـان پـژوهش  1386 (صديقي و همكـاران، 
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هـا جنبـه عمليـاتي و رسـد تنهـا تعـداد انـدكي از آن     گيرد، به نظر مي كشاورزي صورت مي
مـنش رئـيس پيشـين سـازمان تحقيقـات، آمـوزش و تـرويج كننـد. آهـون   اجرايي پيـدا مـي  

تحقيقات در حوزه كشاورزي بايد بيش از"ادآور شده است كه كشاورزي، در گفتگويي ي
اي كه بـا اسـتفاده از آن، علـم بـه تكنولـوژي و تكنولـوژي بـه گونه كرد، به اين پيشرفت مي
صـورت تحقيقات در حوزه كشـاورزي بايـد بـه   ". وي عقيده دارد كه "شد ثروت تبديل مي

ي در توليد محصوالت كشاورزيتواند خود كفاي كاربردي پيش رود و پژوهش صرف نمي
هـاي كاربسـت يافتـه  "). بر اساس پـژوهش قائـدي دربـاره    1392منش،   (آهون"را رقم بزند

درصـد از جامعـه 5كمتـر از   "و پـرورش  گيران در آموزش پژوهشي بين مسئوالن و تصميم
ينتـر  دهد مهم شده آگاهي دارند. نتايج تحقيق وي نشان مي آماري وي، از تحقيقات انجام 

موانع استفاده از نتايج تحقيقات، فقدان ارتباط متقابل بـين مسـئوالن و پژوهشـگران، حـاكم
نبودن روحيه علمي بر افراد و فضاي سازمان، عدم پيگيري مسئولين، كمبـود منـابع مـالي، و

). عابـدي، عريضـي و شـواخي در بررسـي1382ضعف بنيه علمي مسئوالن اسـت (قائـدي،   
و پرورش، با استفاده هاي پژوهشي در وزارت آموزش ش كاربست يافتهعوامل مؤثر بر افزاي

رسـاني پـژوهش، انـدازي نظـام اطـالع    انـد كـه راه   به اين نتيجه رسـيده  "فراتحليل"از روش 
شناختي تحقيقات، افزايش هاي دقيق پژوهشي، تقويت بعد فني و روش يابي و اولويتمسئله

كاربسـت هـاي آموزشـي بـراي معلمـان بـا      كارگاهها و  اعتبارات پژوهشي و برگزاري دوره
وپـرورش مـرتبط هسـتند(عابدي، عريضـي و هاي پژوهشي در سـطح وزارت آمـوزش   يافته

شناسي وضعيت تحقيـق در مازار و همكاران در مقاله خود به آسيب  ). عرب 1384شواخي، 
ه درروي واحـدهاي تحقيـق و توسـع    هـاي پـيش    هاي دولتـي پرداختـه و بـه چـالش     سازمان
هـا، اعتمـاد و بـاور كنند. بر اساس گـزارش آن  ها اشاره مي ويژه بانك هاي اجرايي به سازمان

شده توسط محققان هاي انجام  ضعيف مديريت سازمان به امر تحقيق، ضعيف بودن پژوهش
خارج از سازمان، مشكالت جذب و نگهـداري نيروهـاي كيفـي در بخـش پـژوهش، عـدم

تـرين عنـوان مهـم   ي از طرف ساير واحدهاي اجرايي سـازمان بـه  مقبوليت واحدهاي تحقيقات
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انـد هاي دولتي مورد بررسي و تحليل قرارگرفتـه  روي تحقيقات در سازمان  هاي پيش چالش
شوند كـه در مقاله مروري خود يادآور مي 2و جاست 1). توو1388مازار و همكاران،  (عرب

هـا بسـياري از پژوهش مهم هستند. به باور آناندازه انجام خود  هاي پژوهش به  كاربرد يافته
رو  كننـد. ازايـن   تحقيقات مرتبط به خاطر فقدان كاربرد، فرصـت ظهـور و بـروز پيـدا نمـي     

هـاي خـدمات تنهـا بايـد بـه فكـر ارتقـاء و پشـتيباني از پـژوهش        هاي بهداشت نـه  وزارتخانه
هــا و رزيــابي يافتــهبهداشــتي باشــند كــه بايــد ســازوكارهاي درونــي مناســب را نيــز، بــراي ا

محصوالت پژوهشي به وجود آورند. آنان در ادامه، راهبردهايي براي بهبـود كـاربرد نتـايج
در تحقيـق خـود بـه ارزيـابي 4و تيلـور  3). گلد2006شمارند (توو و جاست،  پژوهش بر مي

هاي تحويل يكپارچـه آژانـس كيفيـت و تحقيقـات خـدمات بهداشـتي برنامه پژوهشي نظام
سو، بررسي ميزان موفقيت اين برنامه در توليد نتـايج اند. هدف آنان از يك  رداختهآمريكا پ

توانـد در عمـل كـاربرد داشـته باشـد و از سـوي ديگـر شـناخت پژوهشي بوده است كه مي
پـروژه 50گيرنـد كـه از    عوامل اثرگذار يا بازدارنده در اين موفقيت است. آنـان نتيجـه مـي   

ها اثر يا استفاده عملياتي داشـته اسـت و البتـه درجـه اثرگـذاري فقره از آن 30مطالعه شده، 
انـد ). ويلسون و همكـاران نيـز گفتـه   2007ها بيشتر بوده است (گلد و تيلور،  برخي از پروژه

هـاي روزمـره آمده از تحقيقات به فعاليـت   دست  كه ناكارآمدي در اشاعه و انتقال دانشِ به
انـد بـراي شناسـايي و اي زده يافته  دست به بررسي نظام كلينيكي در حد بااليي است، آنگاه

تشريح هرگونه چارچوب مفهومي يا سازماني كه بتواند راهنماي محققان براي اشاعه نتـايج
انـد بـا توجـه و همكاران عنوان كرده 5). گريمشاو2010كارشان باشد(ويلسون و همكاران، 
آيـد، هشي بـه مراكـز درمـاني بـه وجـود مـي      هاي پژو يافته  به خالئي كه درنتيجه عدم انتقال

هـا در مـدل ماننـد. آن  نصيب مي شده در درمان بي هاي حاصل  بسياري از بيماران از پيشرفت
يافته يا ديگر نتـايج تحقيقـاتي را مبنـا قـرار  پيشنهادي خود بررسي مرورهاي روزآمد و نظام

بايسـت بـراي هاي پژوهشي ميها همچنين بر اين باورند كه نكات مهم دستاورد دهند.آن مي

1 - Myint Htwe
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هـاي مختلـف ترجمـه شـود (گريمشـاو و همكـاران، هاي مختلف مخاطبـان بـه گونـه    گروه
هـاي دسترسـي كـاربران بـه تحقيقـات در پي دركي بهتر نسبت به شيوه 2و سا 1). لمي2012

گيـري در نگاشـتي، بـه مشـاهده تصـميم     هاي قوم  دانشگاهي هستند. آنان با استفاده از روش
هاي آنان، سطح خرد در واحد بهداشت عمومي استان انتاريو كانادا پرداختند. بر مبناي يافته

نتاريو، از نتايج تحقيقـات دانشـگاهي بـراي پيشـرفتكارمندان واحدهاي بهداشت عمومي ا
گيرنـد (لمـي و هاي جديد بهـره مـي   اي، روزآمدي سازي دانش خود، و تدوين برنامه حرفه
).2013سا، 

طور كلي اين اعتقاد وجود دارد كه ارتباط بين تحقيق و اجرا در كشور مـا ضـعيف به 
شـده و عمـالً اسـتفاده كنـار گذاشـته   هاي تحقيقاتي پس از خاتمـه،   است و بسياري از طرح

طـور حال شواهد و آمار و ارقامي كه بتواند به   آيد. با اين  ها به عمل نمي خاصي از نتايج آن
ثابـت كنـد، انـدك اسـت يـا -ويژه در حوزه تحقيقات كشـاورزي   به  –مستند اين ادعا را 

وجود ندارد.
است كه زيرمجموعه طرح تحقيقاتي اين مقاله برگرفته از نتايج يك پروژه تحقيقاتي

هـاي تحقيقـاتي در سـازمان كـارگيري نتـايج طـرح     بررسي ميزان بـه "عنوان  كالني است با 
،"ها از نگاه مجريان آن 1390تا  1380هاي  تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي طي سال

سـت نتـايجكارب طور اخـص ميـزان    شده است. در اين پروژه به  انجام 1392-93كه در سال 
ها، مطالعه و بررسي شـده هاي تحقيقاتي در حوزه شيالت و آبزيان از نگاه مجريان آن طرح

مؤسسه، پژوهشـكده، مركـز، 14است. حوزه شيالت و آبزيان با پژوهشگران زيادي كه در 
طرح 60پردازند، ساالنه بيش از  تحقيقاتي، در اين زمينه به مطالعه و پژوهش مي  انستيتوهاي

كننـد. اكنـون پـس از ) را تصـويب و اجـرا مـي   1هـاي مختلـف (جـدول     يقاتي در رشتهتحق
ها از فعاليت اين مؤسسـات و مراكـز تحقيقـاتي و اجـراي تعـداد زيـادي طـرح گذشت سال

ها عمالً به مرحله اجرا و بهـره شود كه چه تعداد از اين طرح تحقيقاتي، اين سؤال مطرح مي
ها ترين داليل آن ها، مهم عملياتي شدن يا عملياتي نشدن آناند و در صورت  برداري رسيده

1- Lemay  
2- Sa 
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هـاي چيست؟ استفاده از نتـايج تحقيقـات در عرصـه عمـل و نيـز كـم و كيـف انتقـال يافتـه         
آيد. هاي مهم به شمار مي تحقيقاتي در كشور ما يكي از چالش

هاي اساسي پژوهش پرسش
هـا عمـالً بـه مرحلـه ريـان آن هاي تحقيقاتي سازمان، از نگاه مج چه تعداد از طرح .1

رسند؟ اجرا مي
هاي تحقيقاتي وجود اي براي كاربست نتايج طرح از نگاه مجريان چه داليل عمده .2

دارد؟
اي بــراي عــدم كاربســت نتــايج از نگــاه مجريــان چــه مشــكالت يــا داليــل عمــده .3

هاي تحقيقاتي وجود دارد؟ طرح

مواد و روش كار
هـاي عنوان طرح يا پروژه پژوهشي در حوزه 650د تعدا 13901تا  1380هاي  طي سال

ها از پايگاه اطالعاتي  شده است. اطالعات مربوط به طرح  موضوعي شيالت و آبزيان، انجام
ريزي و پايش امور پژوهشي سازمان) اسـتخراج و هاي تحقيقاتي (دفتر برنامه ها / پروژه طرح

تي كشور، مطابقت داده شده است. ازبا اطالعات دفتر پژوهشي مؤسسه تحقيقات علوم شيال
گيـري آمـاري مورگـان و شده، با استفاده از جدول نمونـه  يا پروژه شناسايي  طرح 650ميان 

صورت كامالً تصادفي از ميـان طرح يا پروژه به 228، جامعه نمونه تصادفي شامل 2كرجسي
ت و آبزيان (جـدولهاي مختلف زيرمجموعه شيال شده در رشته هاي انجام  ها يا پروژه طرح

شده است. براي گردآوري اطالعات، صورت پيمايشي انجام   )، تعيين شد. اين پژوهش به1

) به سبب تثبيت ساختار اداري سازمان و واحدهاي تابعه، پس از ادغام1390تا  1380. انتخاب اين دوره زماني (1
هاي پژوهشي يك سال پس از و عادي شدن روند فعاليت 1379هاي جهاد سازندگي و كشاورزي در سال  وزارتخانه

هاي تحقيقاتي مصوب، سال پايان دوره دو ها يا پروژه طرح ادغام است. همچنين براي حصول اطمينان از پايان پذيرفتن
)، در نظر گرفته شده است.1392سال قبل از شروع پژوهش حاضر (

2. Krejcie and Morgan.
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اي مشتمل بر دو بخش طراحي شد: بخش اول شامل اطالعـات مربـوط بـه محقـق پرسشنامه
علمـي سـازمان و  (آخرين مدرك تحصيلي، رشته تحصيلي و وضعيت عضـويت در هيئـت  

سـؤال بـاز (درزمينـة محـل و زمـان انجـام 12) است. بخش دوم نيـز  محل اشتغال پژوهشگر
هاي طرح/ پروژه، مـوارد كـاربرد، داليـل عمليـاتي طرح، هدف از انجام طرح/ پروژه، يافته

شدن يا عملياتي نشدن، نتايج علمي برگرفته از طرح/ پروژه، سازمان يا دستگاه حامي طـرح
هيه پرسشنامه مناسب، اطالعات عنوان و چكيـدهدست) در بردارد. پس از ت و مواردي ازاين

به نشاني پست الكترونيكـي وي 1392طرح تحقيقاتي پژوهشگر، همراه با پرسشنامه در بهار 
228هاي فراوان، گردآوري شـد. از مجمـوع    پس از پيگيري 1392ارسال و تا پايان تابستان 

گرديـد. نتـايج پـژوهشدرصد) تكميـل و عـودت    2/59پرسشنامه( 135پرسشنامه ارسالي، 
شـده كـه بـر پرسشنامه تكميلي تهيـه و تـدوين    135هاي مندرج در  حاضر نيز بر اساس داده
هاي تحقيقاتي مبتني است. ها/ پروژه نظرات مجريان طرح

نتايج
59,2نفـر (  135نفـر جامعـه آمـاري، تعـداد      228طور كـه اشـاره شـد، از ميـان       همان

اند. براي دستيابي به تصويري كلـي از ل كرده و بازگرداندهدرصد) پرسشنامه ارسالي را كام
هــايي در ايــن دهنــدگان، در بخــش اول پرسشــنامه ســؤال  شــرايط و جايگــاه علمــي پاســخ

خصوص مطرح گرديد.
58,4نفـر (  79تعـداد     دهنـده  نفـر پاسـخ    135از مجمـوع   1بر اسـاس نمـودار شـماره    

43علمي، تعـداد   نفر اعضاي هيئت  79موع علمي سازمان هستند.از مج درصد) عضو هيئت 
2درصد) دانشيار و  11نفر ( 9درصد) استاديار،  32نفر ( 25درصد) مربي پژوهشي،  54نفر (
دهنـده عضـو نفـر پاسـخ   135درصـد) از   39نفـر (  52درصد) نيز استاد هستند. تعداد  3نفر (
اند. نفر هم وضعيت خود را مشخص نكرده 4علمي نيستند.   هيئت
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علمي . وضعيت پژوهشگران ازنظر عضويت هيئت1نمودار 

هـاي موضـوعي فعاليـت جامعـه آمـاري پـژوهش مشـخص شـد كـه در بررسي حوزه
ــا  ــه خــود اختصــاص داده اســت. 39درصــد ( 28,9شــيالت ب ــي را ب ــر) بيشــترين فراوان نف

درصـد و تكثيـر و پـرورش آبزيـان و مهندسـي منـابع       10,4موضوعات بيولوژي دريايي بـا  
هـاي هاي دوم تا چهارم قرار دارند. در اين جدول، مواردي كـه حـوزه   در رتبه 5,9طبيعي با 

اند، مجموعاً در سـتون آخـر بـا عنـوان دهندگان مشخص نشده ها توسط پاسخ موضوعي آن
آمده است. "هاي موضوعي ساير حوزه"

%58

%39

%3

وضعيت
پژوهشگران

عضو هيئت علمي هستند

عضو هيئت علمي نيستند

بدون پاسخ
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هاي موضوعي جامعه آماري . توزيع فراواني حوزه1جدول 
درصد تعداد رشتهعنوان  رديف

399/28شيالت1

4/10 14 بيولوژي دريا2

9/5 8 تكثير و پرورش آبزيان3

9/5 8 مهندسي منابع طبيعي4

72/5دامپزشكي5

2/5 7 هاي آبزيان بهداشت و بيماري6

7/3 5 فيزيولوژي آبزيان7

7/3 5 شناسي آبزيان زيست 8

96/2 4 بيوتكنولوژي آبزيان9

2/2 3 دريااكولوژي 10

48/1 2 ارزيابي ذخاير آبزيان11

48/1 2 اكو فيزيولوژي آبزيان12  

48/1 2 بيوسيستماتيك جانوري13  

48/1 2 تكنولوژي صيد صنعتي ماهي14  

48/1 2 ژنتيك آبزيان15  

248/1شيمي تجزيه16  

248/1علوم دريايي17  

248/1فارماكولوژي18  

248/1فيزيك دريا19  

6/12 17 ها ساير رشته20
135100جمع كل
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پژوهشگران سازمان در نقاط مختلف كشور پراكنـده هسـتند و هركـدام متناسـب بـا
فـرض پردازند. لذا ايـن پـيش   حوزه تخصصي خود و شرايط اقليمي هر منطقه به پژوهش مي

شـود. در بخـش شده نيز در مناطق مختلف كشـور اجـرا مـي     وجود دارد كه تحقيقات انجام
آمـده  دسـت  پردازد و اطالعات به مي "انجام طرحمحل "دوم پرسشنامه، نخستين پرسش به 

شده است. بندي  دسته 2هاي محل انجام طرح در جدول شماره  در اين زمينه، برحسب استان
يافته جامعه آماري، ازنظر عملياتي شدن يا نشدن (به هاي خاتمه . وضعيت طرح2جدول 

1تفكيك محل اجرا)

جام
ل ان

مح
رح

ط

رح
د ط

عدا
ت

فته
ه يا

اتم
خ

تي
مليا

ع
صدشده
در

تي
مليا

ع
شده

ن

صد
در

سخ
ن پا

دو
ب

 بي
الع

اط

گيالن 37256/6786/2122استان
مازندران 22173/7242/1810استان
استان سيستان و

2094594502بلوچستان

بوشهر 14116/7822/1410استان
گلستان 1392/6948/3000استان
هرمزگان 1176/6333/2701استان
يزد 536024000استان

خوزستان 536024000استان
تهران 536012001استان
ساير مناطق
327512500(نامشخص)

135899/65367/2646جمع
انـد كـه درصد از مجريان اظهـار داشـته   66حدود  2بر اساس اطالعات جدول شماره 

شده توسط مجريان  پرسشنامه تكميل 135هاي موجود در  ها و نمودارهاي اين مقاله از داده . اطالعات مندرج در جدول1
 ها نزد مؤلف محفوظ است. شده و مستندات آن  تي، استخراجهاي تحقيقا طرح
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درصـد معتقدنـد كـه نتـايج 7/26شـده اسـت و    هـا عمليـاتي    هـاي تحقيقـاتي آن   نتايج طرح
اند و درصد از مجريان پاسخ نداده 3نشده است. همچنين   ها عملياتي هاي تحقيقاتي آن طرح

طرح خاتمه يافتـه 135اند. ازنظر محل اجرا نيز، از مجموع  اطالعي كرده درصد اظهار بي  4
طرح در اسـتان سيسـتان و 20طرح در استان مازندران،  22استان گيالن،  طرح در 37تعداد 

 شده است. طرح در استان گلستان انجام  13طرح در استان بوشهر و  14بلوچستان، 

هاي متنوع ها موضوع پرسش دوم پرسشنامه بوده است. پاسخ ميزان استفاده از نتايج طرح
آمده است. 3شده و نتايج آن در جدول شماره   بندي گروه دسته 9دهندگان در قالب  پاسخ 

طرح موردمطالعه (از ديد مجريان به 135. چگونگي و ميزان عملياتي شدن نتايج 3جدول 
تفكيك سال)

سال
بسيار
زياد

پاسخ بياطالع بيرفرنسپايهكممتوسطزياد
استفاده
نشده

جمع

13800110100003
13812311100019
13820403000018
138315132101115
138401321110211
138501520100211
138617526001325
138714222200215
138805111010110
138914311100213
139014431000215
73926201662217135جمع
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درصد از مجريان معتقدند كه از نتايج 5,2دهد كه  نشان مي 3اطالعات جدول شماره 
درصـد مجريـان 28,8استفاده كامـل شـده اسـت.    يا "بسيار زياد"ها  هاي تحقيقاتي آن طرح

14,8درصـد متوسـط و    19,2و  "زيـاد "شان هاي تحقيقاتي اند كه از نتايج طرح اظهار داشته
هـاي تحقيقـاتي آنـان بـه درصد معتقدنـد نتـايج طـرح    16استفاده شده است.  "كم"درصد 

12,6نفـر يعنـي    17هاي ديگـر اسـتفاده شـده و     پايه يا رفرنس براي طرح  صورت اطالعات
طـرح 135هاي آنـان اسـتفاده نشـده اسـت. از مجمـوع       اند كه از نتايج طرحدرصد نيز گفته

عنوان و كمتـرين 25با  1386شده، مربوط به سال  هاي انجام  تحقيقاتي، بيشترين تعداد طرح
طرح تحقيقاتي گزارش شده است. 3با  1380تعداد مربوط به سال 

هاي تحقيقاتي از ديد مجريان شدن نتايج طرح. داليل عملياتي 4جدول 
درصد فراواني ها ترين داليل عملياتي شدن نتايج طرح مهم رديف
3/20 24 اهميت و ضرورت باالي تحقيق1
3/20 24 ماهيت كاربردي بودن طرح2
8/17 21 زا شناسايي و رفع عوامل بيماري3
3/9 11 هاي پژوهشگر براي عملياتي شدن پيگيري4
5/8 10 پايه بودن اطالعات طرح براي موارد بعدي5
5/8 10 هاي سازماني از نتايج طرح حمايت6
8/6 8 وري در توليد عامل افزايش بهره7
2/4 5 زيست سازگاري نتايج طرح با محيط8
2/4 5 جويي اقتصادي حاصل از نتايج طرح صرفه9

100 118 شده مجموع داليل مطرح

درصـد از جامعـه 66نفر يعنـي   89اشاره شد تعداد  2تر در جدول  طور كه پيش  همان
هـا عمليـاتي شـده اسـت. ايـن افـراد هاي تحقيقاتي آن اند كه نتايج طرح آماري اظهار داشته

ها را در قالب حداقل يك دليـل يـا بيشـتر ترين داليل خود از عملياتي شدن نتايج طرح مهم
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ارائه شده اسـت. از 4شده در جدول شماره  دليل مطرح 118موعاً اند كه مج مشخص ساخته
ماهيـت كـاربردي"و  "شده  اهميت و ضرورت باالي تحقيق انجام"شده،   بين داليل مطرح

طـور مشـترك در رتبـه درصـد از مجمـوع، بـه    3/20و كسـب   24با فراواني  "ها بودن طرح
درصد در جايگاه دوم قـرار 8/17با  "از شناسايي و رفع عوامل بيماري"نخست قرار دارند و 

جـويي صـرفه  "انـد،   دارد. در ميان عواملي كه فراوانـي كمتـري را بـه خـود اختصـاص داده     
درصـد در انتهـاي جـدول 2/4مورد و كسب  5با  "زيست سازگاري با محيط"و  "اقتصادي

 قرار دارند.

متعـددي ذكـر شـدههاي تحقيقاتي، داليل  در بررسي علل عدم استفاده از نتايج طرح
آمده است. 5دهندگان در جدول شماره   هاي متنوع پاسخ بندي جواب است. دسته

هاي تحقيقاتي، از ديد مجريان . داليل عدم استفاده از نتايج طرح5جدول 
درصد فراواني ها داليل عملياتي نشدن نتايج طرح رديف

6/22 26 برداريناهماهنگي بين بخش تحقيق، اجرا و بهره
6/15 18 باال بودن هزينه اجراي نتايج طرح

6/15 18 حمايت الزم كمبود اعتبار و عدم
7/14 17 رساني ضعيف درباره نتايج تحقيق اطالع

13 15 گذاري اوليه (زيرساخت) عدم سرمايه
7/8 10 گيري نادرست مديريتي تصميم

2/5 6 مقدماتي بودن طرح
6/2 3 صادر نشدن مجوز اجرا
7/1 2 طوالني شدن انجام طرح

115100جمع
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، يافت2ر شماره

پژوهشگران با پ
هــاي از پــيش ــت

ه ند كه پژوهش

. ميزان طرح2ر
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اينكه پژوهشگر قبل از انجام پژوهش، برآورد و انتظاري بـراي عمليـاتي شـدن نتـايج
تواند در تعيين اولويـت و موضـوع پـژوهش اثرگـذار باشـد. تحقيقات خود داشته باشد، مي

دهنـدگان قبـل از شـروع درصـد از پاسـخ   85نفـر يعنـي    115، تعـداد  3نمودار شـماره  برابر 
درصـد) از 7نفـر (  9انـد كـه نتـايج طرحشـان عمليـاتي شـود، فقـط         پژوهش، انتظـار داشـته  

درصـد نيـز تـا حـدودي 5اند و  پژوهشگران انتظار عملياتي شدن نتايج طرح خود را نداشته
اند. د را داشتهانتظار عملياتي شدن نتايج طرح خو

هاي تحقيقاتي، از ديد مجريان . انتظار اجرايي شدن نتايج طرح3نمودار 

هاي آنان درخواسـتي دهندگان پرسيديم كه آيا براي پژوهش در اين پژوهش از پاسخ
از قبل وجود داشته است يا خير، و اگر وجود داشـته آيـا از طـرف بخـش خصوصـي بـوده

امعه مخاطب در جدول خالصه شده است.هاي ج است يا دولتي. پاسخ

3%

85%

5%
7%

بدون  پاسخ   

بلھ  

تاحدودي 

خیر  
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هاي تحقيقاتي . ميزان درخواست سازماني براي انجام طرح6جدول 
درصد فراواني درخواست اوليه از سوي سازمان

سازماني و هاي دولتي (درون (سازمانبله  
سازماني)) برون

6245,9

5,9 8 دهندگان ماهي و ميگو)(بخش خصوصي، پرورشبله  
3727,4خير

3,7 5 (مجري)دهنده  اطالعي پاسخ بي
2317,1بدون پاسخ

135100جمع

درصـد 45,9شـده (  هاي انجام ، بيش از نيمي از پژوهش6با استناد به اطالعات جدول 
درصد از سوي بخش خصوصي) درخواست يا 5,9ها از سوي بخش دولتي و  از درخواست

هــاي دولتــي شــود: ســازمان انــد. بخــش دولتــي شــامل دو بخــش مــي شــتهاســفارش اوليــه د
سازماني كه زيرمجموعه وزارت جهاد كشاورزي هستند، مانند سازمان شيالت ايـران، درون

ها، سازمان دامپزشكي كشور، مؤسسه تحقيقات علوم شيالتي كشـور، سازمان شيالت استان
هاي دولتي ي، اداره كل شيالت و سازمانهاي تحقيقات ها، پژوهشكده مراكز تحقيقاتي استان

مـورد يعنـي 37هـا. تعـداد    ها و سازمان ها، اتحاديه ها، دانشگاه سازماني مانند وزارتخانه برون
گونه تحقيقـات ها نيز بر مبناي درخواست قبلي نبوده است. اين درصد از پژوهش 27حدود 

 شده است.  ممندي يا تشخيص خود پژوهشگر انجا عمدتاً بر مبناي عالقه

رساني كافي به جامعـه مخاطـب يكي از الزامات كاربردي شدن نتايج تحقيق، آگاهي
طـور طبيعـي در سـازمان تحقيقـات، آمـوزش و تـرويج كشـاورزي سـازوكار است. البته به 

حـال حساسـيت خـود  شده اسـت؛ بـا ايـن    بيني مجزايي با عنوان ترويج براي اين منظور پيش
تـرين اي برخـوردار اسـت. مهـم    نتـايج تحقيقـاتش، از اهميـت ويـژه    محقق نسبت بـه اشـاعه   

درج شده است. 7شده در اين زمينه در جدول شماره   هاي انجام فعاليت
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ها رساني نتايج طرح هاي صورت گرفته براي اطالع . فعاليت7جدول 
درصد فراواني رساني نتايج طرح هاي اطالع روش

/ سمينار/ همايش/ جلسات كنفرانسارائه گزارش نهايي طرح در 
مديريتي و ...

8138,9

14,9 31 يافته، روز مزرعه، فن بازار و ... معرفي محصول در هفته انتقال
13 27 چاپ مقاله (نشريات داخلي يا خارجي)

7,2 15 ربط هاي ذي مكاتبه با مراكز/ سازمان
5,8 12 برگزاري سخنراني علمي و كارگاه آموزشي

83,8نشريه ترويجي/ پوستر تهيه
3,8 8 گاه و خبرنامه داخلي درج اطالعات در وب

2,9 6 مصاحبه و پخش از طريق برنامه تلويزيوني
41,9تهيه ژن و توليد پايلوت

52,4كاري انجام نشده
73,4بدون پاسخ
208100مجموع

/  تحقيقـاتي در كنفـرانس  ارائه گزارش نهايي طرح  7هاي جدول شماره  بر اساس داده
رسـاني تـرين فعاليـت بـراي اطـالع     درصد مهم 38,9سمينار يا همايش و جلسات مديريتي با 

يافته، روز مزرعـه،  هاي تحقيقاتي ذكر شده است. معرفي محصول در هفته انتقال نتايج طرح
ارجي بـادرصد در جايگاه دوم و چاپ مقاله در نشريات داخلي يـا خـ   14,9فن بازار و ... با 

رسـاني قـرار دارنـد. در هاي اطالع درصد از لحاظ نقش و اهميت در جايگاه سوم روش 13
ــا    رده ــايلوت ب ــد پ ــه ژن و تولي ــاي جــدول تهي ــاي انته ــرين نقــش را در 1,9ه درصــد كمت

دهندگان فقـط بـه يـك ابـزار بسـنده اند. بسياري از پاسخ رساني نتايج تحقيقات داشته اطالع
رساني در مورد نتـايج طـرح تحقيقـاتي خـود اسـتفاده ي متعدد براي اطالعها نكرده و از راه

مورد رسيده است. 208شده به  هاي اشاره اند. به همين خاطر مجموع روش كرده
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گيري بحث و نتيجه
نفــر از 135هــاي پــژوهش حاضــر بــر اســاس نظــرات جامعــه نمونــه كــه شــامل   يافتــه

در حـوزه شـيالت و آبزيـان طـرح خاتمـه 1390الـي   1380هاي  پژوهشگراني كه طي سال
اند، تنظيم شده است. در پاسخ به نخستين پرسش اساسي پژوهش مبني بـر ميـزان يافته داشته

هـاي (سـتون  3شده، اطالعات مندرج در جـدول   هاي تحقيقاتي انجام  استفاده از نتايج طرح
درصـد) 34نفـر (  46 دهنـده، تعـداد    نفر پاسخ 135دهد كه از مجموع  اول و دوم) نشان مي

"زيـاد "و  "بسـيار زيـاد  "هـا بـه ميـزان     هـاي تحقيقـاتي آن   انـد كـه نتـايج طـرح     اظهار داشته

درصدي كه مجريان از عمليـاتي 85مورداستفاده قرار گرفته است. اين مقدار با ميزان انتظار 
رد. اما)، فاصله زيادي دا3اند (طبق نمودار شماره  هاي پژوهشي خود داشته شدن نتايج طرح
مورد استفاده قـرار گرفتـه و "كم"و  "متوسط"ها در حد  هايي كه نتايج آن اگر تعداد طرح

هـاي بعـدي مـورد اسـتفاده قـرار بـراي طـرح   "پايـه  اطالعات "عنوان  هايي كه به  نتايج طرح
80مـورد يعنـي    106شـده بـه    هـاي اسـتفاده    اند نيز به اين رقم اضافه شود، تعداد طرح گرفته
درصد انتظـار اوليـه مجريـان از عمليـاتي شـدن نتـايج 85خواهد رسيد و اين رقم، با  درصد
تواند داليل متعدديشدن نتايج يك طرح مي خواني بيشتري دارد. عملياتي  هايشان هم طرح

جانبـه از نتـايج بودن موضوع تحقيق با نيازهاي جامعه مخاطب، پشتيباني همه  ازجمله مرتبط 
ني مناسب و ... داشته باشد. اما در اين پژوهش علت عملياتي شدن برخـيرسا تحقيق، اطالع
هاي تحقيقاتي در حـوزه شده) اين است كه طرح اشاره  4طور كه در جدول   از نتايج(همان

هـا و ميگوهـا زا در ميـان مـاهي   شيالت و آبزيان معمـوالً باهـدف شناسـايي عوامـل بيمـاري     
تواند با سهولت و سرعت بيشتري در همان پژوهشي ميهاي  گيرد و نتايج و يافته صورت مي

محل انجام پژوهش به مرحله عملياتي برسد. در همـين راسـتا، نظـرات پژوهشـگران كـه در
ها بـر اسـاس محـل انجـام پـژوهش تنظـيم درزمينة ميزان عملياتي شدن نتايج طرح 2جدول 

ورش مـاهي و ميگـو هسـتندهايي كه داراي محل پـر  گر آن است كه در استانشده، نيز بيان
هـا هاي بوشهر، مازنـدران، گـيالن، گلسـتان و يـزد) تعـداد بيشـتري از پـژوهش        (مانند استان
هـا ايـن اسـت كـه انـد. مبحـث ديگـر در زمينـة ميـزان اسـتفاده از نتـايج طـرح         عملياتي شده

هــاي مختلــف و نســبتاً صــورت بــاز طراحــي شــده و پاســخ هــاي ايــن پرسشــنامه بــه  پرســش
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دسـته مشـخص، تـا حـدودي دشـوار 8هـا در   بنـدي آن  اي ارائه شده است كه دسته هپراكند
مثال برخي از پژوهشگران به برخي از موارد استفاده از نتايج طرح، برخـي  عنوان نمود. به مي

اند و برخي به مسائل و مشكالت پـيش كننده از نتايج طرح اشاره كرده هاي استفاده به گروه
اند. اين مسئله به اين دليل اسـت كـه در فاده بهينه از نتايج طرح پرداختهرو و داليل عدم است

دهندگان معيار واحدي مبني بر عملياتي شدن يـا ميـزان اسـتفاده از نتـايج طـرح  ذهن پاسخ
دهندگان به مؤثر و كاربردي نشان دادن  وجود ندارد. عالوه بر اين موارد، تمايل ذاتي پاسخ

الشـعاع قـرار دهـد. دهي را تا حدودي تحـت   است نحوه پاسخ طرح تحقيقاتي خود، ممكن
شوند كه از اظهار حال مؤثر، باعث مي نشده و درعين بيني اين عوامل و برخي متغيرهاي پيش

هـاي تحقيقـاتي از ترين داليل كاربست نتايج طرح نظر صريح در اين مورد پرهيز شود. مهم
"اهميـت و ضـرورت انجـام تحقيـق"مـنعكس شـده اسـت،     4نگاه مجريان كـه در جـدول   

"زا شناسايي و رفع عوامل بيماري "درصد و  3/20با  "ماهيت كاربردي بودن نتايج طرح"و

هـاي نيز كه مربـوط بـه ميـزان درخواسـت     6اند. در جدول شماره  درصد، ذكر شده 8/17با 
درصـد و  46هاي تحقيقاتي مشخص شده است، سـهم بخـش دولتـي     اوليه براي انجام طرح

جهت قابـل تأمـل درصد مشخص شده است. اين مسئله از آن  6سهم بخش خصوصي فقط 
هاي است كه معموالً براي بخش خصوصي نسبت به بخش دولتي، عملياتي شدن نتايج طرح

ها، اهميت بيشتري دارد. سازي نتايج طرح ديگر تجاري عبارت تحقيقاتي و به
دهندگان، درصد از كل پاسخ 87ازنظر دهد كه  نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي

).2اسـت (نمـودار     شـده بـوده   هـاي از پـيش تعيـين     شده مبتنـي بـر اولويـت    هاي انجام  طرح
حاكي از آن اسـت كـه ميـزان 3و  2، نمودار 3بنابراين، بررسي اطالعات مندرج در جدول 

ها با اتي شدن طرحدرصد و ميزان انتظار پژوهشگران از عملي 66ها  عملياتي شدن نتايج طرح
تـوان درصد، نزديك به هـم اسـت و مـي    87شده با   هاي از پيش تعيين درصد و اولويت 85

كارگيري نتايج شده در حوزه شيالت و آبزيان و ميزان به هاي انجام  گفت كه روند پژوهش
شده)، طرح بررسي 135ها وضعيت قابل قبولي دارند. چرا كه از جامعه آماري تصادفي ( آن

ها درصد آن 27اند و  هاي تحقيقاتي از ديدگاه مجريان، عملياتي شده درصد طرح 66حدود 
انـد. اطالعـي كـرده   درصد هم اظهار بـي  4درصد پاسخ نداده و  3اند و حدود  عملياتي نشده
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اين در حالي است كه وضعيت حاضر نيز بنا بر اظهارات مجريان، از طريـق ثبـات مـديريتي
هـاي مـادي و معنـوي مسـئوالن از مجريـان و نتـايج ي تابعه و حمايـت در سازمان و واحدها

تواند بهبود يابد. ها، مي هاي تحقيقاتي آن طرح
خصـوص در گونه كه در مقدمـه، بـه  همان –در زمينة سومين پرسش اساسي پژوهش 

سـازماني اشـاره شـده هاي مديران و مسئوالن سابق سازمان و برخـي مـديران بـرون     مصاحبه
) مـورد اسـتناد قـرار گرفتـه1382هاي پژوهشي داخلي مانند يحيي قائدي ( و در پيشينهاست 
هـاي پـژوهش ارتباط بين تحقيق و اجرا در كشور ما ضعيف است. اين نكته در يافته -است 

هاي بين بخش تحقيق، ترويج و ) به اين شكل نمايان شد كه ناهماهنگي5حاضر نيز (جدول 
هاي تحقيقـاتي ترين دليل عملياتي نشدن نتايج طرح درصد، مهم 6/22ا برداران نهايي ب  بهره

هاي الزم ميان دو بخش مهم تحقيـق ذكر شده است. بنا به اظهارات پژوهشگران، هماهنگي
هاي تحقيقاتي، پس از شود كه نتايج نهايي طرح و ترويج وجود ندارد و اين مسئله باعث مي

دهـد مروري بر چارت سازماني سازمان نيـز نشـان مـي    خاتمه عمالً وارد حوزه ترويج نشود.
كه تـرويج بخشـي از سـازمان تحقيقـات، آمـوزش و تـرويج كشـاورزي اسـت، در درحالي

هـاي تحقيقـاتي هسـتند، بخـش كننـده اصـلي نتـايج طـرح     ها كه بالقوه استفاده  مراكز استان
سئله باعث ناهماهنگيكند و اين م ترويج زير نظر سازمان جهاد كشاورزي استان فعاليت مي

دهنده  عنوان مروج و انتقال هاي تحقيقاتي با بخش ترويج به عنوان متولي طرح بين سازمان به
برداران شده است. نتايج تحقيقات و دستاوردهاي پژوهشي به بهره 

هـاي هـر مؤسسـه پژوهشـي، بـه بـار نشسـتن نتـايج ترين اهداف و آرمـان  يكي از مهم
شـود. تحقـق ايـن امـر، مسـتلزم ه توسط محققان آن مؤسسه انجام مـي هايي است ك پژوهش

سازي نتـايج تواند روند اجرا و پياده شدن عوامل و سازوكارهاي مختلفي است كه مي فراهم 
پژوهش را كُند سازد يـا سـرعت دهـد. سـازمان تحقيقـات، آمـوزش و تـرويج كشـاورزي

هـاي كشور، مجري و مشوق انجام طـرح هاي تحقيقاتي  ترين سازمان عنوان يكي از بزرگ به
تحقيقاتي كاربردي در حوزه كشاورزي است. متأسفانه آمار و شواهد مسـتند وجـود نـدارد

شـود، كه اجرايي شدن نتايج صدها طرح پژوهشي را كه ساالنه در ايـن سـازمان انجـام مـي    
از نگـاهكوشد در حد مقدور، شواهدي نسـبي بـر ايـن امـر را      نشان دهد. پژوهش حاضر مي
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هـاي پـژوهش و بـا اسـتناد بـه هـا گـردآورد. بنـابراين بـا توجـه بـه يافتـه        مجريان ايـن طـرح  
شـده از ســوي پژوهشـگران، ســازمان بايـد بــراي عمليـاتي كــردن نتــايج پيشـنهادهاي ارائــه  

هــاي كــاربردي بــا هــدف بهبــود وضــعيت شــيالت كشــور، هــا و اجــراي پــژوهش پــژوهش
اي را انجام دهد.  ي گستردهها ريزي دقيق و فعاليت برنامه

اند از: ضرورت حمايـت شده از سوي مجريان عبارت برخي از پيشنهادهاي مهم ارائه 
هاي اطالعـاتي، ها، ايجاد پايگاه هاي در دست انجام آن مالي سازمان از پژوهشگران و پروژه

صـيد وهـاي پژوهشـي، مـديريت     رساني نتـايج طـرح   صدور مجوز انتشار مجله براي اطالع 
فـرد آبزيـان كشـور، برگـزاري دوره و  هـاي منحصـر بـه    حفظ ذخاير باارزش ژنتيكي گونه

بـرداران و پژوهشـگران. اميـد هاي آموزشي در سطوح مختلف براي مروجـان، بهـره   كارگاه
هاي اين پژوهش بتوانـد در راسـتاي عمليـاتي شـدن هـر چـه بيشـتر نتـايج نهـايي است يافته

هاي پژوهشي سازمان، مفيد واقع شود. ريزي  امههاي تحقيقاتي و برن طرح

تشكر و قدرداني
كـارگيري نتـايج مطالعـه ميـزان بـه    "اين مقالـه برگرفتـه از طـرح تحقيقـاتي بـا عنـوان      

از نگـاه 1390تا  1380هاي  هاي تحقيقاتي در حوزه شيالت و آبزيان سازمان طي سال طرح
دانيم از تمام دوستان و است. لذا الزم ميشده  انجام  1393است كه در سال  "ها مجريان آن

انـد، و مـا را در انجـام ايـن مطالعـه همكاراني كه شرايط انجام اين پژوهش را فراهم نمـوده 
اند سپاسگزاري و قدرداني نماييم. ياري رسانده
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