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    مقدمه .�

 با مقوله علم، جامعه علمي، ،است يافتگي كه در يكي دو قرن اخير در دنيا مطرح شده موضوع توسعه

پيشرفت يك كشور ]. 1[گره خورده است و حكومت مبتني بر علم �گيري علمي ، تصميم�رفتار علمي

هاي مختلف اعم از اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به پيشرفت علمي آن كشور بستگي دارد و  در زمينه
هاي ديگر مشكل  د، پيشرفت در زمينهشوتا زمينه رشد علمي يا گسترش زيرساختهاي دانش فراهم ن

با توجه به نقش مهم علم و فناوري در دستيابي كشورها به رشد و در شرايط كنوني . خواهد بود
 منظوربهريزي شده  دار و برنامهتوسعه پايدار، راهي جز حركت علمي و پژوهشي مستمر، شتاب

 ضرورت فراهم آوردن ،از اين رو. گيري از كليه توانمنديهاي علمي و پژوهشي كشور وجود ندارد بهره
عبارت ديگر، سازماندهي علم در كشور  و به » تفكّرساز«و » ستم متفكرسي« مناسب زمينهشرايط و 

  .شود بيش از پيش مشاهده مي
مسئله «و » پردازمسئله«وجود آيد كه نه تنها   بهنظامي الزم است بيان شده،  به مطالب توجهبا 
رشدي مستمر و رو  يعني از دوام كافي برخوردار و داراي ؛]2[نيز باشد» پايدار و پويا« بلكه ،»كن حل

از . شود  ياد مي�افزاري از اين حركت علمي مستمر و رو به افزايش با عنوان جنبش نرم. به تزايد باشد

 ،طوركلي  دانشگاهها و به،ندنكميجمله بخشهايي كه در اين حركت گسترده علمي نقش اساسي ايفا 
شود،  بخش در جامعه محسوب مي ياز آنجا كه دانشگاه نهادي متفكّر و آگاه. استعالي نظام آموزش
 عهده دارد، گامهاي ر وظايف و رسالتي كه در امر پژوهش و توليد علم ب دادنرود كه با انجام انتظار مي

چنانچه دانشگاه نتواند تحقيقات علميِ مورد نياز جامعه . مؤثري در تحقق آرمانهاي توسعه ملي بردارد
افزاري به   تقويت و پيشبرد جنبش نرمخصوصخود را در  عمالً نتوانسته است رسالت را انجام دهد،
  ].1[انجام رساند 

هاي كشاورزي و منابع طبيعي در  در تحقيقي كه با هدف بررسي روند پيشرفت علم ايران در رشته
  كشور منتخب ديگر، با استفاده از دو پايگاه اطالعاتي9 و مقايسه آن با 2006 تا 2002طي سالهاي 

SCI )ازISI  ( و CAB Abstract ايران  كشورتعداد مقاالت علميكه د، مشخص شد ش طراحي و اجرا 
بيشترين .  داشته استطبيعي رشد چشمگيري هاي كشاورزي و منابع  رشتهبيشترطي اين سالها در 

 درصد در سال و پس 152مربوط به رشته آب و خاك با ميانگين  CAB رشد توليدات علمي در پايگاه
زيست، كشاورزي فني، صنايع غذايي، ترويج و آموزش كشاورزي، ماشينهاي  و محيطاز آن جنگلداري 

 مجموع مقاالت. است درصد 54 و 68، 71، 77، 96، 108كشاورزي و شيالت با ميانگين رشد ساليانه 
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2. Scientific Decision-making 
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در  CAB Abstract و SCI طبيعي در دو پايگاه اطالعاتي هاي كشاورزي و منابع  ايران در رشتهكشور
ايران از نظر كشور رتبه .  درصد رشد نشان داده است34 و 30طور متوسط ساليانه  ره بهطي اين دو

  و از نظر پايگاه2006 به رتبه هشتم در سال 2002 از رتبه نهم در سال SCIحجم توليدات در پايگاه 

CAB  3[ كشور مورد مطالعه طي اين دوره ارتقا يافته است 10از رتبه هفتم به رتبه چهارم در بين.[  
هاي فكري و دانشي است كه به   پيشرفتهاي علمي و فناوري در عصر حاضر مديون سرمايه،بنابراين

 شناسايي عوامل برايريزي  براي دست يافتن به اين مهم، برنامه. شود پيشرفت كشورها منجر مي
و توليد علم افزاري  پيشبرنده و بازدارنده پژوهش يا آنچه در كشور ما در سالهاي اخير به جنبش نرم

محور و دانش بنيان   با توجه به رابطه مسلّم توسعه دانايي،لذا]. 4[استمعروف شده است، بسيار الزم 
ها و از جمله بخش كشاورزي و لزوم آشنايي با ديدگاههاي دانشجويان   در كليه حوزه با رشد پژوهش

 عوامل بازدارنده جنبش پژوهش حاضردر يند تحقيق و توسعه، اذاري آنها در فرگدليل تأثير به
عالي كشاورزي از ديدگاه دانشجويان تحصيالت تكميلي افزاري و نهضت توليد علم در نظام آموزش نرم

عنوان يكي از قطبهاي برجسته و برتر علمي كشور  طبيعي دانشگاه تهران به پرديس كشاورزي و منابع
  .استبررسي شده 

 

  ادبيات پژوهش .	

 دارد  يبسيار اهميت جهاني در توليد علم مناسب جايگاه كسب و ملي توسعه در و دانش علم جايگاه

 و مؤثر اين جايگاه نيازمند مشاركت به دستيابي و دستاوردهاي علم استفاده از سوي ديگر، از و
 اجراي و و تدوين فشاري و كششي رويكردهاي تركيبي از بر اساس براي توليد علم مناسب نهادسازي

 همچنين،. است كشور بيست ساله انداز علم نظير چشم براي توليد مناسب و كارآمد استراتژيهاي

 گيري، براي تصميم كردن اطالعات مورد نياز فراهم خصوص در علم توليد ايهاستراتژي است ضروري

عوامل مرتبط با محيطهاي دروني و  تحليل و شناخت با آگاهانه حركت و اصالحي اقدامات توسعه
  ].5[شوند  ارزيابي بازخوردي يندافر يك به عنوان بيروني،

وادي . در برابر آرمانهاي متعالي و اهداف بزرگ قطعاً تنگناها، موانع و چالشهايي نيز وجود دارد
 براي رفع اين موانع بررسي ، و لذايست ناتوليد علم در دانشگاه و مراكز تحقيقاتي نيز از اين امر مستثن

افزاري در دانشگاهها  ن شناخت عوامل بازدارنده جنبش نرمسا بدين. و شناخت دقيق آنها الزم است
 وظايف علمي و پژوهشي محول  دادنتواند رهنمون رشد و تعالي روزافزون اين بخش در انجام مي

  .شدشده با
هاي علمي ـ تروي فعالي  بررسي چالشها، مسائل و موانع فراخصوصپژوهشهاي فراواني در 

نابع و كافي نبودن م] 6[يحيايي   فهيم. دشو از آنها اشاره ميپژوهشي انجام شده است كه به برخي
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هاي ساختاري دانشگاهها، ارتباط ضعيف دانشگاهها با مراكز توليدي، يابزارهاي تحقيقاتي، نارساي
صنعتي و خدماتي، آگاهي از پيشرفتها و دستاوردهاي علمي ساير كشورها و ناهماهنگي فعاليتهاي 

 همسو نبودن تحقيقات ،عالوه بر اين. ع پژوهش در دانشگاهها دانسته استپژوهشي را از جمله موان
هاي  گرايي و تنگناهاي مالي پروژه دانشگاهي با نيازهاي پژوهشي كشور، مشكالت مربوط به مدرك

دهد و عدم  زحمت سوق مي هاي ضعيف و كم  سوي پروژه دانشجويي كه دانشجويان را ناخواسته به
 پژوهشهاي بنيادي و كاربردي، از ديگر مسائل و موانع   شناسي  روش  آموزشتوجه كافي و مناسب به
پژوهشي به اين نتيجه دست يافتند دادن با انجام ] 7[سواري و تقيپور]. 2[تحقيقات دانشجويي است

ت علمي ئه تحقيق و مسائل شخصي اعضاي هيبكه چهار عامل اداري ـ مالي، كمبود اطالعات، نگرش 
  .روند  به شمار ميانداپژوهش در ميان استاز موانع عمده 

] 8[كلير. روشن ساخته است را تحقيقات رشد بازدارنده عوامل از برخي هم خارجي پژوهشهاي نتايج
ضمن بررسي موانع بنيادين پژوهشهاي علمي، نبود حمايت سازماني، كمبود وقت و ترس از شكست را 

در تحقيقي عوامل بازدارنده فعاليتهاي ] 9[انگنيكل ج. دكراز موانع عمده فعاليتهاي محققان تعيين 
 دانشگاه را به ترتيب كمبود امكانات، اشتغال به وظايف و مسئوليتهاي غير انادتپژوهشي اس

در ] 10[ ايتو .دكرق شخصي تعيين يپژوهشي،كمبود توانايي و مهارتهاي پژوهشي و ترجيحات و عال
گذاري كارهاي علمي و ارتباط  فرصت به اشتراكتن داشتحقيق خود به اين نتيجه رسيد كه وجود 

اظهار ] 11[كلينسون . ن با همتايانشان ارتباط مثبتي با ميزان توليدات علمي آنها داردانزديك محقق
 سازماندهي مؤسسات تحقيقاتي در امر پژوهشهاي كاربردي نبودترين مانع پژوهش، داشت كه بزرگ 

 آنها  دادنداند كه الزمه انجام  افراد در پژوهشهايي مي نكردنوي مانع ديگر را مشاركت. است
  .است  با همديگرهمكاري نزديك افراد

هشهاي  افزاري و نهضت توليد علم، برگرفته از نتايج پژو محدوديتها و تنگناهاي توسعه جنبش نرم
 انجام شده در پنج دسته عوامل كلي مربوط به موانع ساختاري نظام پژوهش، موانع آموزشي و

رساني، موانع نظام دانشگاهي، موانع اقتصادي و كمبود منابع و موانع اخالقي و رفتاري قابل  اطالع

در .  استفاده شد�براي اين منظور از روش تئوري بنياني.  ارائه شده است1 كه در جدول استبررسي 

 ممكن است تعداد .رود شمار مي ها اولين قدم در تجزيه و تحليل به پردازي از داده اين روش، مفهوم
روند مقايسه و كنار . دكربندي   الزم است مفاهيم را طبقه،رو از اين . زياد مفاهيم باعث سردرگمي شود
. بندي گويند كنند، طبقه رسد به يك طبقه ارتباط پيدا مي نظر مي هم قرار دادن مفاهيمي را كه به

شود، بايد   طبقه يا مقوله انتخاب مينامي كه براي هر. شود  به هر طبقه يك اسم خاص داده مي،سپس
در ]. 12[ آن است، داشته باشدشان دهندههايي كه طبقه ن بيشترين ارتباط معنايي را با مفاهيم و داده
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افزاري از پژوهشهاي مورد بررسي  اين تحقيق نيز مفاهيم مرتبط با عوامل بازدارنده جنبش نرم
هر به ند و بر اساس نزديكي به محتواي مفاهيم، استخراج و در پنج طبقه يا مقوله سازماندهي شد

  . دش ادهطبقه يك عنوان يا نام د
  

  افزاري برگرفته از مطالعات مرتبط عوامل بازدارنده جنبش نرم: 1جدول 

 )مفاهيم استخراج شده از پژوهشها(ها   بازدارنده )طبقات(عوامل  رديف

1 
موانع ساختاري نظام 

 پژوهش

ستراتژيهاي پژوهشي كشور و كم توجهي به جايگاه مشخص نبودن سياستها و ا
، ناهماهنگي اهداف پژوهشي با نيازهاي جامعه ]13[علم، عالم و پژوهشگر 

، تأكيد زياد بر ]16،15[م ارزيابي فعاليتهاي پژوهشي نظا، ضعف ]14[
ي رشد فعاليتهاي پژوهشي و غافل ماندن از معيارهاي كيفي و معيارهاي كم

 ]17[ج پژوهشها اجرايي نشدن نتاي

2 
موانع آموزشي و 

 رساني اطالع

صورت  ، آموزش محدود مطالب درسي به]18، 2[محتواي نامناسب آموزشي 
گيري نامناسب از فناوري  رساني و بهره م اطالعنظا، ضعف ]2[عملي و تجربي 

 ]1،19[اطالعات 

 موانع نظام دانشگاهي 3
، 18[ دانشگاه با بخشهاي ديگر ، پيوند ضعيف]16[نارساييهاي ساختار دانشگاه 

 ]20[دانشجو به استاد  ، زياد بودن نسبت]16

4 
موانع اقتصادي و كمبود 

 منابع

، مشاركت مالي محدود بخش خصوصي در  ]13[كمبود اعتبارات تحقيقاتي 
هاي  ، مصرف نامناسب بودجه]13[ويژه تحقيقات دانشگاهي  تحقيقات بهاجراي 

 ]16[ابع و ابزار تحقيق ، كمبود من]19، 17[پژوهشي 

 موانع اخالقي و رفتاري 5

، ترس از شكست  ]21[جوگري و پرسشگري و ضعف  اخالق  و روحيه جست
، اهتمام كم ]2[، كمبود روحيه نقد و انتقادپذيري ]22[ اقبال اجتماعي نبوديا 

، ]13،23[رغبتي به فعاليتهاي پژوهشي تيمي در ميان پژوهشگران  و بي
غير از حل مسائل كشور ، مدنظر بودن اهدافي به]2[ن اخاطر محققهاي  دغدغه

 ]19[در بين برخي از پژوهشگران 

  


  روش پژوهش .

منظور بررسي ديدگاه دانشجويان تحصيالت تكميلي   كه بهبوداين تحقيق از نوع توصيفي ـ پيمايشي 
افزاري در  نبش نرمطبيعي دانشگاه تهران در خصوص عوامل بازدارنده ج پرديس كشاورزي و منابع

 نفر بود 956جامعه آماري تحقيق شامل . طبيعي صورت پذيرفت  عالي كشاورزي و منابع نظام آموزش
اي با انتساب تصادفي   با استفاده از فرمول كوكران تعيين و به روش طبقه نفر124كه از ميان آنها 
د و پاسخگويان شرت بسته طراحي صو اي بود كه سؤاالت آن به ابزار تحقيق پرسشنامه. انتخاب شدند
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. نداستفاده كرد) زياد خيلي (5تا ) كم خيلي (1 خود از طيف ليكرت و از اعداد يابراي بيان ديدگاهه

 و پايايي آن با كردند رشته ترويج و آموزش كشاورزي تأييد انادت تعدادي از اسرا ابزار تحقيق �روايي

. مطلوب ابزار تحقيق بود � پاياييدهندهكه نشان) =89/0α(د شمحاسبه ضريب آلفاي كرونباخ بررسي 

  .شد تجزيه و تحليل SPSSافزار  آوري شده با استفاده از نرم هاي جمع داده
  

  هاي پژوهشيافته .�
  ويژگيهاي فردي پاسخگويان. 1. 4

 درصد از دانشجويان مورد مطالعه در 9/66آوري شده بيانگر آن بود كه  هاي جمع تجزيه و تحليل داده
ميانگين سن .  بودند مشغول دكتري به تحصيلدوره درصد در 1/33ارشد و  كارشناسيوره د

و )  درصد1/58( سال 26 سال بود و بيشترين فراواني به محدوده سني كمتر از 7/25پاسخگويان 
هر يك از دانشجويان ).  درصد8/0( سال تعلق داشت 35كمترين فراواني به محدوده سني باالتر از 

بيشترين فراواني تعداد مقاالت و . و يك طرح پژوهشي اجرا كرده بودندنوشته توسط دو مقاله طور م به
و نيز )  درصد از كل پاسخگويان9/91 و 5/39ترتيب  به(كتب توليد شده به صفر مقاله و صفر كتاب 

 ) درصد از كل پاسخگويان4/44(بيشترين فراواني تعداد طرحهاي پژوهشي انجام شده به صفر طرح 
  .مربوط بود

  
  ديدگاه پاسخگويان در خصوص عوامل بازدازنده. 2. 4
عالي  افزاري در نظام آموزش هاي بازدارنده جنبش نرم منظور تعيين ميزان اهميت هر يك از سازه به

  طبيعي، ميانگين و انحراف معيار هر كدام محاسبه و بر اساس ضرايب تغييرات كشاورزي و منابع
هاي مصرف نامناسب   سازه،شود  مشاهده مي2طور كه در جدول  همان. دشندي ب  اولويتدست آمدهبه

 نبودصورت عملي و تجربي،  آموزش مطالب بهموضوع  بر  نشدنبودجه تحقيقاتي در دانشگاه، تأكيد
 ي حل مسائل كشور، توجه صرف بران دانشگاهي ادهي تالشهاي پژوهشي محقق ساماندهي و جهت

كارگيرنده علم  چاپ نتايج در مجالت، ارتباط ضعيف دانشگاه با نهادهاي بهژوهشگران به اخذ مدرك، پ
از قبيل مراكز توليدي و خدماتي، همكاري كم مؤسسات و سازمانها در ارائه اطالعات الزم به 

محتواي دروس با شرايط، مسائل و نيازهاي حال و آينده كشور، ميان هماهنگي نبود پژوهشگران، 
جانبه و دقيق بر نحوه و كيفيت اجراي  ، نبود نظارت همههاي در دانشگاهكمبود بودجه تحقيقات

طرحهاي پژوهشي در دانشگاه و كمبود مواد مصرفي مورد نياز تحقيق جزو اولويتهاي اول تا دهم 
____________________________________________________________________ 

 

1. Validity 

2. Reliability 
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افزارهاي كامپيوتري مناسب براي تحقيق، كمبود فضاي  هاي كمبود رايانه، كمبود نرم گزينه. هستند
موانع مختلف براي شركت در سمينارها و كنفرانسهاي داخل كشور داشتن ه، وجود مطالعبراي مناسب 

  . دهستنهاي در اولويت آخر  كارهاي پژوهشي از سازهدادن و نبود روحيه خودباوري در انجام 
  

  طبيعي عالي كشاورزي و منابع افزاري در نظام آموزش هاي بازدارنده جنبش نرم بندي سازه اولويت: 2جدول 

 ميانگين متغيرها يتاولو
انحراف 

 معيار

ضريب 

 تغييرات

 187/0 80/0 27/4 مصرف نامناسب بودجه تحقيقاتي در دانشگاه 1

 191/0 81/0 23/4 صورت عملي و تجربي آموزش مطالب بهموضوع  بر  نشدنتأكيد 2

دانشگاهي ن ادهي تالشهاي پژوهشي محقق  ساماندهي و جهتنبود 3
 حل مسائل كشوربراي 

32/4 86/0 199/0 

 202/0 86/0 23/4 چاپ نتايج در مجالت  و به اخذ مدركپژوهشگرانتوجه صرف  4

 علم از قبيل مراكز كار گيرنده بهارتباط ضعيف دانشگاه با نهادهاي  5
 توليدي و خدماتي

27/4 89/0 207/0 

همكاري كم مؤسسات و سازمانها در ارائه اطالعات الزم به  6
 پژوهشگران

91/3 83/0 211/0 

محتواي دروس با شرايط، مسائل و نيازهاي ميان هماهنگي نبود  7
 حال و آينده كشور

27/4 90/0 212/0 

 216/0 92/0 27/4 كمبود بودجه تحقيقاتي دانشگاهها 8

جانبه و دقيق بر نحوه و كيفيت اجراي طرحهاي  نبود نظارت همه 9
 پژوهشي در دانشگاه

07/4 89/0 217/0 

 238/0 97/0 06/4 اد مصرفي مورد نياز تحقيق كمبود مو 10

 از پژوهش نسبت به به دست آمدهنبود تناسب بين ميزان درآمد  11
  از كارهاي ديگركسب شدهدرآمدهاي 

09/4 98/0 240/0 

 241/0 86/0 59/3 طبيعي رساني در زمينه كشاورزي و منابع كمبود مراجع اطالع 12

 تصويب و خصوصروشن در نبود ضوابط و مقررات صريح و  13
 ارزشيابي طرحهاي پژوهشي

93/3 95/0 241/0 

گذاري بخش خصوصي در تحقيقات علمي در زمينه  كمبود سرمايه 14
 طبيعي  كشاورزي و منابع

02/4 97/0 241/0 

 249/0 99/0 98/3 مشكل و طوالني بودن تهيه مواد مصرفي مورد نياز در تحقيق 15

اهي از نيازهاي واقعي بخش كشاورزي و ن دانشگااطالع كم محقق 16
 طبيعي منابع

94/3 1 253/0 

 253/0 06/1 17/4 جانبه و مستمر از تحقيقات دانشگاهي نبود تشويق و حمايت همه 17

 255/0 01/1 97/3ن به زبان انگليسي براي استفاده از منابع علمي اتسلط ناكافي محقق 18
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 خارجي

 259/0 99/0 83/3 هاي ارائه شده به مراجع پژوهشيطوالني بودن مراحل تصويب طرح 19

 مشكالت مختلف خارج از محيط دليلن به ادغدغه خاطر محقق 20
 دانشگاه

90/3 03/1 264/0 

 269/0 05/1 89/3 مندي از آن نبود امكان فرصت مطالعاتي يا مشكل بودن بهره 21

 274/0 03/1 76/3 ن با روشهاي متنوع تحقيقي و آمارياناآشنايي محقق 22

 279/0 04/1 74/3 مشكل بودن ارتباط علمي با مراجع و محافل علمي خارج از كشور 23

 283/0 07/1 78/3 جانبه بر آموزش بيش از پژوهش در دانشگاه تأكيد يك 24

به دست عدم اطمينان پژوهشگران دانشگاهي از اجرايي شدن نتايج  25
 شان از كار تحقيقيآمده 

85/3 10/1 287/0 

كارگاه، گلخانه، واحد (كمبود آزمايشگاه و مزرعه تحقيقاتي مناسب  26
 ) زمين زراعي ودامپروري

68/3 06/1 287/0 

موانع مختلف براي شركت در سمينارها و كنفرانسهاي داشتن وجود  27
 خارج از كشور

82/3 19/1 310/0 

 318/0 11/1 48/3 ن دانشگاهيارغبت و انگيزه پژوهش در محققنبود  28

 319/0 13/1 53/3 فرسوده و قديمي بودن اماكن و تجهيزات تحقيقاتي 29

ن با منابع و امكانات و مقررات مربوط به تحقيقات اآشنايي محققنا 30
 در دانشگاه

07/3 02/1 333/0 

 334/0 19/1 56/3 كمبود كاركنان كمك تحقيقاتي كارآمد و مجرب 31

جوي مطالب  و  جستبراي اينترنت  كار بادرن امهارت ناكافي محقق 32
 علمي

04/3 11/1 367/0 

  وهاي تخصصي، مجالت علمي، اسناد كتابخانه(كمبود منابع علمي  33
 )مدارك

26/3 21/1 372/0 

 392/0 20/1 05/3 ن به رشته تحصيلي خوداعالقگي محقق بي 34

 414/0 23/1 98/2 پايين بودن سرعت خطوط اينترنتي 35

 422/0 20/1 84/2  كارهاي پژوهشي دادن خودباوري در انجامنبود روحيه 36

 موانع مختلف براي شركت در سمينارها و كنفرانسهاي  داشتنوجود 37
 داخل كشور

88/2 25/1 433/0 

 459/0 27/1 77/2  مطالعهبرايكمبود فضاي مناسب  38

 470/0 36/1 90/2 افزارهاي كامپيوتري مناسب براي تحقيق كمبود نرم 39

 484/0 35/1 78/2 كمبود رايانه 40

 زياد خيلي= 5زياد        = 4متوسط        = 3كم        =2كم         خيلي= 1:  مقياس
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   تحليل عاملي عوامل بازدارنده .3. 4
عنوان عامل  منظور كاهش تعداد متغيرهاي تحقيق به عوامل كمتر و تعيين سهم هر يك از عاملها بهبه

 �طبيعي از تحليل عاملي عالي كشاورزي و منابع افزاري در نظام آموزش  در توسعه جنبش نرمبازدارنده

 متغير براي تحليل عاملي 22 متغير وارد تحليل شد كه پس از بررسي آنها 40 ،لذا. استفاده شد
ز بار عاملي كمتر ا(شان  دليل پايين بودن بار عامليمناسب تشخيص داده شدند و بقيه متغيرها به

محاسبات . يا ناهمگون بودن آنها با ساير متغيرهاي موجود در هر عامل وارد تحليل نشدند) 5/0

  نيز با�آزمون بارتلت و) KMO = 722/0 (استها مناسب  شده نشان داد كه انسجام دروني داده انجام

  .دار بود  معنا01/0 در سطح 629/1005مقدار 

، شش عامل داراي مقدار ويژه باالتر از يك استخراج �يژهدر اين بررسي با توجه به معيار مقدار و

 97/63 نشان داده شده است، شش عامل مذكور در مجموع حدود 3طور كه در جدول  همان. شدند
مانده مربوط  درصد از واريانس باقي03/36اند و  كرده هاي بازدارنده را تبيين  درصد كل واريانس سازه

  .ني آنها در اين تحقيق ميسر نشده استبي به ساير عواملي است كه پيش
  

  عاملهاي استخراج شده همراه با مقدار ويژه و واريانس هر عامل پس از چرخش عاملها: 3جدول 
 درصد تجمعي درصد واريانس تبيين شده مقدار ويژه عامل رديف

 892/11 892/11 616/2 اول 1

 318/23 426/11 514/2 دوم 2

 604/34 286/11 483/2 سوم 3

 566/45 962/10 412/2 چهارم 4

 862/55 297/10 265/2 پنجم 5

 971/63 108/8 784/1 ششم 6

  

بندي  هاي مورد نظر تحقيق در شش عامل دسته ، سازه� به روش واريماكس�پس از چرخش عاملي

هاي  دارندههاي ارتباطي و اطالعاتي، باز اي، بازدارنده هاي زيرساختي ـ نهاده شدند و با عناوين بازدارنده
هاي تنگناهاي فرصتهاي مبادله علمي،  ، بازدارنده)فاوا(ضعف در فناوري اطالعات و ارتباطات 

____________________________________________________________________ 
 

1. Factor Analysis 

2. Bartlet Test 

3. Eigenvalue Criterion 

4. Factor Rotation 

5. Varimax 
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افزاري  عنوان سازهاي بازدارنده جنبش نرم هاي انگيزشي به هاي نهادي ـ مديريتي و بازدارنده بازدارنده
هاي تشكيل  ، سازه4به جدول با توجه . طبيعي نامگذاري شدند عالي كشاورزي و منابع در نظام آموزش

  .دهنده هر عامل استخراج شدند
  

  افزاري و متغيرهاي مربوط به هر يك از آنها بر اساس بار عاملي عوامل بازدارنده جنبش نرم:  4جدول 

 بار عاملي متغيرها نام عامل

مصرفي مورد يند تهيه مواد امشكالت و طوالني بودن فر
 نياز تحقيق

775/0 

كارگاه، (كمبود آزمايشگاه و مزرعه تحقيقاتي مناسب 
 ) زمين زراعيگلخانه، واحد دامپروري و

738/0 

 737/0 كمبود مواد مصرفي مورد نياز تحقيق 

محدوديتهاي زيرساختي ـ 
  اي نهاده

 )عامل اول(

 665/0 فرسوده و قديمي بودن اماكن و تجهيزات تحقيقاتي

اري كم مؤسسات و سازمانها در ارائه اطالعات الزم به همك
 پژوهشگران

743/0 

ن دانشگاهي از نيازهاي واقعي بخش ااطالع كم محقق
 طبيعي كشاورزي و منابع

685/0 

علم از به كار گيرنده ارتباط ضعيف دانشگاه با نهادهاي 
 قبيل مراكز توليدي و خدماتي

668/0 

مشكالت ارتباطي و 
  اطالعاتي

 )عامل دوم(

ر زمينه كشاورزي و رساني د كمبود مراجع اطالع
 طبيعي منابع

657/0 

 872/0 كمبود رايانه

 848/0 افزارهاي كامپيوتري مناسب براي تحقيق كمبود نرم

ضعف در فناوري اطالعات 
  و ارتباطات

 769/0 پايين بودن سرعت خطوط اينترنتي )عامل سوم(

ف براي شركت در سمينارها و  موانع مختل داشتنوجود
 كنفرانسهاي خارج از كشور

822/0 

موانع مختلف براي شركت در سمينارها و داشتن وجود 
 كنفرانسهاي داخل كشور

751/0 

تنگناهاي فرصتهاي مبادله 
  علمي

 )عامل چهارم(
مندي از  نبود امكان فرصت مطالعاتي يا مشكل بودن بهره

 آن
682/0 

 تصويب و  در خصوص و روشننبود ضوابط و مقررات صريح
 ارزشيابي طرحهاي پژوهشي

792/0 
تنگناهاي نهادي ـ 

  مديريتي
جانبه و دقيق بر نحوه و كيفيت اجراي  نبود نظارت همه )عامل پنجم(

 طرحهاي پژوهشي در دانشگاه
708/0 
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ن ادهي تالشهاي پژوهشي محقق  ساماندهي و جهتنبود
 راي حل مسائل كشوربدانشگاهي 

700/0 

 شده به مراجع طوالني بودن مراحل تصويب طرحهاي ارائه
 پژوهشي

556/0 

 813/0 ن به رشته تحصيلي خوداعالقگي محقق بي

 772/0  كارهاي پژوهشي دادننبود روحيه خودباوري در انجام
  مسائل انگيزشي

 )عامل ششم(
 516/0  رغبت و انگيزه پژوهش در محققان دانشگاهينبود

  

ها بر اساس   عامل، رتبه هر يك از سازه با توجه به نتايج تحليل عاملي، به تفكيك هر،در نهايت
ها، از عامل  بر اساس يافته. ستا   داده شدهنا نش5شد كه در جدول مقدار ضريب تغييرات مشخص 

م متغير ارتباط ضعيف دانشگاه با نهادهاي واول متغير كمبود مواد مصرفي مورد نياز تحقيق، از عامل د
م متغير پايين بودن سرعت خطوط و و خدماتي، از عامل سعلم از قبيل مراكز توليديكار گيرنده به

مندي از آن، از عامل  اينترنتي، از عامل چهارم متغير نبود امكان فرصت مطالعاتي يا مشكل بودن بهره
راي حل مسائل كشور و در بن دانشگاهي ادهي تالشهاي پژوهشي محقق  ساماندهي و جهتنبودپنجم 
 اولويتهاي اول را  در رغبت و انگيزه پژوهش در محققان دانشگاهينبود از عامل ششم متغير ،نهايت

  . افزاري از ديدگاه پاسخگويان به خود اختصاص داده است م هاي جنبش نر عنوان بازدارنده به
 

 هاي بازدارنده به تفكيك هر عامل بر اساس ضريب تغييرات بندي سازه اولويت: 5جدول 

 تضريب تغييرا متغيرها اولويت عوامل

 238/0 كمبود مواد مصرفي مورد نياز تحقيق  1

 249/0  و طوالني بودن تهيه مواد مصرفي مورد نياز تحقيقتمشكال 2

3 
كارگاه، گلخانه، واحد (كمبود آزمايشگاه و مزرعه تحقيقاتي مناسب 

 287/0 ) زمين زراعيدامپروري و

 لوعامل ا

 319/0 قاتيفرسوده و قديمي بودن اماكن و تجهيزات تحقي 4

1 
از قبيل مراكز به كار گيرنده علم ارتباط ضعيف دانشگاه با نهادهاي 

 207/0 توليدي و خدماتي

2 
همكاري كم مؤسسات و سازمانها در ارائه اطالعات الزم به 

 211/0 پژوهشگران

 241/0 طبيعي رساني در زمينه كشاورزي و منابع كمبود مراجع اطالع 3

 موعامل د

4 
كم محققان دانشگاهي از نيازهاي واقعي بخش كشاورزي و اطالع 
 253/0 طبيعي منابع

 414/0 پايين بودن سرعت خطوط اينترنتي 1 عامل سوم
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 470/0 افزارهاي كامپيوتري مناسب براي تحقيق كمبود نرم 2

 484/0 كمبود رايانه 3

 269/0  از آنمندي نبود امكان فرصت مطالعاتي يا مشكل بودن بهره 1

2 
موانع مختلف براي شركت در سمينارها و داشتن وجود 

 عامل چهارم 310/0 كنفرانسهاي خارج از كشور

3 
موانع مختلف براي شركت در سمينارها و داشتن وجود 

 433/0 كنفرانسهاي داخل كشور

1 
ن دانشگاهي دهي تالشهاي پژوهشي محققا ي و جهتساماندهنبود 

 199/0 ورراي حل مسائل كشب

2 
اي هجانبه و دقيق بر نحوه و كيفيت اجراي طرح نبود نظارت همه

 217/0 پژوهشي در دانشگاه

3 
 تصويب و خصوصنبود ضوابط و مقررات صريح و روشن در 

 241/0 ارزشيابي طرحهاي پژوهشي

 عامل پنجم

4 
طوالني بودن مراحل تصويب طرحهاي ارائه شده به مراجع 

 259/0 پژوهشي

 318/0 ن دانشگاهيا رغبت و انگيزه پژوهش در محققودنب 1

 عامل ششم 392/0 عالقگي محققان به رشته تحصيلي خود بي 2

 422/0  كارهاي پژوهشي دادننبود روحيه خودباوري در انجام 3

  

  

  گيري و پيشنهادها نتيجه .�

طبيعي از  نابععالي كشاورزي و م افزاري در نظام آموزش هاي بازدارنده جنبش نرم در اين تحقيق سازه
طبيعي دانشگاه تهران بررسي و با  ديدگاه دانشجويان تحصيالت تكميلي پرديس كشاورزي و منابع

هاي بازدارنده مزبور نشان داد كه از  بندي سازه اولويت. بندي شدند  تحليل عاملي دستهاز روشاستفاده 
ترين  ودجه پژوهشي، مهم تخصيص و مصرف بهينه ببرايديدگاه پاسخگويان، نبود تمهيدات مناسب 

 پژوهشي تخصيص يافته در دانشگاهها بيشتر   و حتي اهميت آن از ميزان بودجهاستعامل بازدارنده 
م اهميت شناسايي شد، توجه كم به آموزشهاي عملي و ل بازدارنده ديگري كه در مرتبه دوعام. است

اين امر . است و آينده كشور محتواي دروس با مسائل و نيازهاي حالميان  مطابقت نبودتجربي و 
، آموزشي خصوصشود و در اين  ريزي مي مبين آن است كه اساس نهضت توليد علم در آموزش پايه

  .  است كه تواناييهاي فني و مهارتي دانشجويان را ارتقا بخشدبخشثمر
حل  يراب ساماندهي تالشهاي پژوهشي نبود ،از ديگر مسائلي كه پاسخگويان بر آن تأكيد داشتند

دهد حركتهاي پراكنده علمي، عاملي بازدارنده در شتاب يافتن جنبش  مسائل كشور بود كه نشان مي
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 چاپ نتايج در مجالت را  و پاسخگويان توجه صرف محققان به اخذ مدرك،همچنين. افزاري است نرم
ن در باال اهاي اصيل پژوهشي محقق دهد انگيزه از موانع تقويت نهضت توليد علم دانستند كه نشان مي
  .استبردن كيفيت توليدات علمي از اهميت زيادي برخوردار 

نام عوامل محدوديتهاي زيرساختي هاي بازدارنده، در مجموع شش عامل به در تحليل عاملي سازه
اي، مشكالت ارتباطي و اطالعاتي، ضعف در فناوري اطالعات و ارتباطات، تنگناهاي فرصتهاي  ـ نهاده

 درصد از واريانس كل 97/63اهاي نهادي ـ مديريتي و مسائل انگيزشي در مجموع مبادله علمي، تنگن
بر . ندكردطبيعي را تبيين  عالي كشاورزي و منابع افزاري در نظام آموزش هاي بازدارنده جنبش نرمهساز

  : شود افزاري پيشنهاد مي منظور رفع موانع و توسعه جنبش نرم  بهزير موارد ،هاي پژوهش اساس يافته
تقويت و ساماندهي سازمان تحقيقات ملي كشاورزي با برخورداري از قدرت و توان علمي، مالي و . 1

اندازهاي علمي و تكنولوژيكي كشور متناسب با نيازها، شرايط و امكانات  قانوني كافي براي تعيين چشم
  ؛حال و آينده

ي محققان و در نهايت، دهي به تالشهاي پژوهش تعيين موضوعات پژوهشي مورد نياز و جهت. 2
نحوي كه كنشگران توليد علم اعم از كارگيري و عملياتي كردن آنها، به  بهمنظوربهريزي  برنامه

  ؛دانشگاهي و غير دانشگاهي را تحت پوشش قرار دهد
اي در  طبيعي كه بتواند شبكه گسترده ايجاد بانك اطالعات علمي فراگير در زمينه كشاورزي و منابع. 3

 و تا آنجا كه امكان دارد، اطالعات و آمار ندكشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي كشور ايجاد سطح دان
 و به موقع در اختيار پژوهشگران قرار ندآوري، پردازش و ذخيره ك هاي مختلف را جمع مربوط به زمينه

  ؛دهد
اي توسعه ملي ه تعيين اعتبارات پژوهشي در دانشگاهها در حد قابل قبول و منطبق با اهداف برنامه. 4

، توزيع عادالنه و متناسب با نياز بودجه پژوهشي بين اينعالوه بر . همراه با نظارت بر نحوه مصرف آنها
  ؛دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي در نقاط مختلف كشور نيز بايد مورد توجه قرار گيرد

5 .از داخل و خارج اي و بين دانشگاهي در  ي و كيفي ارتباطات بين دانشكدهتقويت و گسترش كم
 .گيري روزآمد از دستاوردهاي علمي و تكنولوژيكي جهان  بهرهمنظوربهكشور 
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