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تحقیقات کشاورزي اندرکاران مختلف در نظام شناسایی جایگاه کنونی و مطلوب دست
کشور

زادهغالمحسین عبداهللا، *زادهابوالقاسم شریف

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگاناناستادیار

چکیده
اندرکاران عرصه تحقیقات کشاورزي ایران در ارتباط با کارکردهاي مورد انتظار به این تحقیق به شیوه پیمایشی به منظور شناسایی جایگاه کنونی و مطلوب دست

با . دهنداعضاي هیات علمی کشاورزي جامعه آماري این تحقیق را تشکیل میمحققان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي و . انجام رسیده است
محقق 152و ) N=1260(عضو هیات علمی 172اي گیري چند مرحلهگیري از روش نموهاستفاده از فرمول کوکران براي تعیین حجم نمونه و با بهره

)1160=N (ها از سوي گروهی از اعضاي هیات علمی و محققان رد استفاده براي گردآوري دادهروایی پرسشنامه مو. برگزیده و مورد مطالعه قرار گرفتند
از . مورد تایید قرار گرفت) هاي مختلفبراي بخش. 89تا . 71بین (پایایی آن نیز برپایه ضریب آلفاي کرونباخ . کشاورزي مورد بررسی و تایید قرار گرفت

اندرکار موقعیت کنونی و مطلوب هفت دست،بر اساس نتایج تحقیق. هاي آماري مناسب بهره گرفته شدروشها با کاربست براي تحلیل دادهSPSSافزارنرم
هاي تحقیق، نخستین اولویت کارکردي با توجه به یافته. بندي شداصلی عرصه تحقیقات کشاورزي در ارتباط با نه کارکرد شناخته شده تحقیقاتی اولویت

هاي کشاورزي، کشاورزي دانشگاهی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، شبکه ترویج کشاورزي کشور، تشکلهاي فرابخشی، تحقیقات سازمان
بندي، طراحی و اجراي تحقیقات سیاستگذاري و اولویت: المللی در وضعیت مطلوب به ترتیب عبارت است ازاي و بینبخش خصوصی و مراکز تحقیقاتی منطقه

هاي تحقیقاتی ي تحقیقات راهبردي، جذب فناوري و رسانش دستاوردهاي تحقیقاتی، طراحی و اجراي تحقیقات سازگاري، تامین نهادهکاربردي، طراحی و اجرا
اندرکاران تحقیقات داري بین کارکرد فعلی و مطلوب تمامی دستشکاف معنی) tآزمون (ها طبق نتایج مقایسه میانگین. هاي نهادي و سیاستیو حمایت
.داردوجود کشاورزي 

نظام تحقیقات کشاورزي، تحلیل وضعیت، توسعه فناوري کشاورزي:هاکلیدواژه

'مقدمه- 1

گیري از دانش و فنـاوري در توسـعه کشـاورزي نیازمنـد     بهره
. هاي تحقیق و توسعه فناوري کشاورزي اسـت تقویت ظرفیت

این مهم از طریق ساماندهی نظام تحقیقات کشـاورزي کشـور   

sharifsharifzadeh@gmail.com: دار مکاتباتنویسنده عهده*

یک نظـام ملـی تحقیقـات کشـاورزي تمـامی      . شودممکن می
شــود کــه مســئولیت هــاي یــک کشــور را شــامل مــیســازمان

ــازماندهی،  ــابع  س ــامین من ــرا و ت ــاهنگی، اج ــاز هم ــورد نی م
هاي تحقیقاتی داراي دستاوردهاي معـین بـراي توسـعه    برنامه

بـه  .]1[دارنـد  کشاورزي و مدیریت منابع طبیعـی را برعهـده  
تـوان در  هاي تحقیقات کشاورزي را مـی نظام،لحاظ کارکردي

پژوهشی-فصلنامه علمی

سیاست علم و فناوري 1390پاییز، 1، شماره چهارمسال 
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چارچوب عرضه و تقاضا براي دسـتاوردهاي مربوطـه، یعنـی    
ــا  ــش، فن ــل  دان ــاورزي تحلی ــات کش ــروري و اطالع . ]2[دک

هـاي تحقیقـات   ، نظـام و ساختاريهمچنین، از منظر سیستمی
هاي دانـش و اطالعـات   کشاورزي در چارچوب مفهومی نظام

کشاورزي، نظام ملـی پـژوهش و فنـاوري و نیـز، نظـام ملـی       
. ]3[باشد نوآوري قابل بررسی می

هـار دهـه   هاي ملی تحقیـق و توسـعه کشـاورزي طـی چ    نظام
گذشته در سطح جهان حداقل سه مرحله تکاملی را پشت سر 

به طـول  1980گیري اولیه تا اوایل دهه دوره شکل: اندگذاشته
تحقیقات 1هاي عمومیانجامید و در طی آن بر توسعه سازمان

بخشـی بـه منـابع    کشاورزي در سطح ملـی از طریـق انسـجام   
و فیزیکـــی و انســـانی در قالـــب یـــک ســـازمان عمـــومی 

هـاي  گذاري بیشتر براي تقویت گستره و عمق فعالیـت سرمایه
از . تحقیقاتی سازمان ملی تحقیقات کشـاورزي تاکیـد گردیـد   

گذاري شـروع بـه کنـد شـدن     ، روند سرمایه1980اواخر دهه 
ها متوجه بهبود کـارایی رونـد اسـتفاده از    نمود و بیشتر تالش

یـزي، پـایش و   رمنابع موجود با تکیه بـر بهبـود رونـد برنامـه    
ارزشیابی، بهبود مدیریت مالی، پاسخگویی بیشـتر، و افـزایش   

از . هاي مخاطبـان گردیـد  ها و دستاوردها با نیازمناسبت برنامه
استمرار ناپایایی و عدم اثربخشی در 1990اوایل تا اواخر دهه 
هاي تحقیقـاتی عمـومی بـه مرحلـه سـومی      بسیاري از سازمان

آفرینـی  منجر شد که طی آن مشارکت بیشتر مخاطبان و نقـش 
هــاي نــوآوري تــر بخــش خصوصــی در گســتره نظــاموســیع

توان شـاهد  در حال حاضر می. ]4[کشاورزي مورد توجه بود 
هایی در گستره تحقیقات کشاورزي بود که مقابله ظهور چالش

هاي اثـربخش جهـت   پیگیري رهیافتبا آنها نیازمند تدوین و
تضمین پاسـخگویی و بهسـازي دسـتاوردها و پیامـدها و نیـز      

هـاي تحقیقـاتی   تالش هدفمند براي ساماندهی و توسعه نظام
همزمــان بــا تحــوالت . تکثرگــرا در بخــش کشــاورزي اســت

گــذاري در صــورت گرفتــه در زمینــه تــامین مــالی و ســرمایه
نـوعی تحـول در انگـاره    توان شـاهد  تحقیقات کشاورزي، می

دهـی و تقویـت   سوي شـکل ساختاري این بخش، و حرکت به
این در حالی است . ]5[هاي ملی تحقیقات کشاورزي بود نظام

1- Public organizations

هـــا و گـــذاريکـــه طـــی چنـــد دهـــه گذشـــته سیاســـت 
هاي عمـومی عمـدتاً بـر الگـوي سـازمان ملـی       گذاريسرمایه

م در قالـب پـارادای  . تحقیقات کشـاورزي اسـتوار بـوده اسـت    
متعارف تحقیقات کشاورزي، منابع عمومی به عنوان گرانت یا 

هاي اعطایی معمـوالً از سـوي وزارت کشـاورزي بـراي     کمک
شـود و آن  یک بخش تحقیقاتی متمرکز یا موسسه فـراهم مـی  

موسسه نیز به نوبه خود با کنترل و مدیریت متمرکز به تـدوین  
اي از شـبکه هاي تحقیقاتی از طریـق ها و اجراي برنامهاولویت

، 1990در دهـه  . نمایندمراکز تحقیقاتی تحت پوشش اقدام می
توانسـت  هایی مواجه گشت، چرا که نمیدایم با چالشااین پار
هاي عمومی و خصوصی را در برگیرد کـه  اي از سازمانگستره

توانسـتند بـه تـامین مـالی تحقیقـات      بطور بالقوه یا بالفعل می
هـاي  گـذاري و انجـام برنامـه   تمبادرت ورزند و در امر سیاس

ــد   ــارکت نماین ــاتی مش ــور  . ]6[تحقیق ــردي بط ــین رویک چن
مطرح در پارادایم جدید 2مشخص با مفهوم تکثرگرایی نهادي

توسعه همسو است که مبین به رسمیت شـناختن و مشـارکت   
هاي مختلـف توسـعه،   اندرکاران عرصهتمامی ذینفعان و دست

. دباشاز جمله تحقیقات کشاورزي می
تأسیس مؤسسه رازي در از زمان تحقیقات کشاورزي در ایران 

را از جنبه گسترش زیاديتاکنون تحوالت 1303سال 
موسسات و مراکز تحقیقاتی و تولیت و مدیریت آنها، 
گسترش مراکز آموزش عالی کشاورزي و نیز تحول ساختاري 

3عنوان همکاران نهاديو کارکردي ترویج کشاورزي به

در کنار تحوالت.کشاورزي از سر گذرانده استتحقیقات 
-سازمانموسسات و مراکز تحقیقاتی وابسته بهيساختار

هايتعداد دانشکده،کشورکشاورزيوآموزشتحقیقات
زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، کشاورزي

نیز دانشگاه آزاد اسالمی و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی 
هاي سازمانی طورکلی، ظرفیتبه.ه استافزایش یافتسرعت به

توان در پنج گروه در حوزه تحقیقات کشاورزي را می
گروه نخست در محدوده تشکیالتی وزارت جهاد : برشمرد

) الف: (کشاورزي و مابقی در خارج از این محدوده قرار دارد
هاي سازمانی توسعه و انتقال فناوري وزات جهاد ظرفیت

شامل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، 

2- Institutional pluralism
3- Institutional co-actors
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هاي آموزشی و پژوهشی کشاورزي، موسسات، مراکز ومجتمع
ها و مراکز و موسسات تحقیقاتی پژوهشکده) ب(وابسته؛ 

هاي دانشکده) ج(هاي اجرایی؛ ها و دستگاهوابسته به دانشگاه
هاي دولتی و کشاورزي، دامپزشکی و منابع طبیعی دانشگاه

ها و مجامع علمی انجمن) د(؛ )زاد و غیر انتفاعیآ(غیردولتی 
ها و ها، اتحادیهسازمان) ه(اي مرتبط با کشاورزي؛ و و حرفه
از چنین شواهدي . ]7[هاي صنفی و تولیدي کشاورزي تشکل
اندرکاران مختلفی در حوزه تحقیقات آید که دستبرمی

کشاورزي کشور فعال و هر یک در سطوح مختلف محلی، 
در . دار وظایفی در این حوزه هستندالمللی، عهدهبینملی و 

اندرکاران نه در خال و به صورت حالت مطلوب، این دست
پیوسته، خطی، بلکه به صورت بهمشکل اي و نه به جزیره

کنند و هر یک در پیوستار فرآیندي و مشارکتی فعالیت می
، با همکاري و هماهنگی سایر 1توسعه فناوري کشاورزي

دهند و بنا به نظریه ندرکاران وظایفی را انجام میادست
ها، عملکرد هر یک از آنها در هر مرحله به شدت به سیستم

بر این . اندرکاران وابسته استهمکاري و عملکرد سایر دست
اندرکاران امر توام با افزایی دستاساس، هماهنگی و هم

براي نمونه(جلوگیري از همپوشانی و یا شکاف کارکردي 
ها و در عوض، انجام عدم انجام تحقیق در برخی حیطه

، نیازمند )هاي دیگردر حیطهتحقیقات مشابه و تکراري
برقراري تعامالت و پیوندهاي سازمانی الزم بین 

اندرکاران تحقیقات کشاورزي است که بنا به شواهد دست
تواند در چارچوب نظام ملی تحقیقات کشاورزي موجود می

برقراري پیوندهاي ). 1شکل (رتقا یابد شکل بگیرد و ا
سازمانی و تشکیالتی در قالب ساماندهی نظام تحقیقات 

تواند موجب هماهنگی و تقسیم کار مطلوب کشاورزي می
.اندرکاران مختلف را فراهم نمایدبین دست

هاي عملیاتی نظام تحقیقات کشاورزي دامنه وسیعی از حوزه
شود که هرکدام از اهداف و موسسات متعددي را شامل می

تنوع و گستردگی این دامنه به . متفاوتی برخوردار هستند
هاي غیردولتی، وضعیت بخش کشاورزي نظیر توسعه بخش

درجه وابستگی آن به بازار و دسترسی کشاورزان به فناوري، 
هاي دولت ها و حمایتالمللی، مشوقهاي بینتعامل با سازمان

1- continuum of agricultural technology development

هاي نظام دانش، اطالعات، و نیز ظرفیت و پیوند سایر مولفه
ساختار نظام . ]8[فناوري و نوآوري کشاورزي بستگی دارد 

-که تحت نامي استنظام وسیعترتابعتحقیقات کشاورزي 

، نظام ]10و9[اطالعات کشاورزي و نظام دانشهایی چون 
از ]12[نظام نوآوري کشاورزيو ]11[فناوري کشاورزي 

اي به منطقه دیگر کشوري به کشور دیگر و حتی از منطقه
مناسبات و روابط سازمانی و (همچنین ساختار . متفاوت است

مجموعه (و کارکردهاي ) اندرکارانتشکیالتی بین دست
ام یک نظ) اندرکارانهاي دستها و فعالیتوظایف، نقش

تحقیقات کشاورزي به صورت پویا و همسو با تحوالت  
تالش شده تا بر مبناي 1در شکل . یابدتاثیرگذار تغییر می

کارکردهاي شناخته شده در حوزه تحقیقات و توسعه فناوري 
کاران این حوزه و مناسبات بین آنها راندکشاورزي و نیز دست

شاورزي، هاي پژوهش، فناوري و نوآوري کدر چارچوب نظام
شده ویک الگوي مفهومی از نظام تحقیقات کشاورزي ارایه 

اندرکاران نظام تحقیقات مبناي استخراج کارکردها و دست
ي مزبورالگو.  گیردکشاورزي و تدوین پرسشنامه تحقیق قرار

است که یک نظام تحقیقات کشاورزي دربرگیرنده آن مبین 
سازي با فراهممرتبط با هم است کهبازیگران اي از مجموعه

اي ها و با تدوین و اجراي مجموعهسري منابع و موهبتیک
پیوسته از وظایف ستادي و صفی معین در راستاي بهم

و ریزي و مدیریت، اجرا و پشتیبانیسازي، برنامهزمینه
.کنندمیهاي تحقیقات کشاورزي تالش رسانش یافته

پیشینه تحقیق-2
هاي حاکی از این است که پژوهشمرور اجمالی منابع موجود 

ها و پیامـدهاي  نسبتاً محدودي درباره فرآیند، ساختار، سیاست
تحقیقات و توسعه فناوري در بخش کشاورزي به عنوان یـک  

، مــدیریتی، 2از منظــر نهــادي(اي رشــتهقلمــرو مطالعــاتی بــین
.صورت گرفته است) اجتماعی، اقتصادي، سیاستی و سیستمی

ها که گذرانده، در مفهوم کلی، شامل قوانین و مقررات و نیز سازمان"نهاد"در این مقاله، -2
. دارنده و مجري قوانین و مقررات مربوطه هستندپاس
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]1[الگوي مفهومی نظام تحقیقات کشاورزي ) 1شکل 

این در حالی است که تحقیقات و توسـعه فنـاوري در بخـش    
هـاي  شناسی مستمر از طریق پژوهشکشاورزي نیازمند آسیب

وار به چند مـورد از  در ادامه به صورت نمونه. مند استروش
:هاي مرتبط اشاره شده استپژوهش

اتی در کشور باعث شـده  پراکندگی بیش از اندازه مراکز تحقیق
است که این مراکـز از نظـر نیـروي انسـانی بـا افـت کیفیـت        

در همین خصوص، هزینه تحقیقـات در ایـران   . مواجهه شوند
تـر ارزیـابی شـده اسـت     نسبت به استانداردهاي جهانی پـایین 

تحلیــل عــاملی ســازوکارهاي تقویــت کــارکرد مراکــز  . ]13[
، بـه اسـتخراج پـنج    آنآموزش عالی کشاورزي در تحقیقـات  
گرایی، توسعه کارکردي، عامل یا مولفه زیربنایی با عنوان شبکه

اي و توسـعه تحقیقـات در سـطح    توسعه نهادي، توسعه حرفه
همچنـین تحلیـل عـاملی    . تحصیالت تکمیلی انجامیـده اسـت  

هاي راهبردي مورد نظر بـه اسـتخراج چهـار عامـل بـا      چالش
ــام ــق و تو  ن ــتر تحقی ــاهمواري بس ــاي ن ــاورزي،  ه ــعه کش س

هـاي  هاي کلیت نظام پـژوهش و فنـاوري، ضـعف   محدودیت
هــاي نهــادي تحقیقــات کشــاورزي و ضــعف   /ســاختاري

دستاوردي تحقیقات کشـاورزي منجـر شـده اسـت     /کارکردي
هاي مجموعه تحقیقات کشاورزي ها و ماموریترسالت. ]14[

هـاي تحقیقـاتی همسـو بـا     در پرتو طراحـی و اجـراي برنامـه   
هاي توسعه پایدار بخـش کشـاورزي کشـور    ولویتاهداف و ا

هاي تحقیقـاتی  سویی برنامهعالوه بر این، هم. پذیر استامکان

:وظایف صفی
مدیریت عملیاتی-
شناسایی مسایل و -

نیازها
گذارياولویت-
هاي تدوین طرح-

تحقیقاتی
اجراي تحقیقات-
مهیاسازي و-

و رسانش نتایج 
انتقال فناوري (تحقیقات 
)سازيیا تجاري

ارزشیابی و -
پیامد سنجی-

ها و منابعموهبت
برنامه کار، -

هاي محوري، سیاست
تحقیقاتیهاي طرح

منابع مالی-
/ محقق: نیروي انسانی-

نیروي پشتیبان/ مدیر 
: هازیرساخت-

/ تجهیزات و آزمایشگاه
مزرعه / ایستگاه

...تحقیقاتی

وظایف ستادي
ریزيمدیریت و برنامه-

راهبردي
سیاستگذاري-
کارتدوین برنامه-
تامین و تخصیص منابع-
سازماندهی، پایش، -

راهبريهدایت و
مدیریت اطالعات-

تامین و توسعه نیروي -
انسانی

برقراري پیوندها-
رسانش دستاوردها-

اندرکاران بخش دست
خصوصی

هاي تحقیقات شرکت
و فناوري خصوصی، 
واحدهاي تحقیق و 
توسعه در صنایع 

هاي کشاورزي، شرکت
هاي شرکت/ فراوري

/  تجاري کشاورزي
واحدهاي تولیدي 

بخش بزرگ 
...کشاورزي و

کنشگران بخش عمومی:
هاي سیاستگذار و حمایتی بخش علوم، تحقیقات و فناوريارگان-
مراکز تحقیق و توسعه / هاموسسات تحقیقات کشاورزي دولتی، دانشگاه-

واحدهاي  ترویج و خدمات کشاورزي، تشکیالت تعاونی/  دولتی 

اندرکاران  دست
:ايمنطقهالمللی و بین

ها و  شرکت-
المللی موسسات بین

تحقیق و فناوري
هاي اهداگران کمک-

ايتوسعه
اي و مراکز منطقه-

المللی تحقیقات بین
کشاورزي

اندرکاران جامعه دست
مدنی

هاي غیردولتی و سازمان
هاي اجتماعی گروه

هاي وابستهکشاورزان و تشکل
هااتحادیهها و ها، سازمانانجمن

غیررسمی/ پژوهش محلی

تحقیقات کاربردي

تحقیقات بنیادینتحقیقات راهبردي تحقیقات سازگاريخدمات تحقیقاتی
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برداران بخش با شرایط بخش کشاورزي، تسهیل دسترسی بهره
کشاورزي بـه خـدمات مـورد نیـاز و نیـز تقویـت پیونـدهاي        

هـاي یکپارچـه   تحقیقات و ترویج کشاورزي بر مبناي رهیافت
بـرداران  ر دستاوردها و کاربست آنهـا از سـوي بهـره   جهت نش

ــات  کشــاورزي ســازه ــر اثربخشــی تحقیق ــذار ب ــایی تاثیرگ ه
. ]15[رونــد کشـاورزي در توسـعه کشـاورزي بـه شـمار مـی      

هاي مـدیریتی و سـازمانی واحـدهاي نهـادي     بهسازي ظرفیت
شاکله نظام تحقیقـات کشـاورزي کشـور بـر پایـه اصـالحات       

ي الگوهاي سازمانی اقتضایی نقش مهمی سازساختاري و پیاده
.]16[نماید نظام ایفا میاین را در ارتقاي اثربخشی و کارایی 

طـورکلی، نقـاط ضـعف سـاختاري و کـارکردي تحقیقـات       به
عدم یکپـارچگی  : گونه برشمردتوان اینکشاورزي ایران را می

تحقیقـات و  ها، موسسـات ساختاري همکاري مناسب سازمان
گذاري محدود بخـش خصوصـی   ها و ترویج؛ سرمایهدانشگاه

ــودن بودجــه   ــود و نامتعــادل ب در تحقیقــات کشــاورزي؛ کمب
اختصاصــی بــه تحقیقــات کشــاورزي بــدون در نظــر گــرفتن 

؛ اسـتفاده ناکـارآ از   هاگیريها؛ تمرکزگرایی در تصمیماولویت
امکانات و دسـتاوردهاي پژوهشـی؛ مشـکالت اداري؛ فقـدان     

ریـزي، نظـارت و   اطالعات کافی مدیریتی؛ و ناکـارآیی برنامـه  
به این مشـکالت بایـد ضـعف رونـد     . ]17[ارزیابی تحقیقات 

سازي اي در نظام تحقیقات کشاورزي، عدم شبکهتوسعه حرفه
جهــت همــاهنگی در چــارچوب نظــام ملــی نــوآوري کشــور

کنشگران و تسهیم منابع، ناپایداري مالی حاصـل از وابسـتگی   
شدید به منابع دولتـی، عـدم پیگیـري رویکردهـاي راهبـردي      

گیري اي مشخص براي بهرهسازي، نبود برنامهمبتنی بر تجاري
المللـی را نیـز   هاي بخش خصوصـی و مراکـز بـین   از ظرفیت

.  افزود
رزي در کشورهاي مختلف و نیز هاي ملی تحقیقات کشاونظام

موسسات تحقیقات کشاورزي در سطوح مختلف محلی، ملی، 
بایست اهداف معینی را دنبال نماینـد  المللی میاي و بینمنطقه

با توجه به اینکـه  . تا بتوانند رسالت خویش را به انجام رسانند
هاي کافی براي مراکز و موسسات تحقیقاتی از منابع و ظرفیت

مزمان اهداف مختلف برخوردار نیسـتند و در عـین   پیگیري ه
حال تحقـق اهـداف مختلـف از اهمیـت و اولویـت متفـاوتی       

اندرکاران امر بر اسـاس  ،الزم است دست]18[برخوردار است 
بنـدي اهـداف و   معیارها و ضوابط معتبـر نسـبت بـه اولویـت    

. هاي مختلفی که پیش رو دارند، مبادرت ورزندسیاست
جهانی شدن، روابـط علمـی و فنـاوري نیـز     در پرتو تحوالت

گسترش روابط تحقیق و توسعه در سطح . گسترش یافته است
المللـی تحقیـق و   المللی با افـزایش همکـاري مراکـز بـین    بین

هاي تحقیقـاتی ملـی همـراه گشـته     ها و سازمانتوسعه با نظام
هایی براي سـاماندهی  توان شاهد تالشاست و در پرتو آن می

. المللی تحقیقات کشـاورزي بـود  اي و بیناي منطقههبه شبکه
یکی از دستاوردهاي نهادمندسازي روابط علمی و تحقیقـاتی،  

اي هـاي منطقـه  اي از جمله شـبکه هاي منطقهگیري شبکهشکل
انـدرکاران  تحقیقات کشاورزي اسـت کـه از همکـاري دسـت    

ــام  ــه و نظ ــات کشــاورزي منطق ــات  تحقیق ــی تحقیق ــاي مل ه
. گیرندمیکشاورزي شکل 

، الزامات تنوع بخشی به برنامه ]19[در قالب یک فراتحلیل
گیري از دانش بومی در کار تحقیقات کشاورزي جهت بهره

هاي علمی بر مبناي مشارکت ها و فناوريکنار نوآوري
اجتماعات محلی به عنوان عناصري از پارادایم نوظهور توسعه 

بر این اساس، . شده استبراي تحقیقات کشاورزي معرفی
تواند استفاده مشارکت کشاورزان در تحقیقات کشاورزي می

تر از منابع محدود تحقیقات رسمی کشاورزي را به اثربخش
اثر تلفیق افزایی هم،فرضیه مورد نظر. دنبال داشته باشد

گرفته بوسیله کشاورزان آزمایشات رسمی و آزمایشات صورت
هاي تجربی گردآوري داده،براي آزمون این فرضیهکه است

شده در سطح آفریقا مورد کنکاش قرار گرفته است که 
این امر مستلزم . ماحصل کار نیز تایید فرضیه مزبور بوده است

پژوهشگري کشاورزان، به رسمیت شناختن نقش 
هاي تحقیقاتی و توسعه دهی آنها در برنامهمشارکت
و ايهاي پژوهشگري محلی است که الزامات حرفهظرفیت
.شناختی خاص خود را در پی داردروش

هاي سیستمی تحقیقات در مبحث شناسایی چارچوب
هاي نوآوري به عنوان یکی از کشاورزي، از نظام

هاي تحلیل موقعیت نهادي تحقیقات کشاورزي چارچوب
در همین خصوص، در بررسی سیر . سخن به میان آمده است
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ی عناصري نظیر المللنهادي تحقیقات کشاورزي در سطح بین
هاي تحقیقاتی، نقش کنشگران چگونگی تبیین اولویت

مختلف، روابط بین آنها، چگونگی ارزشیابی عملکردها، 
هاي ذینفع، نحوه گویی در قبال جامعه و گروهها، پاسخمحرك

تولید، انتقال و استفاده از دانش، و نیز ساختارهاي سازمانی را 
این بین، بررسی روابط بین در . مورد مطالعه قرار گرفته است

مراکز تحقیقاتی، دانشگاه و صنعت در توسعه و انتقال فناوري 
. ]20[اي برخوردار است از جایگاه ویژه

با طرح نظام ملی نوآوري، محققان مختلف از ایـن انگـاره بـا    
ریزي تحقیقـات و  عنوان نظام ملی نوآوري کشاورزي در طرح

هـاي  چنانچـه یافتـه  . انـد توسعه فناوري کشاورزي بهره گرفته
، انگـاره نظـام ملـی    ]21[دهـد  پژوهشگران مختلف نشان مـی 

نــوآوري در تبیــین جایگــاه کنشــگران مختلــف در پــژوهش، 
نوآوري و فناوري کشاورزي و پیوندهاي بین آنهـا از منظـري   

انـدرکاران  تواند کارساز باشد و دستنگر میسیستمی و کلیت
دهی و مـدیریت فرآینـدهاي   امر را در نگاشت نهـادي، سـامان  

. پویاي نوآوري و فناوري در گستره ملی یاري دهد
گاهی به تحقیقات صورت گرفته در داخل کشـور در حـوزه   ن

تحقیق و توسعه کشاورزي نشان دهنده این واقعیت است کـه  
، فقـط بـه   1گرایانـه ها به صورتی فروکاسـت بیشتر این پژوهش

وري کشـاورزي، یعنـی   بخشی از پیوستار تحقیق و توسعه فنـا 
هاي تحقیقات کشـاورزي بـر مبنـاي    ها و یافتهپذیرش فناوري

هم با تمرکز بر کشـاورزان در نقـش   ها، آنالگوي نشر نوآوري
پـل  (دهنـده  کاربر نهایی و ترویج کشاورزي بـه عنـوان انتقـال   

از بـین روابـط بـین    . انـد پرداختـه ) ارتباطی کشاورز و محقـق 
شاورزي، بیشتر رابطه بین ترویج و اندرکاران تحقیقات کدست

. تحقیق و ترویج با کشاورزان مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت    
بنیان نظري چنین مطالعاتی عمدتاً بر مبناي یک رویکرد خطی 

گـري  از تحقیقـات بـه مزرعـه بـا واسـطه     (به توسعه فنـاوري  
و در نتیجـه، محـدود کـردن فرآینـد توسـعه فنـاوري       ) ترویج

گرفتن سایر ناي انتقال و کاربرد و در نظر هکشاورزي به حلقه
بندي، تامین ریزي، اولویتگذاري، برنامهنظیر سیاست(ها حلقه

و پیوندهاي چندگانـه  ) مالی، مدیریت، ارزشیابی و پیامدسنجی

1- Reductionist

در . اندکاران امر استوار بـوده اسـت  و متقابل بین تمامی دست
گـذاري و تخصـیص   سـرمایه (همین راستا، مولفه تامین مـالی  

و اخیـراً،  ) اعتبارات تحقیقات کشاورزي از محل منابع دولتـی 
بازده اقتصادي تحقیقات کشاورزي مـورد توجـه پژوهشـگران    

هـاي اخیـر   البتـه در سـال  . اقتصاد کشاورزي قرار گرفته است
ــژوهش ــات   پ ــام تحقیق ــاد نظ ــایر ابع ــوص س ــایی در خص ه

، مشـارکت  ]23و22[کشاورزي، نظیر پیوند ترویج و دانشـگاه  
ــا تحقیقــات کشــاورزي  دانشــگاه در تحقیقــات کشــاورزي ی

بندي در تحقیقات کشاورزي، و ارزشـیابی  دانشگاهی، اولویت
ل حابا این. صورت گرفته است]24[عملکرد مراکز تحقیقاتی 

هـاي  پژوهش"شناسی به جز در مواردي محدود همانند آسیب
استقرار "، ]17["کشاورزي در گذشته و دورنماي آن در آینده

و ]7["سازي نظام ملی نوآوري کشاورزي در ایـران نهادینهو
دهنده پارادایم جدید براي نظام تحقیقات تدوین الگوي نشان"

شاورزي، شـامل  کلیت نظام تحقیقات ک]1["کشاورزي کشور
اندرکاران امـر، پیونـدهاي بـین    اندرکاران و دستتمامی دست

آنها و نیز پیوستار و فرآیند کارکردي تحقیقـات کشـاورزي از   
.  منظر نهادي و سازمانی مورد پژوهش قرار نگرفته است

تـوان نتیجـه گرفـت    گفتـه مـی  هـاي پـیش  از شواهد و بحـث 
در حوزه تحقیقات هاي ملیبرداري ظرفیتگیري و بهرهشکل

و فناوري کشاورزي و تنظیم روابط موجود و برقراري روابـط  
پیشرو بین کنشگران بالقوه و بالفعل، نیازمند طـرح و پیگیـري   

نظـام ملـی   "مند یا به عبارتی نگره مبتنی بـر  رویکردهاي نظام
2و تـدوین یـک نگاشـت نهـادي    "تحقیقات کشاورزي کشور

اندرکار تحقیقـات کشـاورزي   اندرکاران دستشامل کلیه دست
این مهم در این مقاله و . در ارتباط با کارکردهاي مربوطه است

گذاري در یکی از ابزارهاي جدید سیاست) institutional mapping(نگاشت نهادي -2
بـا اسـتفاده از   . ]26[رود راحی نظام نوآوري به شمار مـی ویژه در طحوزه علم و فناوري، به

شـود؛ در  هاي محوري یـک نظـام فهرسـت مـی    نگاشت نهادي، نخست، کارکردها یا فعالیت
شـوند؛ و در مرحلـه   اندرکاران نهادي نظام مشـخص مـی  اندرکاران یا دستمرحله بعد دست

گیرد و به عبارتی م کار صورت میاندرکاران امر، نوعی تقسیسوم، با تطبیق کارکردها با دست
با توجه به . دندار چه کارکردي باشبایستی عهدهاندرکاران میشود هر یک از دستمعلوم می

دار یـک کـارکرد معـین،    اندرکار نه فقط عهدهاینکه در عرصه تحقیقات کشاورزي، هر دست
مربوطه مشارکت دارد، هاي بلکه در انجام سایر کارکردها با توجه به شرح وظایف و ظرفیت

رو در این تحقیق تالش شده است تا با الگوگیري از روند نگاشت نهادي، کارکردهاي از این
هاي کارکردي بـین وضـع موجـود و مطلـوب بـراي هـر       بندي و شکافمورد انتظار اولویت

.اندرکار معین شوددست
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ــگري     ــوب کنش ــود و مطل ــعیت موج ــیم وض ــدف ترس ــا ه ب
هـاي  انـدرکاران تحقیقـات کشـاورزي بـر پایـه دیـدگاه      دست

اعضاي هیات علمی و محققان کشاورزي مورد پیگیـري قـرار   
ــت  ــه اس ــت کا  . گرفت ــت فهرس ــر اس ــه ذک ــا و الزم ب رکرده

انـدرکاران مـورد مطالعـه در ایـن تحقیـق بـا توجـه بـه         دست
). 1شکل (تنظیم شده است ]25و7،1[هاي پیشین پژوهش

روش تحقیق-3
این پژوهش، بر پایه راهبرد پیمایش به انجام رسـیده اسـت و   

محققـان  . برخـوردار بـوده اسـت   "کـاربردي "گیـري  از جهت
سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزي و نیـز اعضـاي هیـات    
علمی مراکز آموزش عالی کشاورزي جامعه آماري این تحقیق 

فـر  ن152گیـري از فرمـول کـوکران    با بهره. اندرا تشکیل داده
شـاغل در  ) عضـو هیـات علمـی   (محقـق  1160محقق از بین 

موسسات و مراکـز وابسـته بـه سـازمان تحقیقـات و آمـوزش       
هاي منـابع  پس از کسر نمودن محققان رشته(کشاورزي کشور 

حجـم  . انتخاب گردید و مـورد مطالعـه قـرار گرفتنـد    ) طبیعی
نمونه مرتبط با اعضـاي هیـات علمـی مراکـز آمـوزش عـالی       

کشور وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوري  کشاورزي 
28نفر عضو هیات علمی با درجات علمی مختلف در 1260(

نفر 172،نیز با استفاده از فرمول کوکران)دانشکده کشاورزي
هـا،  ها و تکمیل پرسشنامهبراي دستیابی به نمونه. تعیین گردید

بـدین  ،اي بهـره گرفتـه شـد   گیـري چندمرحلـه  نمونهاز روش 
ترتیب که در مرحله نخست از فهرست تهیه شـده در ارتبـاط   
با مراکز و موسسات تحقیقات کشاورزي وابسـته بـه سـازمان    

هاي کشـاورزي،  تحقیقات و آموزش کشاورزي و نیز دانشکده
بطور تصادفی برخی واحدها انتخاب شده و در این واحدها یا 

وع بـه  به عبارتی مراکز و موسسـات انتخـاب شـد، و بـا رجـ     
گیري، از طریـق انتخـاب تصـادفی    فهرست یا چارچوب نمونه

محققان و نیز اعضاي هیات علمی توام بـا انتسـاب بهینـه، بـه     
در قالب پرسشـنامه،  . ها مبادرت به عمل آمدتکمیل پرسشنامه

براي دستیابی به هدف تحقیق از پاسخگویان خواسته شد تا بر 
که ) اينقطه11طیف (10مبناي مقیاس امتیازدهی بین صفر تا 

، موقعیت کنونی ]27[اي است نقطه5بسط یافته طیف لیکرت 

) انداز مربوطه، امکانات و چشمهاقابلیتبر اساس (و مطلوب 
اندرکار حوزه تحقیقات کشاورزي در ارتباط با نـه  هفت دست

بـراي حصـول اطمینـان از    . کارکرد مورد نظر را ارزیابی کننـد 
ز آزمون آلفاي کرونباخ بهـره گرفتـه شـد؛    ها اپایایی پرسشنامه
بدسـت آمـد کـه    /. 86و/. 73هاي مختلف بـین  که براي بخش

بـراي  . بودن پرسشنامه مورد استفاده اسـت دهنده مناسب نشان
اطمینان از روایی یا اعتبار محتوایی پرسشنامه نیز به قضاوت و 
ارزیابی گروهی از محققـان و اعضـاي هیـات علمـی رجـوع      

جهـت  SPSSافـزار  ها، از نرماز تکمیل پرسشنامهپس. گردید
.ها بهره گرفته شدتجزیه و تحلیل داده

هایافته-4
اندرکار در هاي مربوط به هر دستدر این بخش، در ابتدا یافته

ارتباط با نـه کـارکرد مـورد نظـر آورده شـده اسـت و سـپس        
انـدرکار در  بندي کارکردهاي هفت دستماتریس کلی اولویت

عیت مطلوب ارایه شده است تـا از ایـن طریـق تصـویري     موق
الزم بـه ذکـر اسـت در تمـامی مـوارد،      . به دست آیـد نگرکل

بـراي  . بندي برحسب میـانگین صـورت گرفتـه اسـت    اولویت
انـدرکاران تحقیقـات   مقایسه وضعیت موجود و مطلوب دست

کشاورزي در خصوص هر یک از کارکردهاي مورد انتظار، بـه  
از نـوع  tین ایـن دو وضـعیت از طریـق آزمـون     مقایسه میانگ

. اقدام شده است1همبسته

هـاي فرابخشـی در عرصـه تحقیقـات     سـازمان وضعیت -
آیـد، هـم   برمـی 1هاي جدول همانطور که از یافته: کشاورزي

هـاي  سازماندرحال حاضر و هم در حالت مطلوب، پرداختن 
ــت    ــارکرد سیاس ــه ک ــه س ــی ب ــردي و  فرابخش ــذاري راهب گ

هاي نهـادي و سیاسـتی از   بندي، تامین مالی و حمایتاولویت
دهـد کـه شـکاف    هـا نشـان مـی   یافته. اولویت برخوردار است

داري بین وضعیت موجود و مطلـوب مشـارکت آنهـا در    معنی
ایــن شــکاف کــه . عرصــه تحقیقــات کشــاورزي وجــود دارد

بالاستفاده اسـت، بـیش از   وجود ظرفیت سازمانی دهنده نشان
هاي تحقیقـاتی، حمایـت هـاي    همه به کارکردهاي تامین نهاده

1- t-Test for Correlated Samples
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بنـدي، جـذب   گـذاري و اولویـت  نهادي و سیاسـتی، سیاسـت  
فناوري و رسانش دستاوردها، و طراحـی و اجـراي تحقیقـات    

. شودراهبردي مربوط می
شوراي عالی ر هاي فرابخشی نظیسازمانالزم به توضیح است 

هاي مجلس شوراي اسالمی و کمیسیونانقالب فرهنگی، 
، )معاونت پژوهشی(مربوطه، وزارت علوم تحقیقات و فناوري 

، معاونت )عتف(شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري 
علمی و فناوري ریاست جمهوري، مجمع تشخیص مصلحت 

ز انداهاي توسعه علم و فناوري در سند چشمسیاست(نظام 
در (سابق، وزارت جهاد کشاورزي، وزارت تعاون)سالهبیست

هاي و دیگر دستگاه) هاي تحقیقاتیصورت پیگیري تعاونی
گذاري راهبردي و هماهنگی امور توانند در سیاستذیربط می

هاي سیاستی و در سطح کالن نقش آفرین باشند و حمایت
این . نداندکاران اجرایی به عمل آورنهادي الزم را از دست

هاي اندرکاران و کارکردمهم با توجه به تکثر و تعدد دست
مربوطه و لزوم هماهنگی امور بین آنها حایز اهمیت است

هاي فرابخشی دخیل در سازمانبا توجه به تعدد . ]29و28[
ریزي تحقیقات کشاورزي، لزوم ایجاد گذاري و برنامهسیاست

مجموعه . بدین منظور ضروري است1یک تشکیالت محوري
تحقیقات کشاورزي مستلزم نوعی تکثر در مدیریت و اجرا و 

گذاري است که بنا بر وحدت رویه و هماهنگی در سیاست
اندازي شوراي ملی تحقیقات شواهد جهانی از طریق راه

نظیر شوراي ملی تحقیقات کشاورزي هند محقق ، 2کشاورزي
براي تحقیقات کشاورزي 3ملیکار تدوین برنامه.شودمی
اندرکاران تحقیقات الخطاب تمامی دستعنوان فصلبه

جریان گفتمان پیوسته بین آنها با کشاورزي و برقراري یک 
اندرکاران، برگزاري دهی نمایندگان هر یک از دستمشارکت

4هاي منظم، تشکیل یک اتاق فکر مجازي یا برخطاندیشیهم

ایگاه اینترنتی اختصاصی، انتشار یک اندازي یک پاز طریق راه
هاي خبرنامه منظم و نیز نشریه علمی براي انتشار پژوهش

صورت گرفته در خصوص ابعاد و مسایل مختلف نظام 
سازي مقدمات تشکیل صندوق تحقیقات کشاورزي، فراهم

1- Apex institution
2- Ntional Agricultural Research Council
3- National Agricultural Research Agenda
4- online think tank

ملی تحقیقات کشاورزي، براي جذب سرمایه از منابع مختلف 
ه تحقیقات بنیادي و راهبردي ویژه بو اختصاص بهینه آن به

مورد نیاز کشور، انتخاب موسسات و پژوهشگران برتر 
و پژوهش کشاورزي در سطح کشور، تشکیل انجمن علمی 

ها و مجامع علمی مشورت با انجمنفناوري کشاورزي و
هاي کالن و راهبرد توسعه و کشاورزي و تدوین سیاست

5ي فناورينگارتحقیق در بخش کشاورزي بر مبناي آینده

چنین . مزبور تعریف شودسازمانوظایف تواند به عنوان می
هاي کالن نظام تحقیقات کشاورزي را در سیاستباید شورایی

هاي راهبردي فرابخشی، نظیر نقشه جامع ریزيقالب برنامه
هاي برنامهایرانی،-علمی کشور، الگوي پیشرفت اسالمی

. انداز تدوین نمایدساله و سند چشمتوسعه پنج

ها و مراکز آموزش عالی کشاورزي در وضعیت دانشگاه-
مراکز آموزش عالی کشاورزي و : اورزيعرصه تحقیقات کش

تر، نظام آموزش عالی کشاورزي به موجب از منظري گسترده
انجام تحقیقات در (کارکردهاي شناخته شده پژوهش 

ویژه در سطوح تحصیالت هاي مختلف کشاورزي بهحوزه
رسانش دانش و (رسانی یا خدمات اجتماعی ، برون)تکمیلی

تبدیل دانش علمی (آموزش و ) فناوري برخاسته از پژوهش
هاي تخصصی و کارشناسی و برخاسته از پژوهش به قابلیت

، جایگاه مهمی در )پرورش نیروي انسانی مورد نیاز تحقیقات
همگرایی دو نظام . ]23و22[است تحقیقات کشاورزي دارند 

آموزش عالی تحت عنوان تحقیقات کشاورزي دانشگاهی 
کنونی و مطلوب موقعیت2جدولدر.نامیده شده است

مراکز آموزش عالی کشاورزي در حوزه تحقیقات کشاورزي 
بر این اساس، طراحی و اجراي . نشان داده شده است

تحقیقات کاربردي، جذب فناوري و رسانش دستاوردهاي 
تحقیقاتی، و طراحی و اجراي تحقیقات راهبردي سه 

باشند که درحال حاضر بیشتر مورد توجه کارکردي می
در مقابل بر . ها و مراکز آموزش عالی کشاورزي استدانشگاه

هاي کارکردي این دسته از اساس دیدگاه پاسخگویان اولویت
اندرکاران تحقیقات کشاورزي عبارت است از طراحی و دست

5- Technology foresighting
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اجراي تحقیقات کاربردي، طراحی و اجراي تحقیقات 
راهبردي، جذب فناوري و رسانش دستاوردهاي تحقیقاتی و 

بر اساس نتایج مقایسه . بنديري و اولویتگذاسیاست
داري بین مشارکت مراکز آموزش عالی میانگین، شکاف معنی

این شکاف در . کشاورزي در دو حالت پیش گفته وجود دارد
هاي نهادي و سیاستی و مورد کارکردهاي تامین مالی، حمایت

.بندي بیشتر استگذاري و اولویتسیاست

سازمان تحقیقات، آموزش و ) بخش تحقیقات(جایگاه-
ترویج کشاورزي در چارچوب نظام تحقیقات کشاورزي 

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي با : کشور
واحدها و موسسات تابعه که از محل منابع دولتی ارتزاق 

کشور 1عنوان سازمان ملی تحقیقات کشاورزيکند، بهمی
بخش مقدمه اشاره شد، چنانچه در . شودمحسوب می

فقط ، این سازمان نه همتراز بلکه هاي متعارفرغم دیدگاهعلی
اندرکاران اصلی نظام تحقیقات کشاورزي یکی از دست

در حال حاضر تشکیالت این سازمان . ]5[شود محسوب می
"سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي"تحت عنوان 

در . ]25[ر دارد زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزي قرا
اینجا منظور از سازمان تحقیقات، معاونت تحقیقات این 

هاي سازمان است که با پوشش مراکز، موسسات و ایستگاه
طور همان. دار امور تحقیقات کشاورزي استتحقیقاتی عهده
شود، این سازمان در حال حاضر مشاهده می3که در جدول 

یقات راهبردي، عمدتا به کارکردهاي طراحی و اجراي تحق
بندي، و طراحی و اجراي تحقیقات گذاري و اولویتسیاست

در وضعیت مطلوب نیز بهتر است . سازگاري مشغول است
این سازمان به کارکردهاي طراحی و اجراي تحقیقات 

هاي نهادي و سیاستی، و طراحی و راهبردي، ارایه حمایت
ین داري بشکاف معنی. اجراي تحقیقات سازگاري بپردازد

وضعیت موجود و مطلوب این سازمان در نظام تحقیقات 
ویژه در مورد کارکردهاي تامین مالی، کشاورزي، به

هاي نهادي و سیاستی و جذب فناوري و رسانش حمایت

1- National agricultural research organization

با پذیرش دیدگاه مبتنی بر . دستاوردهاي تحقیقاتی وجود دارد
اي، الزم است نظام ملی تحقیقات کشاورزي و رویکرد شبکه

یگاه این سازمان در شبکه چندکنشگرانه تحقیقات که جا
کشاورزي کشور و نیز رابطه این سازمان با سایر 

اندرکاران بازشناخته شود و در صورت نیاز به بازتعریف دست
.ها و کارکردهاي مربوطه همت گماشته شودرسالت

وضعیت شبکه ترویج کشاورزي در عرصه تحقیقات -
ي از بدو پیدایش بواسطه ترویج کشاورز:کشاورزي کشور

کارکرد انتقال دانش و فناوري از تحقیقات به دار بودن عهده
کشاورزان پیوند کارکردي و تشکیالتی نزدیکی با تحقیقات 

در حال حاضر تشکیالت ترویجی . کشاورزي داشته است
یافته و نهادمند در کشور که تا کنون تغییرات متعددي سازمان

شبکه عمدتاً به شبکه ترویج و را پشت سر گذاشته است، 
زیرمجموعه (اي فنی مهندسی کشاورزيخدمات مشاوره

معاونت ترویج و آموزش کشاورزي سازمان تحقیقات، 
بر . شودمعطوف و محدود می) آموزش و ترویج کشاورزي

، شبکه ترویج 4هاي ارایه شده در جدول اساس یافته
کشاورزي در حال حاضر بیشتر به ترتیب به کارکردهاي 
جذب فناوري و رسانش دستاوردها، طراحی و اجراي 

ردي و طراحی و اجراي تحقیقات سازگاري تحقیقات کارب
این در حالی است که در حالت مطلوب شبکه . پردازدمی

بایست در مراتب نخست ترویج کشاورزي به ترتیب می
دار کارکردهاي جذب فناوري و رسانش دستاوردها، عهده

هاي نهادي و سیاستی، طراحی و اجراي تحقیقات حمایت
بندي در عرصه یتگذاري و اولوسازگاري و سیاست

.تحقیقات کشاورزي باشد
هاي حاصله، در مورد همه کارکردها، شکاف بر اساس یافته

داري بین وضعیت موجود و مطلوب مشارکت شبکه معنی
. ترویج کشاورزي در عرصه تحقیقات کشاورزي وجود دارد

در این بین بیشترین شکاف به کارکردهاي جذب فناوري و 
گذاري هاي تحقیقاتی، سیاستن نهادهرسانش دستاوردها، تامی

هاي نهادي و سیاستی مربوط بندي و ارایه حمایتو اولویت
.شودمی
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هاي فرابخشی در عرصه تحقیقات کشاورزيسازمانموقعیت ) 1دولج

کارکردها
مقایسه دو وضعیتمشارکت مطلوبمشارکت فعلی

†tشکافرتبهانحراف معیارمیانگینرتبهانحراف معیارمیانگین

75/349/2148/802/2173/48/11بنديگذاري و اولویتسیاست
40/297/1843/635/2703/43/13بنیاديطراحی و اجراي تحقیقات 

51/208/2669/649/2618/40/12طراحی و اجراي تحقیقات راهبردي
75/223/2408/659/2833/31/10طراحی و اجراي تحقیقات کاربردي

87/165/1980/577/2993/38/12طراحی و اجراي تحقیقات سازگاري
54/288/1587/645/2533/45/15جذب فناوري و رسانش دستاوردها 

41/316/2244/796/1303/46/13تامین مالی 
47/215/2733/727/2486/42/14هاي تحقیقاتیتامین نهاده

37/307/2323/887/1286/41/14هاي نهادي و سیاستیحمایت
.انددار شدهیک درصد معنیها در سطح همه آزمون: †

ها و مراکز آموزش عالی کشاورزي در عرصه تحقیقات کشاورزيموقعیت دانشگاه) 2جدول 

کارکردها
مقایسه دو وضعیت مشارکت مطلوبمشارکت فعلی

†tشکاف رتبهانحراف معیارمیانگینرتبه††انحراف معیارمیانگین

35/319/2437/716/2402/42/14بنديگذاري و اولویتسیاست
21/375/1505/724/2684/35/13طراحی و اجراي تحقیقات بنیادي

45/395/1341/705/2296/38/13طراحی و اجراي تحقیقات راهبردي
21/432/2192/704/2171/31/14طراحی و اجراي تحقیقات کاربردي

83/290/1977/649/2994/31/13طراحی و اجراي تحقیقات سازگاري
57/328/2238/741/2381/36/12جذب فناوري و رسانش دستاوردها 

77/211/2795/681/2718/42/14تامین مالی 
93/209/2885/660/2892/38/13هاي تحقیقاتیتامین نهاده

21/314/2632/779/2511/47/14هاي نهادي و سیاستیحمایت
.انددار شدهها در سطح یک درصد معنیهمه آزمون: †

.در بین موارد داراي میانگین برابر، اولویت به مورد داراي انحراف معیار کمتر داده شده است: ††

بنا به تحقیقات صورت گرفته، تقویت جایگاه ترویج 
کشاورزي در عرصه تحقیقات کشاورزي کشور بیش از هر 

هاي شبکه ترویج کشاورزي کشور چیز نیازمند تقویت ظرفیت
و بازنگري و بازطراحی الگوها و ساختارها به منظور مشارکت 
یکپارچه ترویج و تحقیقات کشاورزي، فراتر از دریافت و 

توسعه . هاي تحقیقاتی به کشاورزان استل صرف یافتهانتقا
فناوري و تحقیقات کشاورزي یک فرآیند پیوستارگونه است 

هاي تحقیقاتی یا انتقال که تنها به طراحی و اجراي برنامه
بلکه این فرآیند ]30[شود دستاوردهاي حاصله محدود نمی

باید از مرحله شناسایی نیازهاي تحقیقاتی تا رسانش 
تاوردها، ارزشیابی و پیامدسنجی و ارایه بازخوردهاي دس

در چنین فرآیندي . پاسخگویانه و بهبودگرایانه را شامل شود
اندرکاران تحقیقات کشاورزي، الزم است که  عالوه بر دست

گیري و ترویج کشاورزي نیز مشارکت نماید تا امکان شکل
شود تداوم پیوستار توسعه فناوري در بخش کشاورزي فراهم 

ریزي و این مهم بیش از هر چیز نیازمند طرح. ]31[
و 1هاي ترویج و تحقیق یکپارچه مشارکتیسازي رهیافتپیاده

.]32[سازوکارهاي پیوند تحقیق و ترویج کشاورزي است 

هاي بخش هاي کشاورزان و تشکلموقعیت سازمان-
در پرتو :کشاورزي در عرصه تحقیقات کشاورزي

هاي ساالرانه و رشد گرایشمشارکتی و مردمهايدیدگاه
مدار و نیز تقویت بعد تقاضا، اکنون بیش از پیش، مخاطب

مشارکت کشاورزان در ترویج و تحقیقات کشاورزي حایز 
. اهمیت شده است

1- Participatory integrated research-extension approaches
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)تحقیقات سازمان و موسسات و مراکز وابستهمعاونت (موقعیت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي کشور ) 3جدول 

کارکردها
مقایسه دو وضعیت مشارکت مطلوبمشارکت فعلی

†tشکافرتبهانحراف معیارمیانگینرتبهانحراف معیارمیانگین

00/641/2297/859/1497/20/10بنديگذاري و اولویتسیاست
94/358/2909/757/2915/36/10طراحی و اجراي تحقیقات بنیادي

51/602/2142/996/0191/26/11طراحی و اجراي تحقیقات راهبردي
87/431/2651/883/1864/37/14طراحی و اجراي تحقیقات کاربردي

83/536/2305/934/1322/30/12طراحی و اجراي تحقیقات سازگاري
86/401/2783/879/1597/38/14جذب فناوري و رسانش دستاوردها 

66/434/2873/899/1707/42/12تامین مالی 
89/425/2577/896/1688/31/16هاي تحقیقاتیتامین نهاده

14/514/2412/967/1298/37/14حمایت هاي نهادي و سیاستی
. انددار شدهها در سطح یک درصد معنیهمه آزمون: †

وضعیت شبکه ترویج کشور در عرصه تحقیقات کشاورزي)4جدول 

کارکردها
مقایسه دو وضعیت مشارکت مطلوبمشارکت فعلی

†tشکافرتبهانحراف معیارمیانگینرتبهانحراف معیارمیانگین

65/282/1560/737/2495/43/17بنديگذاري و اولویتسیاست
57/164/1969/531/3912/40/12طراحی و اجراي تحقیقات بنیادي

29/297/1731/627/3802/43/13طراحی و اجراي تحقیقات راهبردي
06/399/1230/776/2524/45/16طراحی و اجراي تحقیقات کاربردي

87/276/1374/725/2387/46/18طراحی و اجراي تحقیقات سازگاري
19/388/1160/892/1141/53/22جذب فناوري و رسانش دستاوردها 

31/280/1698/683/2767/44/16تامین مالی 
93/194/1800/703/3607/56/13هاي تحقیقاتیتامین نهاده

84/215/2477/738/2293/41/17هاي نهادي و سیاستیحمایت
. انددار شدهها در سطح یک درصد معنیهمه آزمون: †

بایست اندرکاران تحقیقات کشاورزي میبدین منظور، دست
برداران بخش کشاورزي و هاي بهرهضمن شناخت توانمندي

هاي پژوهشگري و نوآوري در چارچوب نظام تقویت ظرفیت
ها دانش محلی، به جلب مشارکت نهادمند آنها در قالب تشکل

واقعیت امر آن . ی مبادرت ورزندهاي منسجم محلو گروه
رغم اهمیت تعامالت میدانی محققان، مروجان و است که علی

مشارکت  نهادمند اما کشاورزان به صورت فردي یا گروهی،
کشاورزان در عرصه تحقیقات کشاورزي در بلند مدت در 

.باشدپذیر میهاي کشاورزان امکانها و تشکلقالب سازمان
آمده است، مشارکت فعلی 5همانطور که در جدول

هاي غیردولتی در ها و سازمانهاي محلی، تعاونیتشکل
هم عمدتاً به صورت تحقیقات کشاورزي بسیار محدود و آن
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انجام تحقیقات سازگاري و جذب فناوري و رسانش 
. گیردهاي نهادي و سیاستی صورت میدستاوردها و حمایت

حاصله این گروه از هاي این در حالی است که بنا به یافته
توانند نقش اندرکاران تحقیقات کشاورزي میدست
ویژه در خصوص اي را در این عرصه، بهمالحظهقابل

کارکردهاي طراحی و اجراي تحقیقات سازگاري، جذب 
فناوري و رسانش دستاوردهاي تحقیقاتی، و طراحی و اجراي 

.تحقیقات کاربردي ایفا کنند
داري بین وضعیت کنونی و مطلوب معنیرفته شکاف همروي

اندرکاران که بنا به ماهیت نهادي، مشارکت این دسته از دست
این شکاف در مورد . باشند، وجود داردمی1مظهر بخش سوم

جذب فناوري و رسانش دستاوردهاي تحقیقاتی، طراحی و "
اجراي تحقیقات کاربردي، طراحی و اجراي تحقیقات 

بیش از سایر "بنديري و اولویتگذاسازگاري و سیاست
هاي نهادي دهنده ظرفیتکارکردها مشهود است و نشان

.بالاستفاده در عرصه تحقیق و توسعه کشاورزي است

مشارکت بخش خصوصی در عرصه تحقیقات -
در پی رویکردها و تحوالت نهادي همانند : کشاورزي

سازي دولت و در نتیجه تالش تعدیالت ساختاري و کوچک
هاي بخش خصوصی از طریق گیري از ظرفیتاي بهرهبر

سازي و همکاري مشترك دولت راهبردهاي مقتضی خصوصی
ها از جمله تحقیق و در تمامی عرصه2با بخش خصوصی

توسعه کشاورزي، سهم بخش خصوصی در تحقیقات 
رغم اهمیت علی. ]34و33[کشاورزي رو به افزایش است 

حقیقات کشاورزي در آفرینی موثر بخش خصوصی در تنقش
و نیز سیاست ]35[هاي مبتنی بر نظام ملی نوآوري دیدگاه

در کشور 44سازي که در حال حاضر در پرتو اصل خصوصی
، )6جدول (هاي تحقیق در حال اجرا است، بنا به یافته

هاي مشارکت فعلی بخش خصوصی در ارتباط با کارکرد
هم ود و آنمختلف تحقیقات کشاورزي به میزان بسیار محد

تامین مالی و تامین "عمدتاً در ارتباط با کارکردهایی همانند 
این در حالی است که . گیردصورت می"هاي تحقیقاتینهاده

1- Third sector
2- Public-private partnership

تواند در همین در وضعیت مطلوب، بخش خصوصی می
هاي بر اساس یافته. گیري داشته باشدها مشارکت چشمزمینه

داري بین معنیحاصله، در مورد تمامی کارکردها، شکاف 
وضعیت موجود و مطلوب مشارکت بخش خصوصی در 

این شکاف در مورد . عرصه تحقیقات کشاورزي وجود دارد
طراحی و اجراي تحقیقات سازگاري، طراحی و اجراي "

هاي تحقیقاتی و تحقیقات کاربردي، تامین مالی، تامین نهاده
.بیش از سایر کارکردها است"بنديگذاري و اولویتسیاست

المللی در عرصه اي و بینموقعیت مراکز تحقیقات منطقه-
ها و ، سازمان3موسسات اهداگر:تحقیقات کشاورزي کشور
المللی نقش مهمی را در اي و بینمراکز تحقیق و توسعه منطقه

نقاط حمایت از روند تحقیق و توسعه کشاورزي در اقصی
تحقیقات کشاورزي برخی از این مراکز، . کنندجهان ایفا می
در 4المللی را به عنوان یک کاالي عمومی جهانیدر سطح بین

ها و گیرند و خود را ملزم به همکاري با سازماننظر می
، روایناز . پندارندهاي ملی تحقیقات کشاورزي مینظام

تواند موجب برقراري پیوندهاي مناسب با این مراکز می
گیري به شکلو]36- 39[هاي آنها شودگیري از حمایتبهره

با وجود چنین . کمک کند5نظام تحقیقات کشاورزي جهانی
حاکی از این است ) 7جدول (هاي این تحقیق شواهدي، یافته

که نظام تحقیقات کشاورزي کشور نتوانسته است چندان از 
در این بین، سهم مراکز . هاي این مراکز بهره گیردحمایت

حمایت نهادي و سیاستی، "للی در الماي و بینتحقیقات منطقه
هاي تحقیقاتی و جذب فناوري و تامین مالی، تامین نهاده

تري از قابلیت مطلوب"رسانش دستاوردهاي تحقیقاتی
رفته در همه موارد، بطور کمابیش همروي. برخوردار است

داري بین وضعیت فعلی و مطلوب یکسان شکاف معنی
اي مراکز تحقیقات منطقههمکاري نظام تحقیقات کشاورزي با 

.المللی وجود داردو بین

اندرکاران تحقیقات هاي کارکردي دستاولویت-
به منظور ترسیم نگاشت نهادي نظام تحقیقات :کشاورزي

3- donors
4- International Agricultural Research as a Gobal Public Good
5- Building Global Agricultural Research System
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یعنی 7تا 1هاي هاي ارایه شده در جدولیافته،کشاورزي
بندي کارکردهاي تحقیقاتی براي هر یک از ماحصل اولویت

یکپارچه 8تحقیقات کشاورزي در جدول اندرکاراندست
هاي کارکردي این ماتریس که نشان دهنده اولویت. شده است

اندرکاران تحقیقات کشاورزي در حالت مطلوب است، دست
گیري در خصوص تواند به کسب تصویري کلی و تصمیممی

اندرکاران مختلف در عرصه تحقیقات دهی دستمشارکت
8ور که از مرور جدول همانط. کشاورزي کمک نماید

اندرکاران هاي احراز شده از سوي دستآید، اولویتبرمی
مختلف در خصوص هر یک از کارکردهاي مورد انتظار در 

نشان دهنده ،این یافته. بسیاري از موارد با هم متفاوت است
اندرکاران تحقیقات کشاورزي به لحاظ تفاوت موقعیت دست

ها و برخورداري از ظرفیتهاي سازمانی،اهداف و ماموریت
هاي نسبی و موقعیت نهادي در نظام یا شبکه تحقیقات مزیت

توان نتیجه گرفت تحقیقات بر این اساس می. کشاورزي است
از جمله شامل هفت (کشاورزي نظامی چندکنشگرانه 

همانند (، چندکارکردي )اندرکار مورد نظر در این تحقیقدست
محلی، (و چندسطحی ) ن تحقیقنه کارکرد مورد مطالعه در ای

این مهم نیازمند اتخاذ یک . است) المللیاي، ملی و بینمنطقه
نظام پنداشتن دیدگاه سیستمی به منظور عدول از معادل 

و تعریف ،تحقیقات کشاورزي با سازمان تحقیقات کشاورزي
ساختار این نظام با توجه به الگوهاي نظیر نظام ملی نوآوري 
کشاورزي و تعریف کارکردهاي تحقیقات کشاورزي به 

بندي تا صورت فرآیندي پیوسته، از نیازسنجی و اولویت
در این بین، تفکیک کارکردهاي مزبور . پیامدسنجی، است

ي ضرور) گذاري و تامین مالی از اجراهمانند سیاست(
.]7[نماید می

هاي کشاورزي در عرصه تحقیقات کشاورزيوضعیت تشکل) 5جدول 

کارکردها
مقایسه دو وضعیت مشارکت مطلوبمشارکت فعلی

†tشکاف رتبهانحراف معیارمیانگینرتبهانحراف معیارمیانگین

24/170/1434/653/241/51/17بندياولویتوگذاريسیاست
62/023/1989/409/3927/40/12بنیاديتحقیقاتاجرايوطراحی
87/043/1852/500/3865/42/14راهبرديتحقیقاتاجرايوطراحی
20/151/1654/653/2334/50/17کاربرديتحقیقاتاجرايوطراحی
60/193/1194/647/2134/51/17سازگاريتحقیقاتاجرايوطراحی
33/178/1378/646/2245/53/17فناوري و رسانش دستاوردها جذب
22/166/1597/588/2675/43/14مالی تامین
93/016/1781/584/2783/45/14تحقیقاتیهاينهادهتامین

48/182/1224/605/3576/46/14سیاستیونهاديهايحمایت
. انددار شدهها در سطح یک درصد معنیهمه آزمون: †

وضعیت بخش خصوصی در عرصه تحقیقات کشاورزي) 6جدول 

کارکردها
مقایسه دو وضعیت مشارکت مطلوبمشارکت فعلی

†tشکاف رتبهانحراف معیارمیانگینرتبهانحراف معیارمیانگین

03/152/1727/638/2524/56/18بنديگذاري و اولویتسیاست
95/038/1933/552/2938/41/17طراحی و اجراي تحقیقات بنیادي

02/139/1869/559/2867/43/16طراحی و اجراي تحقیقات راهبردي
47/196/1492/661/2345/58/16طراحی و اجراي تحقیقات کاربردي

16/143/1672/616/2456/54/20طراحی و اجراي تحقیقات سازگاري
18/156/1517/663/2699/45/15جذب فناوري و رسانش دستاوردها 

59/195/1298/643/2239/52/19تامین مالی 
71/187/1100/742/2129/53/18هاي تحقیقاتیتامین نهاده

53/190/1397/567/2744/41/13هاي نهادي و سیاستیحمایت
. انددار شدهها در سطح یک درصد معنیهمه آزمون: †
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المللی در تحقیقات کشاورزي کشوراي و بینوضعیت مشارکت مراکز تحقیقات منطقه) 7جدول 

کارکردها
مقایسه دو وضعیت مشارکت مطلوبمشارکت فعلی

†tشکاف رتبهانحراف معیارمیانگینرتبه††انحراف معیارمیانگین

47/224/2365/643/2518/40/16بنديگذاري و اولویتسیاست
51/244/2242/648/2814/41/14طراحی و اجراي تحقیقات بنیادي

36/214/2751/634/2615/45/15طراحی و اجراي تحقیقات راهبردي
20/217/2950/655/2730/42/18طراحی و اجراي تحقیقات کاربردي

28/208/2834/682/2983/32/13طراحی و اجراي تحقیقات سازگاري
44/213/2489/649/2445/471/6جذب فناوري و رسانش دستاوردها 

37/239/2610/770/2273/41/14تامین مالی 
44/247/2507/761/2363/44/14هاي تحقیقاتیتامین نهاده

54/226/2132/772/2178/40/16هاي نهادي و سیاستیحمایت
. انددار شدهها در سطح یک درصد معنیهمه آزمون: †

.در بین موارد داراي میانگین برابر، اولویت به مورد داراي انحراف معیار کمتر داده شده است: ††

)وضعیت مطلوب(تحقیقات کشاورزي کشور اندرکاران بالقوه و بالفعلبندي کارکردهاي دستاولویت) 8جدول 

کارکردها

اندرکاراندست

هاي سازمان
فرابخشی

ها و مراکز دانشگاه
آموزش عالی کشاورزي

سازمان 
تحقیقات 
کشاورزي

شبکه 
ترویج 
کشور

هاي بخش تشکل
کشاورزي

بخش 
خصوصی

مراکز تحقیقات 
اي و منطقه

المللیبین
1444455بنديگذاري و اولویتسیاست

7699998طراحی و اجراي تحقیقات بنیادي
6218886طراحی و اجراي تحقیقات راهبردي
8185337طراحی و اجراي تحقیقات کاربردي

9933149طراحی و اجراي تحقیقات سازگاري
5351264جذب فناوري و رسانش دستاوردها 

3777622تامین مالی 
4866713هاي تحقیقاتیتامین نهاده

2522571هاي نهادي و سیاستیحمایت

گیري بحث و نتیجه-5
افزایانـه از  گیـري هـم  گیري، یکپارچگی، توسـعه و بهـره  شکل

انــدرکاران مختلـف در حـوزه تحقیقــات   هـاي دسـت  ظرفیـت 
اي بـه  کشاورزي نیازمند اتخـاذ رویکـردي سیسـتمی و شـبکه    

هـاي نسـبی   ها و مزیـت منظور شناسایی و سازماندهی ظرفیت
آنها به تفکیک کارکردهاي تعریف شده در چارچوب شبکه یا 

بـدین منظـور، نگاشـت    . ملی تحقیقات کشاورزي اسـت نظام
نهادي یکی از ابزارهاي مناسب اسـت کـه مبنـاي انجـام ایـن      

انـدرکاران  تحلیل با هدف بازشناسی موقعیت و جایگاه دسـت 
بنـا بـه   . مختلف حوزه تحقیقات کشاورزي قرار گرفتـه اسـت  

هـاي ایـن تحقیـق، بررسـی وضـعیت کنـونی مشـارکت        یافته

هـاي  تحقیقات کشاورزي در ارتباط با کـارکرد اندرکاراندست
در مقابـل  . دهـد آفرینی محدود آنها را نشان مـی مختلف، نقش

انـدرکاران امـر در   بررسی وضعیت مطلـوب مشـارکت دسـت   
منـدي بیشـتر از   ارتباط با تحقیقات کشاورزي مبین لزوم بهـره 

هـاي مختلـف تحقیقـات    ظرفیت آنهـا بـراي پیشـبرد کـارکرد    
مقایسه میانگین این دو ). 7تا 1هايجدول(اشد بکشاورزي می

دار در معنـی دهنـده نـوعی شـکاف کـارکردي    وضعیت نشـان 
انـدرکاران مـورد نظـر در مـورد همـه      آفرینی همه دسـت نقش

شـود بطـور   این رونـد باعـث مـی   ). 8جدول (کارکردها است 
انـدرکاران مختلـف بـراي پیشـبرد     هاي دسـت موثر از ظرفیت
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هـاي  بـر اسـاس یافتـه   .بهره گرفته نشـود تحقیقات کشاورزي 
:توان ارایه نمودتحقیق، پیشنهادهاي زیر را می

قــرار اســت شــبکه و یــا نظــام ملــی تحقیقــات اگــر-
کشاورزي شکل گیرد، ضروري است کـه جایگـاه هـر    

هاي آنها براي اندرکاران، اهداف و ظرفیتیک از دست
ــارکرد هــاي مختلــف تحقیقــات کشــاورزي  پیشــبرد ک

ناخته شود و زمینه براي مشارکت نهادمند آنهـا در  بازش
این امر نیازمند ساماندهی . هاي مقتضی فراهم آیدزمینه

یک کمیته راهبردي ملـی یـا سـامانه تخصصـی جهـت      
انجام پیمایش فراگیر در حوزه تحقیقات کشـاورزي بـا   

اندرکاراندستهايظرفیتوهاقابلیتهدف شناسایی 
ــاالن (بالفعــل ــونیفع ــالقوهو) کن ــدرکاران دســت(ب ان
هـر یـک در انجـام    1نهادينسبیهايمزیتو) مستعد

کارکردهاي مختلف تحقیقات کشاورزي و یـا ارزیـابی   
وري ســازمانی و اي آمــادگی تشــکیالتی، بهــرهمقایســه

اندرکاران مـورد مطالعـه بـراي    ظرفیت هر یک از دست
در ابتـداي کـار   . انجام کارکردهاي مـورد انتظـار اسـت   

زاري یک همایش ملی با موضوع سـاماندهی نظـام   برگ
هـا و  تحقیقات کشاورزي کشـور جهـت تبـادل آمـوزه    

اندرکاران امر و در ادامه، تشـکیل  رسی بین دستاجماع
سـراي مجـازي بـراي برقـراري     اتاق فکر یا اندیشهیک

اندرکاران امر و تشکیل آکـادمی  گفتمانی پویا بین دست
ــر فره   ــر نظ ــاورزي زی ــات کش ــوم  تحقیق ــتان عل نگس

نگـاري در حــوزه  کشـاورزي و انجـام مطالعــات آینـده   
در . رسـد دانش و فناوري کشاورزي سودمند به نظر می

همین خصوص، تـداوم ایـن مطالعـه بـا شـمول سـایر       
اندرکاران تحقیقات کشاورزي به منظـور رسـیدن   دست

نظـر بـین آنهـا و دسـتیابی بـه یـک برداشـت        به اجماع
.  دشوتر پیشنهاد میجامع

عرصـه درفرابخشیهايسازمانبه وضعیت توجهبا-
تحقیقـات ملـی شـوراي تشـکیل کشاورزي،تحقیقات
وراهبرديگذاريسیاستماموریتباکشورکشاورزي

1- Institutional comparative advantages

هايحمایتاعمالنیزوکالنسطحدرامورهماهنگی
چنـین . شودمیپیشنهاداجراییکارانرانددستازالزم

اسـت و بـدین طریـق    2نهادسـازي نوعیمبینتدبیري
انـدرکاران  رود بـا شـمول نماینـدگان دسـت    انتظار مـی 

مختلف، زمینه براي تفکیـک و همـاهنگی کـارکردي و    
ها در حـوزه تحقیـق و   نیز تسهیم و یکپارچگی ظرفیت

پیمـایش  . توسعه فناوري در بخش کشاورزي فراهم آید
مورد اشـاره در بنـد پیشـین، تـدوین برنامـه ملـی کـار        

راهبردي، جذب و يگذارقیقات کشاورزي، سیاستتح
هدایت منابع مـالی و تسـهیم منـابع تحقیقـات، پـایش،      
هماهنگی و وضع قوانین و مقـررات مقتضـی از جملـه    

زیسـتی و  در زمینه مالکیت فکري، ایمنی زیستی، تنـوع 
بـه  سـازمانی توان در شمار وظـایف چنـین   غیره را می

. حساب آورد
ها در عرصه تحقیقات انشگاهخصوص مشارکت ددر-

کشاورزي و به منظور ارتقـاي کـارکرد پژوهشـی نظـام     
تحقیقــات کشــاورزي  (آمــوزش عــالی کشــاورزي   

، واگذاري برخـی تحقیقـات تخصصـی بـه     )دانشگاهی
انـدازي رشـته مـدیریت    یابی بـراي راه ها، زمینهدانشگاه

ریـزان  تحقیقات کشاورزي براي تربیت مدیران و برنامه
هـاي ظرفیـت تقویتکشور،کشاورزيیقاتتحقحوزه

ــاتی ــهازتحقیق ــاتحــوزهدرجمل دانشــجوییتحقیق
گیـــريشـــکلازحمایـــت، )تکمیلـــیتحصـــیالت (

سـازي  بـراي تجـاري  3زایشـی ورویشـی هـاي شرکت
در ایــن 5و کــارآفرینی فناورانـه 4تحقیقـات دانشـگاهی  

هـا و  بخش و نیز پیونـد و ارتبـاط تحقیقـاتی دانشـگاه    
از هـا سـازمان مراکز آموزش عالی کشـاورزي بـا سـایر    

جمله موسسـات و مراکـز تابعـه سـازمان تحقیقـات و      
راسـتا، همـین در. شـود آموزش کشاورزي پیشنهاد مـی 

درکشـاورزي تحقیقـات شـوراهاي تقویـت وتشکیل

2- institutional building
3- Spin off and start up
4- Research Commercialization
5- Technological entrepreneurship
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سـایر ودانشـگاه ینـدگان نمامشارکتباهااستانسطح
.گیردقرارتوجهموردتواندمیاندرکاراندست

بـه وضـعیت سـازمان    مربـوط هـاي یافتهبهتوجهبا-
ــور در     ــاورزي کش ــرویج کش ــوزش ت ــات و آم تحقیق
چارچوب نظام ملی تحقیقات کشاورزي، الزم است که 

انـدرکاران  جایگاه این سازمان و رابطه آن با سایر دست
ــازتعریف     ــه ب ــاز ب ــورت نی ــود و در ص ــناخته ش بازش

ها و کارکردهاي مربوطـه از جملـه در راسـتاي    رسالت
قات کاربردي، طراحی و اجـراي  طراحی و اجراي تحقی

بنـدي و  و اولویـت يگذارتحقیقات سازگاري، سیاست
هاي نهادي و سیاستی همـت گماشـته   نیز ارایه حمایت

.شود
شبکه ترویج کشاورزي کشور تحقیق،هايیافتهبهبنا-

ــه     ــوبی در عرص ــرد مطل ــی از عملک ــعیت فعل در وض
در هـر حـال،   . تحقیقات کشـاورزي برخـوردار نیسـت   

بــود جایگــاه تــرویج کشــاورزي در فرآینــد توســعه  به
هاي جدید ترویج و فناوري کشاورزي در پرتو رهیافت

تحقیق بـا ماهیـت یکپارچـه، پیوسـته و مشـارکتی، بـه       
منظـور انجــام کارکردهــایی هماننــد جــذب فنــاوري و  
ــات     ــراي تحقیق ــی و اج ــتاوردها، طراح ــانش دس رس

هی هاي نهـادي و سیاسـتی، سـاماند   سازگاري، حمایت
ــاورزان ــروري   کش ــی ض ــارکتی محل ــات مش و تحقیق

هـاي رهیـافتی و   این مهم، عالوه بـر نـوآوري  . نمایدمی
شناختی، نیازمند رفع موانع نهادي و ارتباطی بـین  روش

تحقیق و ترویج کشاورزي، ثبات و انسـجام تشـکیالتی   
سازمان تحقیقات، آموزش و تـرویج کشـاورزي و نیـز    

یمهندسـ یفنـ يااورهگیري از شبکه خدمات مشـ بهره
. در عرصه تحقیقات کشاورزي استيکشاورز

بالاسـتفاده هـاي ظرفیتدهندهنشانتحقیقهايیافته-
توســعهوتحقیــقعرصــهدرکشــاورزيهــايتشــکل

نیازمنـد هـا ظرفیتاینازبرداريبهره. استکشاورزي
پیونـد سازيشبکهکشاورزي،بخشهايتشکلتقویت

اتحادیـه نظیر (هااتحادیهطریقازهمدیگربهآنهادادن

برقـراري و) کشـاورزي وروستاییهايتعاونیمرکزي
ــد ــینپیون ــاآنهــاب ــامــرتبطتشــکیالتب تحقیقــاتب

وزارتخانـه هماهنگینیازمندمهماین. استکشاورزي
ویژه سازمان تحقیقات، آمـوزش و  جهاد کشاورزي و به
ــرویج کشــاورزي،  ــات ــاون،وزارتب ــاهرتع ــوروف ام

تحقیقـاتی همکـاري نیـز وسـتادي سطحدراجتماعی
سـطح درهـا دانشـگاه وتحقیقـاتی مراکـز وهاتعاونی
هـاي تشـکل وهـا تعـاونی بـر عالوهالبته. استمیدانی

تعـاون، وزارتايتوسـعه هايسیاستبهبناوموجود،
وتشـکیل بـه نسـبت تـوان مـی اجتمـاعی، امورورفاه

بـا کشـاورزي بخـش درپژوهشـی هايتعاونیتوسعه
برخـی واگـذاري وکشاورزيآموختگاندانشاولویت

. ورزیدمبادرتآنهابهکشاورزيتحقیقاتکارکردهاي
سـازمان همـاهنگی هايظرفیتازتوانمیمنظوربدین
راسـتاي درطبیعـی منـابع وکشـاورزي مهندسـی نظام

وتحقیـق بـا مـرتبط هـاي شـرکت وهاتعاونیتشکیل
.گرفتبهرهکشاورزيبخشدرفناوري

هاي هاي تحقیق در خصوص ظرفیتبا توجه به یافته-
ــات     ــه تحقیق ــی در عرص ــش خصوص ــتفاده بخ بالس

سو و محـدودیت منـابع مـالی دولتـی     کشاورزي از یک
گذاري در عرصه تحقیقـات کشـاورزي از   براي سرمایه

بخشحضورهايزمینهمعرفیوشناساییدیگر،سوي
پیگیــريکشــاورزي،تحقیقــاتعرصــهدرخصوصــی
تقاضـامدار، هـاي رهیافـت وسازيتجاريرویکردهاي

ها بـه ایـن   واگذاري بخشی از فعالیتو1سپاريبرونبا
هاي الزم از سوي دولـت،  بخش، همراه با ارایه حمایت

گـذاري در ایـن حـوزه در    ویژه تامین امنیت سـرمایه به
. خور توجه است

هـاي قابلیتهاي تحقیق در خصوص ه به یافتهبا توج-
المللـی، بـین وايمنطقـه تحقیقـات مراکـز باهمکاري

ومصـالح گـرفتن نظـر دربـا تـوام رسمیهايرایزنی
ایـن هـاي حمایـت جلببرايریزيبرنامهوملیمنافع

1- Outsourcing
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نهادي،هايحمایتومالیهايکمکصورتبهمراکز
ــدتســهیل ــالرون ــاوريانتق ــقازفن قراردادهــايطری

وپیشـرفته هـاي فنـاوري درگـذاري سـرمایه همکاري،
توسـعه وتحقیقـاتی هاينهادهتامینبر،هزینهتحقیقات

وهـا ایسـتگاه نمـودن دایـر تحقیقـاتی، هايزیرساخت
ــز ــاتیمراک ــتهتحقیق ــور،دروابس ــامینکش ــرويت نی

هــايفرصــتقالــبدرپرســنلآمــوزشکارشناســی،
تحقیقـات اجـراي ومـالی تامینتحقیقاتی،ومطالعاتی
تحقیقاتسازيتجاريعلمی،اطالعاتتبادلمشترك،

ــینوايمنطقــهســطوحدر خــدماتارایــهوالمللــیب
.شودمیپیشنهادفنیمشاوره

Referencesمنابع

زاده، ابوالقاسـم، حسـینی، سـید محمـود، کالنتـري، خلیـل،       شریف]1[
تـدوین الگـوي نمایـاي پـارادایم     "، 1386اسدي، علی و شریفی، مهنوش، 

علـوم تـرویج و   فصـلنامه ، "جدید براي نظام تحقیقات کشـاورزي کشـور  
.69-84. ، صص)2(3آموزش کشاورزي ایران، 

[2] Bouma, J. and Jones, J.W., 2001, “An
international collaborative network for agricultural
systems applications (ICASA)”, Agricultural
Economics, 70(2-3), pp. 355-368.
[3] Sharifzadeh, A. and Abdollahzadeh, G., 2009,
“Explaining strengthening mechanisms, institutional
orientations and problematic challenges of university
agricultural research in Iran”, Education, Knowledge &
Economy, 3(3), pp. 141–162.
[4] Hall, A., Sulaiman, V.R., Clark, C. and
Yoganand, B., 2003, “From measuring impact to
learning institutional lessons; an innovation systems
perspective on improving the management of
international agricultural research”, Agricultural
Systems, 78(2), pp. 213-242.
[5] Byerlee, D., 1998, “The Search for a New
Paradigm for the Development of National
Agricultural Research Systems”, World Development,
26(6), pp. 1049-1055.
[6] Smith, P., 2001, “Priority Setting in Agricultural
Research: Beyond Economic Surplus Methods”, Public
Administration and Development, 21(5), pp. 419-428.

، 1385، علی اکبر، مهرابیو ، مهديمرتضوياله،بیبحرعنایی،]7[
فصلنامه ،"سازي نظام ملی نوآوري کشاورزي در ایراننهادینهاستقرار و"

.77-108. ص، ص)56(14، اقتصاد کشاورزي و توسعه
سازماندهی و تامین ، 1386س، جانسن، ویلم و برانشویگ، توما]8[

منابع مالی تحقیقات کشاورزي، دستاوردهاي کشورهاي پیشرفته براي 

اهللا رعنایی، عباداله بانشی و حبیب: ، ترجمهکشورهاي در حال توسعه
.دانشگاه هرمزگان: مهدي مرتضوي، هرمزگان

بیگی، زاده، ابوالقاسم و علممرتضی، شریفاسدي، علی، اکبري،]9[
درآمدي بر رویکرد سیستمی در ترویج و توسعه کشاورزي با ، 1388امیر، 

، انتشارات جهاد دانشگاهی، تاکید بر نظام دانش و اطالعات کشاورزي
.449. تهران، ص

[10] Roling, N., 2009, “Pathways for impact:
scientists’ different perspectives on agricultural
innovation”, International Journal of Agricultural
Sustainability, 7(2), pp. 83–94.

ملک و محمودسید،حسینی، احمد،جعفرنژاد، علی،اسدي]11[
ثربخشی نظام تولید، هاي اتحلیل عاملی سازه"، 1383، ایرج،محمدي

، علوم کشاورزي ایرانفصلنامه، "انتقال و کاربرد فناوري کشاورزي
.933- 941. ، صص)4(35

گذاري طرح ساختار نظام سیاست"، 1381راد، محمدامین، قانعی]12[
. ، صص)9و8(4، فصلنامه علوم تحقیقات و فناوري، "پژوهشی-علمی

37-32.
تخصیص منابع در "، 1376نجفی، بهاءالدین و زارع، ابراهیم، ]13[

، )18(5، فصلنامه اقتصاد کشاورزي و توسعه، "تحقیقات کشاورزي ایران
.33- 55. صص

زاده، ابوالقاسم، حسینی، سید محمود، کالنتري، خلیل و شریف]14[
مسایل و : نظام تحقیقات کشاورزي ایران"، 1385اسدي، علی، 

.99-130. ، صص)3(9، مه روستا و توسعهفصلنا، "هارهیافت
راد، غالمرضا و صدیقی، حسن، کرمی دهکردي، اسماعیل، پزشکی]15[

گرایش محققان کشاورزي پیرامون مشارکت با کارکنان ترویج و "، 1379
.231-256. ، صص29، فصلنامه اقتصاد کشاورزي و توسعه، "کشاورزان

ها، مدل: قاتیارزشیابی مراکز تحقی"، 1384شریعتی، محمدتقی، ]16[
پژوهش و فصلنامه، "مرکز تحقیقات روستایی: ها و مطالعه مورديروش

.91-103. ، صص68، سازندگی در زراعت و باغبانی
هاي کشاورزي در گذشته و پژوهش"، 1382کوچکی، علیرضا، ]17[

.185-203. ، صص22، نامه فرهنگستان علوم، "دورنماي آن در آینده
، 1385، ..او رعنایی، حبیبمرتضوي، مهدي، زارعی، عظیم]18[
هاي تحقیقات کشاورزي با تاکید بر فرآیند تحلیل بندي طرحاولویت"

، 72، پژوهش و سازندگی، در زراعت و باغبانیفصلنامه، "مراتبیسلسله 
.2- 14. صص

[19] Sumberg, J., 2003, “Agricultural research in the
face of diversity, local knowledge and the participation
imperative: theoretical considerations”, Agricultural
systems, 76(1), pp. 739-753.

سیستم ارتباط دانشگاه وصنعت براي "، 1387باقري نژاد جعفر،]20[
سیاست علم و فصلنامه، "سازوکارها و پیشنهادهاوري در ایران، فناتوسعه 
.1- 14. ، صص)1(1،فناوري



تحقیقات کشاورزي کشوراندرکاران مختلف در نظام شناسایی جایگاه کنونی و مطلوب دست

94

[21] Klerkx, L., Hall, A. and Leeuwis, C., 2009,
“Strengthening agricultural innovation capacity: are
innovation brokers the answer?”, International Journal
of Agricultural Resources, Governance and Ecology,
8(5/6), pp. 409–438.

آوري و دانش کشاورزي، انتقال فن"، 1379زمانی، غالمحسین، ]22[
ارتباط بین دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز و ترویج : مطالعه موردي

. ، صص)1(4، علوم و فنون کشاورزي و منابع طبیعیفصلنامه، "کشاورزي
42-23.

حمید، اسدي، علی و حسینی، غالمرضایی، سعید، موحدمحمدي، ]23[
تحلیل سازوکارهاي مشارکت دانشگاه در عرصه "، 1386سید محمود، 

. ، صص)1(2-38. فصلنامه علوم کشاورزي ایران، "ترویج کشاورزي
173 -161.

بررسی عوامل "، 1386یعقوبی فرانی، احمد و شریعتی، محمد تقی، ]24[
تحقیقـاتی وزارت  مـورد مطالعـه مراکـز    : موثر بر عملکرد مراکز تحقیقاتی

، علوم ترویج و آموزش کشـاورزي ایـران  فصلنامه، "جهاد سازندگی سابق
.1-13. ، صص)2(3

[25] Stads, G.-J., Roozitalab, M.H., Beintema, N.M.
and Aghajani, M., 2008, Agricultural Research in
Iran: Policy, Investments, and  Institutional Profile,
ASTI Country Report, International Food Policy
Research Institute /Agricultural Extension, Education
and Research Organization. available from: www.asti.
cgiar.org/pdf/IranCR.pdf. Retrieved: October, 8, 2011.
[26] Aligica, P., 2006, “Institutional and Stakeholder
Mapping: Frameworks for Policy Analysis and
Institutional Change”, Public Organization Review,
6(1), pp. 79-90.
[27] Uebersax, J.S., 2006, “Likert scales: dispelling
the confusion”, Statistical Methods for Rater
Agreement website, available from: http://john-
uebersax.com/stat/likert.htm. Retrieved:
October,10,2011.

،1388علیرضا،،بوشهريوعلی،منوچهر، حسنی،منطقی]28[
فصلنامه ، "وري ایرانگذاري در نظام ملی نوآهاي سیاستشناسایی چالش"

.87-102. ، صص)3(2، سیاست علم و فناوري

: شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري"، 1383منصوري، رضا، ]29[
، خبرنامه تحقیقات و فناوري، "نقطه عطفی در تاریخ توسعه علمی کشور

.2. ، ص30
[30] Eponuo, T., 1993, “Integrating agricultural
research and technology transfer”, Puplic Admistration
and Development, 13(3), pp. 307-318.
[31] Doorman, F., 1991, “Linkages between research,
Extension, and farmers: The case of rice in the
Dominican Republic”, Journal of Agricultural
Systems, 37(5), pp. 107-111.

سازوکارهاي "، 1387حسینی، سید محمود و اسکندري، فرزاد، ]32[
، "ارتباطی موجود میان تحقیق و ترویج کشاورزي از دیدگاه کارشناسان

.1-11. ، صص)2(4، علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایرانفصلنامه
[33] Klotz-Ingram, C. and Day-Rubenstein, K., 1999,
“The changing agricultural research environment:
What dose mean for Public-Private innovation?”,
AgBioEroum ,2(1), pp. 24-32.
[34] Byerlee, D. and Echeverría, R., 2002,
Agricultural Research Policy in an Era of
Privatization, CABI Publishing, Wallingford, UK.
[35] World Bank, 2007, Enhancing Agricultural
Innovation: How to Go Beyond the Strengthening of
Research Systems, World Bank, Washington DC,
available from: http://siteresources.worldbank.org/
INTARD/Resources/Enhancing_Ag_Innovation.pdf.
[36] Anderson, J.R. and Dilon, J.L., 1989,
“International agricultural research systems”,
Agricultural Economics, 3(4), pp. 257-260.
[37] Goldsmith, A., 1993, “Institutional development
in national agricultural research: Issues for impact
assessment”, Public Administration and Development,
13(3), pp. 195-204.
[38] Dalrymple, D.G., 2008, “International
Agricultural Research as a Gobal Public Good:
Concepts, The CGIAR Experiance, and Policy Issues”,
Journal of International Development, 20(3), pp. 347–
379.

وحسین،محمود، شعبانعلی فمی، سیدروح اله، حسینی،رضایی]39[
نانو در بخش وري فناشناسایی و تحلیل موانع توسعه "،1388لیال،،صفا

،سیاست علم و فناوريفصلنامه، "از دیدگاه محققانکشاورزي ایران
.17-26. صص، )1(2




