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 چكيده
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  ،»غذايي صـــنايع« ،»زهكشـــي و آبياري« مهندســـي حوزه چهار در كه ،كشـــاورزي) جهاد (وزارت

 كارگروه پنج ابتدا منظور، بدين د.ش  اجرا ،است  فعال »گلخانه« و »مكانيزاسيون  و اورزيكش  هايماشين «

  و تشــكيل »بودجه و اعتبارات« و »ترويج و آموزش« ،»پژوهش« ،»انســاني نيروي« ،»اهداف و رســالت«

 »تحقق معيارهاي« و »گيرياندازه هايشــاخص« ،»ارزيابي هايمالك« ،»هاشــاخص و اهداف« ولاجد

 نيز و رويجت و آموزش كارگروه براي پرسشنامه   دو شامل ( تخصصي   پرسشنامه   شش  ،سپس  .دش  تعيين

 بازه رايب و دش  تهيه ارزيابي هايمالك تحقق براي )هاكارگروه ديگر از كدام هر براي نامهش س پر يك

  .گرفت قرار آنها اختيار در ،ملي سطح  در ،1393-94 هايسال  در مؤسسه   و مخاطبان هايفعاليت زماني

 نشان نتايج .دش تحليلوتجزيه ليكرت، مقياس مبناي بر آمدهدستبه هايداده ها،پرسشنامه تكميل از پس

 اما و مطلوب »ترويج و آموزش« و »پژوهش» ،»انساني  نيروي« هايعامل نظر از مؤسسه   وضعيت  كه داد

ست  نامطلوب »بودجه و اعتبارات« و »اهداف و رسالت « هايعامل نظر از  رد نيز مؤسسه   كلي ارزيابي .ا

سبتاً  سطح  شتر  منديبهره با بنابراين، گرفت. قرار مطلوب ن   مساعي  تشريك  و مهارتي، فكري، توان از بي

 نمســئوال اتتوجه نيز در ســاية و تحقيقات فني و مهندســي كشــاورزي مؤســســه علمي هيئت ياعضــا

  حوسط  هب رهگذر، اين از تا پرداختمؤسسه    ضعف  نقاط رفع و قوت نقاط تقويت به توانمي باالدستي، 

  سـسـات  ؤم سـاير  خودارزيابي براي مناسـب  يالگوي اسـت  ممكن حاضـر  ةمطالع يابد. ارتقا باالتر كيفي

  .باشد پژوهشي

  

 .عملكردي هايشاخص تخصصي، هايپرسشنامه ،خودارزيابي ها:كليدواژه

  JEL : Z19 بنديطبقه

  

  مقدمه

 يك به دادن اعتبار امكان كه است  فرآيندييكي از الگوهاي ارزشيابي بوده و  » اعتباربخشي «

ــتــانــدارد داراي مجموعــه    ــلي  مرحلــه  دو از الگو   اين  كنــد. مي  فراهم   را اسـ   دروني ارزيــابي  اصـ

  بخش در ياعتباربخش  الگوي كه است  سالياني  است.  شده  تشكيل  بيروني ارزيابي و (خودارزيابي)

ــورهايي در درمان، و بهداشــت ــروع، كانادا و مريكاآ چون كش ــده ش   وزارت ايران، در اســت. ش

شت،  ست  كرده تالش مردم سالمت  متولي عنوانبه پزشكي  آموزش و درمان بهدا ستف  با تا ا   از ادها
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 يتا  ایمنت   و كیفیتت  يتر  مرتنت   ارزیتاي   هتا  متدل  معتررتترین  از یکت   عنتزان  يت   ،اعتراريخشت   دلم

 عملکرد از اطمینان كس  يرا  نز راه  سالمت، يخ  در روزافزون جهان  مقرزلیت از يرخزردار 

 ،دیگتر  طترف  از .(OHSA, 2016) كنتد  پیتدا  ستالمت  ختدما   دهنتد  یت  ارا ها سازمان مناس 

  اعتراريخشت ،  يهداشتت   استتانداردها   يتا  همگتا   تتا  استت  گرفتت   صتزر   يستیار   ها تالش

  شتتتتزد تزجتتتت  كشتتتتزر ستتتتطح در نیتتتتز اعتراريخشتتتت  آمززشتتتت  استتتتتانداردها  يتتتت 

(Abdollahi and Bazargan, 2013; Karimian et al.,, 2011; Nourollah Nourivandi 

and Baradaran, 2008; Sadegh Tabrizi and Farahsa, 2015). هتا  روش حقیقتت،  در 

 مراكتز  يترا   راهگشتا  و كننتد  كمتک  مطلتز ،  وضتعیت  سمت ي  حركت يرا  يسیار  علم 

 شتمار يت   مناست   و مت  أت قايت   روشت   و الگتز  «اعتراريخش » ك  دارد وجزد آمززش  و اجرای 

  .رود م 

 يخت   در تحقیقتات   هتا  مؤسست   اعتراريخش  زمین  در جد  خالء و كمرزد ي  تزج  يا

 مركتز  یتک  عنتزان  يت   ،«كشتاورز   مهندست   و فنت   تحقیقتا   مؤسست  » كشتاورز ،  تحقیقا 

 كشتتاورز  وتتتروی  آمتتززش تحقیقتتا ، ستتازمان ةمجمزعتتزیرمؤسستتا   از یکتت  و پووهشتت 

 در كت   مؤسست   ایتن  رو،ایتن  از كرد. اقدا  اعتراريخش  فرآیند را ي ،)وزار  جهاد كشاورز (

 مهندست  »، «زهکش  و آيیار  مهندس » پووهش  -تخصص  وسی  حزز  چهار در ،حاضر حال

 «گلخانت   مهندست  »و « مکانیزاستیزن  و كشتاورز   ها ماشین مکانیک مهندس »، «غذای  صنای 

 یتا  يخت   نیتز دارا   دیگتر  استتان  نتززد   در مركز (، )ستاد الررز استان ير عالو  و دارد فعالیت

 مراكتز  ستایر  در اعتراريخشت   هتا  رویت   و هتا تجريت   از استتفاد   يا ،است مهندس  و فن  نیرو 

 اثريخشت   میزان ،كاركنان فرد  و گروه  سازمان ، ها فعالیت ارزیاي  ي  آمززش ، و اجرای 

 یتک  مؤسس  اعتراريخش  حقیقت، در .پرداخت «اعتراريخش  ةيرنام» اسا  ير مؤسس  ی آكار و

 و هتا لفت  ؤم از گیتر  يهر  يا را خزد تا دهدم  مؤسس  ي  را امکان این ك  است ارزشیاي  الگز 

 يترا   آن نتای  از ،خزد قز  و ضعف نقاط تعیین ضمن و كرد  يررس  عملکرد  ها شاخص

  .دكن استفاد  تردقی  و يهتر ها ریز يرنام 
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 ارزیتتاي خزد فرآینتتد انجتتا  از حاصتت  اصتتل  يرونتتدادها  از یکتت  نتتتای  حاضتتر ةمقالتت

 يترا   علمت   و مستند مرنای  يتزان ،آن ر پایةي تا است مل  سطح در شاركت م و علم  صزر  ي 

 فتراه   كشتاورز   مهندست   و فن  تحقیقا  مؤسس  كیفیت ارتقا  و يهرزد هدف يا ریز يرنام 

 داد. ارائ  را های پیشنهاد در سطزح مختلف كشزر ، و كرد

 

 هاروش و مواد

 عملکترد  متزست  »، «خزد عملکرد» مرج  س  از تزانم  ا ،مجمزع  هر ارزیاي خزد در

 ارزیتاي   يترا   كت   آنجا از نشست. قضاو  ي  و كرد استفاد  «مزجزد استانداردها »و « دیگران

شتت و  ندا وجتزد  استتفاد   قايت    یاستتانداردها  كشتاورز ،  مهندست   و فنت   تحقیقتا   مؤسس 

 از متفتاو   نیتز  كتار  ماهیتت  الرتت   و رتزد ن دستتر   در كتامالً  دیگران عملکرد متزس  همچنین،

 آن اهتداف  و رستالت كت    داشتت  ضترور   ايتدا ،مؤسس  درون  ارزیاي  منظزر ي  ،يزد دیگران

 ي  تزج  يا ،كشاورز  مهندس  و فن  تحقیقا  مؤسس  .(Tajeddin et al., 2017) شزد شناخت 

 و فن  مشکال  و مسائ  زمین  در كشاورز  جهاد وزار  اجرای  ها يخ  تحقیقات  نیازها 

 هتا  فعالیت 5138 سال از ،تحقیقات  هتتا اولزیت و حدود تعیین يا ،كشاورز  يخ  مهندس 

 ایتن  .استت  پیزستت   كشزر تحقیقات  ها مؤسس  جم  ي  و كرد  آغاز را خزد پووهش  و علم 

 چهتار  در كشتاورز   مهندست   حقیقتا  ت متزل   ،تخصص -مادر مؤسس  یک عنزاني  ،مؤسس 

 غتذای   صنای  مکانیزاسیزن، و كشاورز  ها ماشین مهندس  زهکش ، و آيیار  مهندس  زمین 

 در محقت   543 دارا  ،حاضتر  حال در و يزد  گلخان  مهندس  و يرداشت، از پس ها فناور  و

 منتاي   و كشتاورز   آمززش و تحقیقا  مركز چهارد  در ،مؤسس  .است تايع  ها يخ  و ستاد

 خززستتان  ،(مغتان ) ارديیت   غريت ،  آذريایجتان  شترق ،  آذريایجتان شتام  مراكتز    استان  طریع 

 مركتز ،  ،(شاهرود) سمنان همدان، رضز ، خراسان فار ، گلستان، اصفهان، كرمان، ،(اهزاز)

 شت   در و تايعت   يخت   دارا  (دزفتزل ) آيتاد  صف  و ،(كهنز  و جیرفت) كرمان استان جنز 

 نیتز  شتمال   خراستان  و ،قتزوین  تهتران،  يختیتار ،  و چهارمحتال  هرمزگتان،  گیالن،شام   مركز
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 ز كشتاور  مهندست   و فنت   تحقیقا  مؤسس  رسالت كل ، طزري  .است تحقیقات  گرو  دارا 

 يت   رسیدن راستا  در خزد، پووهشگر و علم  نیروها  ير تکی  يا تا كندم  وادار را مؤسس  این

 تزستع   ضمن تزلید ها  نهاد  و مناي  ور  يهر  ارتقا  ي  ،یادشد  نیازها  ي  گزی  پاسخ اهداف

 مهندست   پایتدار  و كارآمتد  هتا  ستامان   يت   یاي دستت  منظتزر  ي  و كرد  كمک كشاورز  پایدار

 و ملت   هتا   ستازمان  و مؤسستا   يتا  همکتار   طری  از كشاورزان يردار  يهر  يرا  كشاورز 

 ينتايراین،  .(AERI, 2015; Borhan, 1999) كند تالش كشاورز  مهندس  تحقیقا  الملل  يین

 هتا  متالک  و عزامت   ديایت  ،یادشتد   اهداف مرنا  ري ،مؤسس  (خزدارزیاي ) درون  ارزیاي  در

 ي  مطلز ، وضعیت الزاما  ي  تزج  يا و دكر گردآور  را الز  ها داد  و مشخص را ارزیاي 

  .(Mohammadi et al., 2012) پرداخت آن ها فعالیت كیفیت دريار  قضاو 

 
 مؤسسه ارزیابیخود بر مؤثر عوامل و هاکارگروه تعيين -

 جامعیتت  منظتزر ي  و مؤسس  ها فعالیت در مؤثر و مه  عزام  و هاكارگرو  تعیین يرا 

 در قالت   يرونتدادها  و فرآینتدها  دروندادها، اسا  ير  رویکرد ،مؤسس  درون  ارزیاي  فرآیند

 و آمتززش »، «پتووه  »، «انستان   نیرو »، «رسالت و اهداف» شام  اصل  )كارگرو ( عام  پن 

 .شتدند  انتختا   مؤسست   در مزجتزد  هتا  واقعیتت  انعکتا   يرا  «يزدج  و اعترارا »و « تروی 

 ة یادشد گانپن  اصل  عزام  حس  ير ارزیاي  ها مالک يا همرا   جزئ و  كل اهداف سپس،

 (مهت   عملکترد   ها شاخص) گیر  انداز  ها شاخص ها،مالک از كدا  هر يرا  ادام ، در و

 ارزیتاي   هتا  متالک  و عزامت   تززیت   .ندشتد  مشتخص  كتارگرو   هر در تحق  معیارها  نیز و

  .آمد  است 5شک   در يرونداد و فرآیند، (،مزجزد منتخ  ها )عام  دروندادها ير مشتم 
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   )خودارزيابي( مؤسسه دروني ارزيابي در استفاده مورد زيرساختي ديدگاه -1 شكل

ــخن ديگر به  ــده  عامل   پنج از كدام  هر ،سـ  و ها مالك به  توجه  با  (دروندادها)   يادشـ

شانگرهاي  صيف  خود ن ساس  بر و شد  تو شانگر  از كدام هر تحقق معيارهاي ا  هب مربوط هاين

  ت.گرف قرار ارزيابي مورد است،  مؤسسه   مطلوب وضعيت  ةكنندمشخص  كه مصوب  هايمالك

 نيروي عامل نشانگر،  29 و مالك بيست  شامل  اهداف و رسالت  عامل كه است  يادآوري شايان 

ساني  شانگر،  21 و مالك شامل دوازده  ان شانگر،  32 و مالك 23 شامل  پژوهش عامل ن   عامل ن

  كمال چهار شامل بودجه و اعتبارات عامل و نشانگر، بيست و مالك شامل ده ترويج و آموزش

شت  و شانگر  ه ضر مطالع در بنابراين، ه وبود ن سي  ،ة حا شتمل  مجموعه عوامل مورد برر  69 رب م

  .است نشانگر 110 و مالك

  آن تحليل و استفاده مورد آماري روش -

  »صي تخص  هايپرسشنامه  « پروژه اين در ارزيابي هايمالك تحقق براي گيرياندازه ابزار

  ،مربوط عوامل از كدام هر هايبرنامه و اهداف مبناي بر كه ندبود عوامل از كدام هر به مربوط

ــد تهيه ــهريور در و ندشـ ــاي كارگروه هر مخاطبان اختيار در ،1395 شـ   علمي، هيئت (اعضـ
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 استت  ذكتر  شتایان  .(5 )جدول ندگرفت قرار مل  سطح در (... و ،مؤسس  كاركنان ،5پووهشگران

 مخاطرتان  از ،هتا پرسشتنام   ایتن  در شتدند.  ستنجید   پایتای   و اعترتار  نظتر  از ايتدا هاپرسشنام  ك 

 تمتا   يت   ،5181-84هتا   ها  خزد و مؤسس  در سالك  يرا  ياز  زمان  فعالیت شد درخزاست

 آرامت   و صداقت يا دارند، را گزی  پاسخ امکان و آنهاست تخصص حیط  در ك  های پرس 

  دهند. پاسخ
 مطالعه( مورد آماری )جامعه ارزیابی دوره طی مؤسسه در شاغل افراد -1 جدول

 کارکنان کل تعداد
 علمی هيئتغير کارکنان علمی هيئت اعضای

 استانی مراکز ستاد کل تعداد استانی مراکز ستاد کل تعداد

931 518 11 513 594 15 31 

 پووه  ها  یافت  مأخذ:

 در يتا شتركت در ایتن فراختزان،     ،(5 جتدول ) مؤسست   كاركنتان در سراسر ایتران، كت    

 انستان ،  نیترو   عام  يرا  پرسشنام  533 اهداف، و رسالت عام  يرا  پرسشنام  513 ،مجمز 

 ،پتووه   عام  يرا  پرسشنام  554 ،9 و 5 تروی  ها عام  يرا  ترتی ، ي پرسشنام  99 و 515

 )استان مؤسس  ستاد در همچنین، .كردند تکمی  را يزدج  و اعترارا  عام  يرا  پرسشنام  95 و

 يترا   پرسشنام  15 اهداف، و رسالت عام  يرا  پرسشنام  93 تکمی  يا ،كر ( شهرستان الررز،

 پرسشتنام   93 ،9 و 5 تتروی   هتا   عامت   يرا  ترتی ، ي پرسشنام  51 و 91 انسان ، نیرو  عام 

پنجتا    از يتی   ، در مجمتز ، يزدجت   و اعترتارا   عامت   يرا  پرسشنام  1 و پووه ، عام  يرا 

 كلیت   و آور جم  هاپرسشنام  سپس، .داشتند مشاركت هاپرسشنام  تکمی  در كاركنان درصد

 گرفت. قرار هاكارگرو  اختیار در آمد  دست ي  ها داد  ،دنرال آن و ي  شدند كديند  اطالعا 

 در مزجتزد  هتا  داد  طری  از نرزد، مقدور پرسشنام  را  از اطالعا  آور گرد ك  مزارد  در

  شد. آور جم  الز  اطالعا  كشاورز ، تروی  و آمززش تحقیقا ، سازمان و مؤسس 

                                                                                                                                                   
 د.پرداز طرح تحقیقات  م  ي  اجرا  هر عضز غیرهیئت علم  است ك  «پووهشگر»منظزر از  -5



 118شمارة   ،82اقتصاد كشاورزي و توسعه، سال 

121 

 متعتدد  جلستا   طت   هتا، پرسشتنام   ارستال  و تتدوین  يتا  همرا  ك  است یادآور  شایان

 و هتا دستتزرالعم   هتا، نامت  ینیت آ يت   مراجعت   يتا  و مؤسست   )خزدارزیتاي (  درونت   ارزیاي  كمیت 

 تعیتین  يترا   قضتاو   الزامتا   كشتاورز ،  تتروی   و آمتززش  تحقیقتا ،  سازمان ها يخشنام 

 .شدند مشخص نیز مطلزيیت ها شاخص و شد يررس  مطلز  وضعیت

 ،5لیکر  مقیا  ي  تزج  يا ،مريزط ها كارگرو  اختیار در اطالعا  كلی  گرفتن قرار يا

 هتا  مقیتا   تترین رایت   از یکت   ا قیم این ند.شد آمار  وتحلی  تجزی  آمد  دست ي  ها داد 

 لیکتر   رنستیس  تزست   و شزدم  انجا  ،رسشنام پ اسا  ير ك  است تحقیقات  در گیر انداز 

 امتیتاز  اطالعتا ،  وتحلیت   تجزی  منظزري  .(Pazargadi et al., 2001) شد ايدا  (5811-5895)

 هتر  امتیتاز  گتذار (،  )ارزش دهت   وزن روش از استتفاد   يتا  ،سپس و تعیین ها پرس  از كدا  هر

 ستطح  هتا، پرسشنام  ا  گزین دو ها  الؤس يرا  راستا، این در د.ش مشخص ها نیز گزین  از كدا 

 ا  گزینتت  ستت  هتتا  الؤستت يتترا  و )خیتتر( نتتامطلز  و )يلتت ( مطلتتز  ستتطح دو در مطلزيیتتت

 تعریتف  )كت (  نتامطلز   و )متزست (  مطلتز   نسترتاً  )زیتاد(،  مطلز  سطح س  در ،ها پرسشنام 

 و 9 ،1 معتادل  ،ترتی  ي  نیز نامطلز  و مطلز  نسرتاً مطلز ، سطزح عدد  امتیاز یا وزن شدند.

 هتر  امتیتاز  هتا،  گزینت   از كتدا   هتر  ي  مريزط ها  پاسخ فراوان  ي  تزج  يا و شد گرفت  نظر در 5

 الؤست  چنتد  شتام   كت   هتای   شاخص يرا  شد. داد  مطايقت قسمت  س  طیف يا و محاسر  الؤس

 يت   و شتد  گرفت  نظر در شاخص مطلزيیت سطح  كنند تعیین ها الؤس عدد  وزن میانگین  يزدند،

 د.ش محاسر  عام  امتیاز ،نهایت در و ها مالک امتیاز ترتی ، همین
 هاعامل از کدام هر برای هاداده گردآوری -

 و علمت   هیئتت  اعضتا   مخصزص پرسشنام  ،مؤسس  اهداف و رسالت عام  ارزیاي  يرا  -5

 خصتتزص در ت االؤستت و در آن، تهیتت  پرستت  49 يتتا مؤسستت  مراكتتز و ستتتاد پووهشتتگران

 میزان و علم ، رتر  جنسیت، تخصص ، رشت  ير مشتم  شزندگانپرس  عمزم  اطالعا 

  .شد در  كار سايق 

                                                                                                                                                   
1. Likert scale 

http://madsg.com/what-is-likert-scale/
http://madsg.com/tag/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/
http://en.wikipedia.org/wiki/Rensis_Likert
http://en.wikipedia.org/wiki/Rensis_Likert
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 علمت   هیئتت غیر كاركنتان  و علمت   هیئتت  اعضتا   انسان  نیرو  عام  پرسشنام  مخاطران -9

 515 شام  نفر 533 پرسشنام  ي  دهندگان پاسخ ك  تعداد يزدند. تايع  مراكز و مؤسس  ستاد

 يزدند. علم  هیئتغیر عضز نفر 33 و علم  هیئت عضز نفر

 كلیت   تزست   پرسشتنام   559 تعتداد  ،پتووه   عامت   يرا  ارسال  ها پرسشنام  مجمز  از -1

 دارا  نفتر  43 آن میتان،  از كت   شتد  تکمیت   مؤسست   علمت   هیئتت  اعضتا   و پووهشگران

 ارزیتاي   يترا   .يزدنتد  تخصص  دكتر  نفر دارا  31و  ارشد كارشناس  تحصیل  مدرک

 از كشتاورز   تروی  و آمززش تحقیقا ، سازمان تزس  پیشنهاد  ها شاخص از تعداد 

 المللت ، يتین  مقتدمات ،  ينیتاد ،  ماهیتت  يتا  ها پروژ  شام  شد  انجا  ها پروژ  نز  جمل 

 آمار از،  Q2 و Q1 رتر  يا معترر علم  مرز مقاال  و فناوران  كاريرد  و ترویج  كاريرد 

 يزدند، شد  تکمی  مراكز و ستاد تزس  ك  چهارسال  عملکرد يرا  شد  تکمی  اطالعا  و

  .شد استفاد 

 حتزز   در كتارگرو   ایتن  فعالیت انجا  يرا  نیاز مزرد اطالعا  و آمار آور  جم  منظزر  ي -4

 كیفت   ستنج   يرا  ،همچنین شد. استفاد  مؤسس  در شد  ثرت آمار از ،تروی  و 5آمززش

 يرگتزار   و ترویجت   -علمت   نزشتتارها   تزلیتد  حتزز   در تتروی   و آمتززش  ها فعالیت

 جامعت   گرفت. قرار همکاران اختیار در و شد طراح  های  نام پرسش آمززش ، ها كارگا 

 و ستتاد  در مؤسست   پووهشتگران  و علمت   هیئتت   اعضتا  تمتا   شام  حاضر تحقی  آمار 

  يزد. استان  تحقیقات  مراكز

 ةپایت  يتر  ،«اعترتار   منتاي   يهرتزد » كلت   هدف ي  تزج  يا ،يزدج  و اعترارا  عام  پرسشنام  -1

 معاونتت  ،مؤسست   ریتیس  اختیتار  در پرسشتنام   ایتن  د.شت  تهیت   مؤسس  ةسال چندین ار تج

 و ،مؤسست   متال   امتزر  مسئزل ،مؤسس  يرنام  و طرح مسئزل ،مؤسس  پشتیران  و ریز يرنام 

                                                                                                                                                   
 ها  رادیزی  و تلزیزیزن  است. شركت در يرنام  و مجاز  و نیز ها  حضزر  انزا  آمززش «آمززش»منظزر از  -5
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 تکمیت   پرسشتنام   95 تعداد و گرفت قرار استان  مراكز كلی  مهندس  و فن  يخ  سا ؤر

  شد.
 هاعامل از کدام هر برای هاداده تحليل -

 اعتراريخشت   يرنامت   شناست  روش و هتا پرسشتنام   از آمتد   دست ي  آمار و ارقا  اسا  ير

 يترا   .شتزد مت   اشار  آنها ي  پ ، در ك  گرفت صزر  الز  آمار  ها وتحلی  تجزی  ،مؤسس 

 يت   تزجت   يتا  و شد تزصیف نشانگرها و هامالک اسا  ير عزام  ،مؤسس  مزجزد وضعیت تعیین

 هتا، نخستت،   تحلیت   و هتا  قضتاو   ایتن  گرفتنتد.  قرار تحلی  و قضاو  مزرد شد  تعیین الزاما 

 استا   ير ارزیاي  مزرد عام  هر دريار  سرانجا ، و مالک هر ، دريار سپس نشانگر و هر دريار 

 مطلزيیتت  ستطح  تعیتین  يترا   شتد.  انجتا   نتامطلز   و مطلتز   نسرتاً مطلز ، يند درج  طیف

 :(Mohammadi et al., 2012) است شد  عم  زیر شیز  ي  ،نشانگرها

 يت   تزجت   يتا  انتد، شد  گیر انداز  گزین  دو در آنها ي  مريزط ها داد  ك  متغیرهای  يرا  -5

 وضتعیت  نمایتانگر  دیگر  و مطلز  وضعیت نمایانگر هاپاسخ از یک  شد ، تعیین الزاما 

 است. نامطلز 

 افتراد  نگترش  ستنج   يترا   لیکر  ا چندگزین  طیف در آنها ها داد  ك  متغیرهای  يرا  -9

 (5، ك =9=نسرتاً، 1)كامالً= هاپاسخ فراوان  (،5) مطاي  رايط  اند،قرارگرفت  گیر انداز  مزرد

 (5كت =  خیلت   ،9كت =  ،1متزست =  ،4زیتاد=  ،1زیتاد=  )خیلت   شد  انتخا  ها گزین  وزن در

 منظتزر  مريتزط  نشانگر مزجزد وضعیت امتیاز عنزاني  آنها  شد محاسر  وزن  میانگین و ضر 

 :است شد 

 نشانگر هر امتیاز آن(= ي  مريزط فراوان  × گزین  هر )وزن( )امتیاز دهندگان/پاسخ تعداد (5)رايط  

 مطايقتت  مريتزط  هتا  طیف يا آن امتیاز نشانگر، هر مطلزيیت سطح تعیین يرا  ،ادام  در

 در ا گزینت   پتن   و ا گزینت   س  متغیرها  يرا  لیکر ( )مقیا  مطلزيیت سطح تعیین شد. داد 

 .است شد  داد  نشان 9 شک 
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  ايگزينهپنج و ايگزينهسه متغيرهاي مطلوبيت سطح تعيين -2 شكل

  قضاوت  اند،دهش  گيرياندازه نسبتي  يا ايفاصله  مقياس با آنها متغيرهاي كه نشانگرهايي  براي -3

  وزن و مطلوبيت ســطح به توجه با ،ســپس گرفت؛ انجام شــدهتعيين »الزامات« از اســتفاده با

ــتعيين ــانگر هر براي دهش ــبتاً ،3(مطلوب= نش  و هامالك امتياز )،1نامطلوب= ،2مطلوب= نس

 :آمد دستبه )3) و (2( هايرابطه از استفاده با ارزيابي مورد عوامل

  الكم امتياز = مالك دهندةتشكيل نشانگرهاي امتياز جمعحاصل / مالك به مربوط نشانگرهاي كل تعداد )2(رابطه 

 عامل امتياز = عامل ةدهندتشكيل هايمالك امتياز جمعحاصل / عامل به مربوط هايمالك كل تعداد )3(رابطه 

 حداكثر و 1=امتياز حداقل :به توجه (با عامل يا مالك هر مطلوبيت سطح  تعيين منظوربه

  شد. داده مطابقت ايدرجهسه طيف با حاصل امتياز )،3=امتياز

 با و شد  شناسايي   آن اهداف و رسالت  ابتدا مؤسسه،   (خودارزيابي) دروني ارزيابي براي

 و خود اهداف به رسيدن  در مؤسسه   موفقيت ميزان مورد در ،الزم هايداده گردآوري به توجه

ساس  بر هافعاليت انجام سالت  ا سه    وجودي ر س ضاوت  مؤ سبه كه  شود مي يادآور شد.  ق  محا

ــانگرها امتيازهاي ــ براي نيز نش   از امكد هر براي اصــلي، هدف هر تفكيكبه مختلف االتؤس

  كليدي حوزه ســه »اهداف و رســالت« كارگروه ،نمونه براي .دشــ تعيين ها)(عامل هاكارگروه

شتن «  »اهداف به نيل ميزان ارزيابي«و » مدتميان و كوتاه هايبرنامه«، »راهبردي توسعه  برنامه دا

 آن، الدنببه داد و قرار خود كار سرلوحه  و معيار را كشاورزي  مهندسي  و فني تحقيقات مؤسسه  

رد به ارزيابي عملك نهايت، در و كرد تعيين و تدوين را ارزيابي نشانگرهاي  و ها،مالك اهداف،

ستخراج  .پرداخت مؤسسه  دوسالة     تعداد ،»اهداف و رسالت « عامل هايپرسشنامه   از اطالعات ا
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 و الؤست  هتر  ها گزین  ي  تزج  يا اصل ، هدف هر تفکیک ي  پرس ، هر ي  شد  ارائ  ها پاسخ

 ارزیتاي   استا   يتر  اطالعا  وتحلی  تجزی  .گرفت صزر  مريزط درصدها  ارائ  ،آن دنرال ي 

 هتا  پرست   دهنتد   نشتان  9 جتدول  .دشت  انجتا   نشانگرها امتیاز محاسر  ،نهایت در و پرس  هر

 آن محاستر   و «اجرایت   هتا   يخت   تحقیقتات   نیازها  تأمین» ،یعن  اصل  هدف یک يا مرتر 

  .است یادشد  عام  يرا 
 نيازهای تأمين اصلی هدف مختلف هایپرسش برای نشانگرها هایامتياز ةمحاسب -2 جدول

 اجرایی های بخش تحقيقاتی

ره
ما
ش

 
ش
رس
پ

 

 پرسش
  تعداد

 دهندگان پاسخ

 هاپاسخ تعداد
 امتياز )فقره(

 نشانگر

 نتيجه

  خير
(1) 

  نسبتاً
(2) 

  بلی
(3) 

 نامطلوب
  نسبتاً
 مطلوب

 مطلوب

5 
 مؤسست   رسالت و اهداف از آیا

 دارید؟ آگاه 
89 3 11 98 9/2   X 

9 

 و فنتت  تحقیقتتا  اهتتداف آیتتا
 ستتتتتاد كشتتتتاورز  مهندستتتت 
 ستز  هت   و منطر  مراكز /مؤسس 

 كشتتاورز  يختت  نیازهتتا  يتتا
 است؟ يزد  كشزر

88 3 64 18 1/2   X 

1 

 و فنتتت  تحقیقتتتا  نتتتتای  آیتتتا
 ستتتتتاد كشتتتتاورز  مهندستتتت 
 يخ  نیازها  ي  مراكز /مؤسس 

  متتؤثر شتتک  يتت  كشتتاورز 
 است؟ داد  پاسخ

89 16 92 11 8/2  X  

4 

 آيیتتار  تحقیقتتا  اهتتداف آیتتا
 يتا  ستز  هت   و منطر  مراكز /ستاد

 كشتتاورز  آ  يختت  نیازهتتا 
 است؟ يزد  كشزر

13 2 29 23 6/2   X 

1 

 /ستاد آيیار  تحقیقا  نتای  آیا
 آ  يختت  نیازهتتا  يتت  مراكتتز

  متتؤثر شتتک  يتت  كشتتاورز 
 است؟ داد  پاسخ

13 9 39 9 8/2  X  

3 

 ها  ماشین تحقیقا  اهداف آیا
 و منطر  مراكز /ستاد كشاورز 

 يختتت  نیازهتتتا  يتتتا ستتتز هتتت 
 كشتزر  كشتاورز   مکانیزاسیزن

 است؟ يزد 

62 6 28 8 ½  X  
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ره
ما
ش

 
ش
رس
پ

 

 پرسش
  تعداد

 دهندگان پاسخ

 هاپاسخ تعداد
 امتياز )فقره(

 نشانگر

 نتيجه

  خير
(1) 

  نسبتاً
(2) 

  بلی
(3) 

 نامطلوب
  نسبتاً
 مطلوب

 مطلوب

3 

 هتتا  ماشتتین تحقیقتا   نتتتای  آیتا 
 يتتت  مراكتتتز /ستتتتاد كشتتتاورز 
 مکانیزاستتتیزن يختتت  نیازهتتتا 
 پاستخ   مؤثر شک  ي  كشاورز 

 است؟ داد 

68 8 38 1 9/1  X  

9 

 گلخانتت  تحقیقتتا  اهتتداف آیتتا
 يتا  ستز  هت   و منطر  مراكز /ستاد

 در كشتتاورز  يختت  نیازهتتا 
 كشتزر   شتد  كنتترل  هتا  محی 
 است؟ يزد 

21 1 13 3 8/1  X  

8 

 /ستاد گلخان  تحقیقا  نتای  آیا
 يختتت  نیازهتتتا  يتتت  مراكتتتز

 هتتتتا  محتتتتی  در كشتتتتاورز 
  متتؤثر شتتک  يتت   شتتد كنتتترل
 است؟ داد  پاسخ

28 9 13 8 9/1  X  

51 

 مؤسستت  تحقیقتتات  اهتتداف آیتتا
 زراعت معاونت اهداف يا منطر 
 است؟ كشاورز  جهاد وزار 

31 2 61 22 3/2  X  

55 

 تحقیقتتتات  هتتتا  فعالیتتتت آیتتتا
 معاونت اهداف يا منطر  مؤسس 

 جهتتتتتتتتاد وزار  زراعتتتتتتتتت
 است؟ كشاورز 

31 6 66 11 2/2  X  

59 

 مؤسستت  تحقیقتتات  اهتتداف آیتتا
 و آ  معاونتت  اهداف يا منطر 
 كشتاورز   جهاد وزار  خاک
 است؟

31 1 24 34 4/2   X 

51 

 تحقیقتتتات  هتتتا  فعالیتتتت آیتتتا
 معاونت اهداف يا منطر  مؤسس 
 جهتتتتاد وزار  ختتتتاک و آ 

 است؟ كشاورز 

19 1 29 24 6/2   X 

54 

 مؤسستت  تحقیقتتات  اهتتداف آیتتا
 ياغران  معاونت اهداف يا منطر 
 است؟ كشاورز  جهاد وزار 

15 6 29 28 3/2  X  

51 

 تحقیقتتتات  هتتتا  فعالیتتتت آیتتتا
 معاونت اهداف يا منطر  مؤسس 
 كشاورز  جهاد وزار  ياغران 
 است؟

11 9 33 18 ½  X  
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 پرسش
  تعداد

 دهندگان پاسخ

 هاپاسخ تعداد
 امتياز )فقره(

 نشانگر

 نتيجه

  خير
(1) 

  نسبتاً
(2) 

  بلی
(3) 

 نامطلوب
  نسبتاً
 مطلوب

 مطلوب

53 

 مؤسستت  تحقیقتتات  اهتتداف آیتتا
 صتتنای  دفتتتر اهتتداف يتتا منطرتت 
 معاونتتتت) تکمیلتتت  و ترتتتدیل 

 جهتتتتتتاد وزار  (يازرگتتتتتتان 
 است؟ كشاورز 

44 6 38 18 ½  X  

53 

 تحقیقتتتات  هتتتا  فعالیتتتت آیتتتا
 دفتتر  اهتداف  يتا  منطرت   مؤسس 
 تکمیلتتتت  و ترتتتتدیل  صتتتتنای 

 وزار  (يازرگتتتتان  معاونتتتتت)
 است؟ كشاورز  جهاد

41 8 26 18 8/2  X  

59 

 و هتتا طتترح آیتتا ،شتتما نظتتر يتت 
 مصتتز  تحقیقتتات  هتتا  پتتروژ 
 راهرترد   هتا   يرنامت   يتر  منطر 
 ستتز  از شتتد  تتتدوین متترتر 
 ؟است مؤسس 

99 6 62 62 6/2   X 

 جمع

 بددا مددرتب  الؤسدد تعددداد
 سؤال19 هدف:
 دهندگان: پاسخ تعداد جمع
 نفر 1869

 ها پاسخ جمع
 )نفر(

 کل( از درصد)

81 
(1/8) 

199 
(1/11) 

394 
(9/31) 

 امتياز
 هدف=
2/2 

   

 پووه  ها  یافت  مأخذ:

 يت   تزجت   يتا  و )خزدارزیاي ( درون  ارزیاي  اجرا  از حاص  نتای  اسا  ير نهایت، در

 يتا  آنهتا  مزجتزد  ستطح  ك  نشانگرهای  مزرد در عزام ، از كدا  هر دريار  آمد عم ي  قضاو 

  شد. ارائ  كیفیت يهرزد يرا  پیشنهادهای  داشت، تفاو  مطلز  سطح

 

 بحث و نتایج

 استا   ير و خزد نشانگرها  و هامالک ي  تزج  يا ،عام  پن  از كدا  هر وضعیت نتای 

  كننتد  مشتخص  كت   مصتز   هتا   متالک  يت   مريتزط  هتا   نشتانگر  از كدا  هر تحق  معیارها 

 يحت   ،عام  هر تفکیک ي  در پ ، ك  گرفت قرار ارزیاي  مزرد ،است مؤسس  مطلز  وضعیت

 شزد.م 
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 اهداف و رسالت عامل

 در كاريرد  پیشنهادها  يا همرا  اهداف و رسالت كارگرو  ارزیاي ا  از نتای   خالص 

  است. د آم 1 جدول
 آن بهبود هایپيشنهاد و ،اهداف و رسالت عامل برای مؤسسه ارزیابیخود نتایج -3 جدول

 هاپيشنهاد ارزیابی نتایج

 نیازهتا   يت   پاستخ  در خز  نسرتاً عملکرد -
 جهتاد  وزار  اجرای  ها يخ  تحقیقات 
 كشاورز 

 آزمایشتگاه   گلخانت   و مزرع  وجزد عد  -
 تحقیقا  انجا  يرا  مجهز و مستق 

 و فنت   مشتکال   و مستائ   حت   در ضعف -
 صتتاحران فناورانتت  نیتتاز تتتأمین و مهندستت 
 (خصزص  يخ ) صنای 

 در تحقیقات  ها پروژ  كاف نا تعداد انجا  -
 آ ، ور يهتتر  هتتا شتتاخص خصتتزص
 ضتایعا   میزان و كشاورز ، مکانیزاسیزن
 كشاورز  محصزال 

 گستترش  نظتر  از نتامطلز   يستیار  وضعیت -
 و تحقیقتتتات  فضتتتاها  انستتتان ، نیتتترو 
 نیاز مزرد آزمایشگاه  ز الز و تجهیزا 

 فرآینتتتدها  در مطلتتتز  نستتترتاً وضتتتعیت -
 تحقی  كار گردش و پووهش 

 كتتاف  مشتتاركت نظتتر از جتتد  ضتتعف -
 مختلتف  ها يرنام  در علم  هیئت  اعضا
 مؤسس  اجرای  و علم 

 و لتزاز   و اعترتارا ،  و يزدجت   آزمایشتگاه ،  فضتاها   وضعیت يهرزد -
 تحقیقات  ها پروژ  انجا  پشتیران  نیاز مزرد تجهیزا 

 زمتان  متد   كتاه   و تحقیقتات   هتا  پروپتززال  يررست   كیفیت يهرزد -
 هاژ پرو ايالغ تا يررس 

-شتاخص  وضتعیت  يهرتزد  خصزص در هدفمند تحقیقا  ي  يیشتر تزج  -

 ضتایعا   كتاه   و نمکانیزاستیز  شتاخص  ارتقتا   آ ، ور يهر  ها 
 كشاورز  محصزال 

 ویتو  يت   ،مؤسست   نیروهتا   تمتام   يیشتتر  مشاركت فضا  كردن فراه  -
-تصتمی   و ستاز  تصتمی   فرآینتدها   در ياتجریت   علم  هیئت اعضا 

 و فنت ،  يازدیتدها   هتا، ریتز  يرنامت   در ملت ،  و مؤسس  ايعاد در گیر 
 استتفاد   ،نهایت در و اجرای  ها دستگا  تخصص  جلسا  در شركت
 تحقیقات  و علم  مسائ  در جمع  خرد از يیشتر

 و فنتت  تحقیقتتا  اثريخشتت  و كشتتاورز  صتتنای  نیتتاز يتت  يیشتتتر تزجتت  -
 زمین  این در كشاورز  مهندس 

 در انگیتز   ایجتاد  يترا   متدیریت   هتا  شتیز   و راهکارها اعمال و اتخاذ -
 يخت   يا تحقیقا  يیشتر همکار  و تعام  يرا  نمسئزال و پووهشگران
 صنای  صاحران فناوران  نیازها  تأمین منظزر ي  عکسري و خصزص 

 آتت   هتا  ستال  نیتاز  يترا   كارآمد و كاف  علم  هیئت  هانیرو جذ  -
 مؤسس  تحقیقات  ها يخ  در حاكمیت  وظایف ةوقف ي  انجا  منظزر ي 
 تجهیتز  و )تهیت   آینتد   در آزمایشتگاه   و تحقیقتات   فضاها  گسترش -

 ...( و جدید ها دستگا  ي  مجهز ها آزمایشگا  تحقیقات ، مزار 

 پووه  ها  یافت  مأخذ:

 انسانی نيروی عامل

 ارائت   يهرتزد  كلت   هتدف  يتا  ،مؤسست   ارزیتاي  خزد در مهت   عزامت   از یک  ،انسان  نیرو 

از  .گرفتت  قترار  نظر مد آن رسالت و اهداف راستا  در پشتیران  و فن  تحقیقات ، علم ، خدما 
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 و علمت   هیئتت  اعضتا   يتر  مشتتم   تايعت (  مراكتز  و )ستاد مؤسس  انسان  نیرو  مجمزع  ك آنجا 

 و علمت   هیئتت  مجمزعت   از تحقیقات  و علم  خدما  ارائ  يهرزد ،است علم  هیئتغیر كاركنان

 مجمزع  از (مال  و ادار  ا ، مزرع  كارگاه ، آزمایشگاه ،) پشتیران  و فن  خدما  ارائ  يهرزد

 در  جزئت  اهتداف  عنتزان ي  خدما  این ارائ  رو، این از رود. م  انتظار علم  هیئتغیر ها  فعالیت

 در استت،  خدما  این مجمزع  ارائ  در انسان  نیرو  كارآمد  ك  كل  هدف ي  رسیدن راستا 

 هتا   )شتاخص(  نشتانگر  و هتا  متالک  عامت ،  ایتن  ارزیاي  منظزر ي  و آن اسا  ير و شد گرفت  نظر

 نتامطلز   یتا  مطلز  نسرتاً مطلز ، وضعیت  دهند نشان ك  آنها تحق  معیار و شدند تعیین ارزیاي 

 در كتاريرد   پیشتنهادها   يتا  همترا   كتارگرو   این ارزیاي  ا  از نتای  خالص  شد. مشخص است،

 است. د آم 4 جدول
 آن بهبود هایپيشنهاد و انسانی نيروی عامل برای مؤسسه ارزیابیخود نتایج -6 جدول

 هاپيشنهاد ارزیابی نتایج

 كاركنان و علم  اعضا  هیئت آگاه  مطلز  نسرتاً سطح -

 و ادار  مقتتررا  و قتتزانین از مؤسستت  علمتت  هیئتتتغیر

 سازمان ها  نام  آیین

 كاركنان و كار حج  يین مطلز  نسرتاً تناس  وجزد -

 هیئت جامع  دو هر نظر از آنها كار  حیط  در مزجزد

 علم  هیئتغیر و علم 

 يرا  مزق  ي  و الز  اقداما  نظر از مؤسس  مطلز  سطح -

 انسان  نیروها  استخدام  وضعیت تردی 

 و فرد  رشد و كار  كالرد فضا  مطلز  نسرتاً وضعیت -

 نظر از خدمت ضمن ها آمززش يا كاركنان كلی  ا  حرف 

 يهتر انجا  ير ثیرگذار أت و شغل  نیازها  يا مطايقت

 شغل  وظایف

 ،ترتی ي  ،مند  رضایت مطلز  نسرتاً و نامطلز  سطح -

 از مؤسس  علم  هیئتغیر كاركنان و علم  هیئت جامع 

 رفاه  خدما  ارائ 

 منظتزر  يت   آمززشت   ستمینارها   و هتا  كارگتا   يرگزار  -

 هیئتت غیر كاركنتان  ویو ي  نیروها آگاه  سطح افزای 

 ادار  ها  دستزرالعم  و ها نام  آیین خصزص در علم 

 ایتتن يهتتتر هرچتت  ارائتت  نیتتز و رفتتاه  ختتدما  تزستتع  -

 انسان  نیرو  ي  خدما 

 مناست   تززی  يرقرار  راستا  در الز  ها  ریز  يرنام  -

 يت   علمت   هیئت نفر یک مطلز  نسرت و انسان  نیرو 

 علم  هیئتغیر نفر دو ازا 

 و علمت   اعضتا  هیئتت   يین كار حج  تر مناس  تززی  -

 علم  هیئتغیر كاركنان

 نیتاز  متزرد  ختدمت  ضتمن  آمززشت   هتا   دور  يرگزار  -

 علم  هیئتغیر و علم  هیئت از اع  مؤسس  كاركنان

 يتتا اي مطتت و مناستت  ادار  تجهیتتزا  و امکانتتا  ارائتت  -

 كاركنان نیازها 

 پووه  ها  یافت  مأخذ:
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 پژوهش عامل

 فنت   تحقیقا  مؤسس  اصل  وظایف از مزجزد مناي  از ور يهر  افزای  و پایدار تزسع 

 فنت   و علم  ها پیشرفت و هاپووه  نتای  ي  دستیاي  طری  از ك  است كشاورز  مهندس  و

 يیشتتر  هرچت   تتأمین  و تزلیتد  افزای  منظزر ي تززی ، تا تزلید چرخ  در آن كاريرد و كشاورز 

 هتا  زیرستاخت  يت   تزج  ينايراین، است. انجا  قاي  كشزر، جمعیت يرا  نیاز مزرد غذای  مزاد

 و اثريخشت   میتزان  یینوتع پووهش  ها فعالیت ارزیاي  و مختلف ها زمین  در مؤسس  پووهش 

ا   خالصت   گرفت. انجا  پووه  عام  یا كارگرو  قال  در ك    دارد،ضرور آن اعتراريخش 

 است. د آم 1 جدول در كاريرد  پیشنهادها  يا همرا  كارگرو  این ارزیاي  از نتای 
 آن بهبود برای پيشنهادهایی و پژوهش عامل برای مؤسسه ارزیابیخود نتایج -1 جدول

 پيشنهادها ارزیابی نتایج

 ها  فعالیت افزای  در علم  هیئت  اعضا و پووهشگران مطلز  سطح -
 افتزای   در مطلز  نسرتاً سطح و فن   دان  انتقال و فناور  و پووهش 
 اطالعا  فناور  و رسان اطال  ها فعالیت

 اجرایت ،  و علمت   هتا  فعالیتت  افتزای   هتا  زمینت   در مطلز  وضعیت -
 و فنت   نشتری   دستتزرالعم   چتا   و تهیت   آمززشت ،  ها دور  يرگزار 
 ترویج  مقال 

 ترویج  -تحقیق  ها پروژ  اجرا  خصزص در نامطلز  وضعیت -
 دهت   ستامان  فنتاور ،  و پتووه   ها فعالیت خصزص در مطلز  سطح -

 و علمت   ها فعالیت و ترویج  ها فعالیت تزسع  آمززش ، ها فعالیت
 اجرای 

 و رستتان  اطتتال  زمینتت  در يیشتتتر فعالیتتت -
 اطالعا  فناور 

 هتا  پتروژ   اجترا   مزرد در يیشتر فعالیت -
 ترویج  -تحقیق 

 تعتداد  افتزای   خصزص در يیشتر فعالیت -
 يتت  فنتتاور  و فنتت  دانتت  انتقتتال قتترارداد
 خصزص  يخ 

 در مقاال  فهرست روزرسان ي  و تکمی  -
پووهشتتتگران گزگتتت   استتتتناد  پایگتتتا 

(Google Scholar)  اعضتتا   تزستت
 علم  هیئت

 پووه  ها  یافت  مأخذ:

 ترویج و آموزش عامل

 پووهشت   دستتاوردها   از يرگرفتت   تحقیقتات   هتا   تت  یاف انتقتال  و آمتززش  كت   آنجا از

 اعتراريخشت   الگتز   در عام  این است، مؤسس  ها  رسالت و اهداف از یک  مؤسس  همکاران

 در كتاريرد   پیشتنهادها   يتا  همترا   كتارگرو   ایتن  ارزیاي    ك  نتای گرفت قرار نظر مد مؤسس 

 است. شد  خالص  3 جدول
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 آن بهبود پيشنهادهای و ترویج و آموزش عامل برای مؤسسه ارزیابیخود نتایج -4 جدول
 پيشنهادها ارزیابی نتایج

 يتترا  يرگزارشتتد  آمتتززش ستتاعا  ستتران  مطلتتز  ستتطح -
 علم  هیئت  اعضا و پووهشگران

 در كننتدگان  شتركت  رضایت نظر از مطلز  نسرتاً وضعیت -
 ،مدر  و دور  محتزا  از كنندگان شركت رضایت) دور 
 (آمززش  امکانا  و فضا از كمتر رضایت و
 علمتت  ستتخنران  يرگتتزار  ستتاعا  ستتران  مطلتتز  ستتطح -

 نسترتاً  ستطح  و پووهشتگر   و علمت   هیئتت  عضتز  هر تزس 
 ستخنران   در كنند شركت همکاران رضایت میزان مطلز 
 علم 

 و آمززشتت  هتتا  دور  تعتتداد نظتتر از نتتامطلز  وضتتعیت -
 انتقتتال هفتتت  و مزرعتت  روز قالتت  در يرگزارشتتد  ترویجتت 

 ها یافت 
 انتظار مزرد ترویج  -علم  نزشتارها  تعداد نامطلز  حد -

 ارائت   محتتزا   ستطح  و كیفیتت  مطلتز   حتد  اما و مؤسس 
 تزلیدشد  نزشتارها 

 هتتا  یافتتت  انتقتتال ستترعت نظتتر از مؤسستت  مطلتتز  ستتطح -
 ترویج 

 و رادیتزی   هتا   يرنامت   تزلیتد  در مؤسس  نامطلز  وضعیت -
 تلزیزیزن 

 ترویج  -علم  مقاال  تزلید در مؤسس  مطلز  سطح -
 و هتا یافتت   تعتداد  نشتر  نظر از مؤسس  مطلز  نسرتاً وضعیت -

 ترویج  ها تزصی 
 علمت   دانت   ستطح   ارتقا نظر از مؤسس  مطلز  وضعیت -

 دانت   ستطح   ارتقتا  پووهشتگران،  و علمت   اعضا  هیئت
-يهتر   يترا   ترویجت   و آمززش  محتزا  تزلید كاركنان و

 يرداران
 1متقاضیان افزای دان  نظر از مطلز  نسرتاً سطح -

 و آمززشت   هتا   دور  يرگتزار   در مشتاركت  افزای  -
 ها یافت  انتقال هفت  و مزرع  روز قال  در ترویج 

 و آمززشت   هتا   دور  يرگتزار   در مشتاركت  افزای  -
 متقاضیان يرا  مهارت 

 و روستتتای  زنتتان يتترا  ترویجتت  هتتا  دور  يرگتتزار  -
 تتتتروی  در مؤسستتت  يیشتتتتر همکتتتار  و عشتتتایر 

 معین انپووهشگر قال  در علم  دستاوردها 
 استتا  يتتر هتتا دور  آمززشتت  هتتا  سرفصتت  تعیتتین -

 و پووهشتتگران و علمتت  اعضتتا  هیئتتت از ستتنج نیاز
 يرا  نظران صاح  و پیشکسزتان از دعز  و  كاركنان
 ها دور  در تدریس

 هتا   دور  يرگتزار   يترا   نیتاز  متزرد  مال  مناي  تأمین -
 پووهشتتگران، و علمتت  اعضتتا  هیئتتت يتترا  آمززشتت 
 كشاورز  جهاد وزار  تزس  متقاضیان و كاركنان

 آمتتززش دفتتتر مجتتزز يتت  دور  يرگتتزار  نکتتردن منتتزط -
 دور  مجتتزز صتتدور در مؤسستتا  استتتقالل و كاركنتتان،
 كشاورز  تروی  و آمززش تحقیقا ، سازمان تزس 

 از ترویج  محتزا  تزلید تسری  يرا  همکاران تشزی  -
 سازمان و مؤسس  سطح در تحقیقات  دستاوردها 

 تزلیتد  يترا   پووهشگران و علم  اعضا  هیئت تشزی  -
 تحقیقات  ها  یافت  و دستاوردها از كاريرد  ها  يرنام 
 تروی  قاي 

 كتاه   و نشتریا    داور  فرآینتد  زمتان متد   تسری  -
 نشریا  ویراستار  زمان

 نشریا   ویراستار يرا  الزحم ح  پرداخت امکان ایجاد -
 سترعت  افتزای   و نشتریا   ستطح  كیف   ارتقا منظزري 

 نظر مزرد مخاطران ي  نزشتار ارائ  زمان
 تحقیقتات   ها طرح انجا  يرا  الز  ها زیرساخت ایجاد -

 و تتر ستری   انتقتال  و ترویج  ها تزصی  و هایافت  ي  منجر
 كشاورز  يردارانيهر  ي  آنها كارآمدتر

 پووه  ها  یافت  مأخذ:

                                                                                                                                                   
يرداران، زنان روستای  و عشایر ، كارشناسان اجرای ، همکاران ستاد و مراكز استتان ، دانشتجزیان    متقاضیان شام  يهر  - 5

 و... است.
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 بودجه و اعتبارات عامل
 ایتن  كترد.  دنرتال  را «اعترار  مناي  يهرزد» كل  هدف ،مؤسس  يزدج  و اعترارا  كارگرو 

 از تتزجه   قايت   درصتد  دریافتت  يتا  یا و كام  طزري  يتزاند مؤسس  ك  یايدم  تحق  زمان  هدف
 ةستال  چنتدین  تجري  پای  ير ،یادشد  هدف ي  تزج  يا ينايراین، كند. تأمین را خزد مال  مناي  يزدج ،
 ستایر ») ا هزینت   اعترتارا   افتزای    جزئت  هدف چهار يا عملکرد  ها شاخص جدول ،مؤسس 
ست  درصتد و    میتزان  ي  تملک  اعترارا  افزای  ،درصد 91 از يی  میزان ي  (1«و» يند و «هاهزین 

 سال ي  نسرت د  درصد میزان ي  استان  اعترارا  افزای    واختصاص درآمدها  افزای  همچنین،
يتا  ) تملکت   اعترارا  نشانگر(، چهار )يا ا هزین  اعترارا  مالک چهار ارزیاي ، يرا  شد. تنظی  قر 
 اعترتارا   تخصیص و نشانگر(، دويا ) فن  دان  فروش و پووهش  قراردادها  انعقاد نشانگر(، یک
 كاريرد  پیشنهادها  يا همرا  كارگرو  این ارزیاي  ای نت .شد گرفت  نظر در نشانگر( یکيا ) استان 
 است. شد  خالص  3 جدول در

 آن بهبود پيشنهادهای و بودجه و اعتبارات عامل برای مؤسسه ارزیابیخود نتایج -9 جدول
 پيشنهادها ارزیابی نتایج

 هتا  هزینت   تتأمین  يترا   فتراوان  هتا  چال  ،نتیج  در و ا هزین  اعترارا  كمرزد -
 شتركت ،  نیروهتا   مزایتا   و حقتز   كاركنتان،  مزایتا   و )حقتز   ناپتذیر اجتنا 

 و ایتا   و غتذا  هزینت   ستزخت،  و يتر   و آ  قترارداد ،  و معین كار قراردادها 
 (...و تحقیقات  ها طرح انجا  كاركنان، ذها 

 تحقیقات  ها پروژ  ماندن مسکز  ،نتیج  در و مزق ي  اعترار تأمین عد  -
 ماهت   ش  در كاركنان كارگزین  احکا  تغییر دلی ي  عمدتا «و» يند شدید كسر  -

 سال دو 
 رشد افزای  تحق  عد  دلی ي  «هاهزین  سایر» يرا  يزدج  كاه  و اعترار كسر  -

 دولت درآمدها  يین پی  تحق  عد  از ناش  «و» يند
 يعد ها سال ي  سال یک در احکا  اجرا  از ناش  كسر  تسر  -
 ،نتیجت   در و مؤسست   اعترتارا   كت   يت   نسترت  مصز  تملک  اعترار  نزول  سیر -

 )احتدا،،  ساختمان  كارها  و اجرا دست در ها پروژ  كلی  انجا  فراوان چال 
 مراكتز  و مؤسست   ستتاد  در آزمایشتگاه   تجهیزا  تأمین و (... و نگهدار  تعمیر،

 تحقیقات 
 مؤسس  اعترارا  ك  ي  نسرت اختصاص  درآمد كس  در مؤسس  ضعف -
 اختصاص  درآمدها  مح  از مطلز  شرای  در استان  اعترارا  تززی  نگهدار  -

 نظتر  از مؤسست   نتامطلز   يستیار  وضتعیت  رغت   علت   منتاي ،  ستایر  ،همچین و خزد
 تملک ( و ا  )هزین  عمزم  مناي  مح  از اعترارا 

 ا هزین  اعترارا  مشکال  ح  -
 طریتتت  از مؤسستتت  تملکتتت  و

 و آمتتززش تحقیقتتا ، ستتازمان
 ستتتازمان و كشتتتاورز  تتتتروی 
 كشزر ریز يرنام  و مدیریت

 استا   ير يعد سال يزدج  تنظی  -
 يتت  تزجتت  يتتا و واقعتت  عملکتترد
 مؤسس  واقع  نیازها 

 نستتترت يتتتین تتتتزازن يرقتتترار  -
 ستتتتایر» و «و» ينتتتتد اعترتتتتارا 

 «ها هزین 
 درآمتتتتدها  میتتتتزان افتتتتزای  -

 طریتتت  از مؤسستتت  اختصاصتتت 
 پووهشتت ، قراردادهتتا  انعقتتاد
 يخت   يتا  ... و فن  دان  فروش

 دولت  ها دستگا  و خصزص 

 پووه  ها  یافت  مأخذ:

                                                                                                                                                   
( علمت   تئت غیرهی و علمت   تئت هی) قترارداد   و پیمتان   و رستم   از اع  كاركنان ةكلی مزایا  و حقز  «و» يند از منظزر -5

 .است
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   هاپيشنهاد و گيرینتيجه

 نتتای   خالصت   گرفتت ،  انجا  ها تحلی  و شد  گردآور  ها داد  مرنا  ير كل ، طزري 

 نسترتاً  )مطلتز ،  ا درجت   ست   طیتف  در مؤسست   )خزدارزیتاي (  درون  ارزیاي  از آمد  دستي 

  .ارائ  شد  است 9 جدول شرح ي  نامطلز ( و مطلز ،
 کشاورزی مهندسی و فنی تحقيقات مؤسسه ارزیابی مورد عوامل مطلوبيت سطح -9 جدول

 مطلوبيت سطح ارزیابی مورد عامل ردیف

 نامطلز  اهداف و رسالت 5

 مطلز  انسان  نیرو  9

 مطلز  پووه  1

 مطلز  تروی  و آمززش 4

 نامطلز  يزدج  و اعترارا  1

 پووه  ها  یافت  مأخذ:

 مؤسست   ارزیتاي   كلت   كیفیتت  ،شتزد  گرفتت   نظتر  در يراير عزام  وزن چنانچ  ينايراین،

 كت   يتزد ،  9/9 یک تتا ست  در ستطح    ا گزین  س  طیف در كشاورز  مهندس  و فن  تحقیقا 

  .است مطلز  نسرتاً

 مهندستت  و فنتت  تحقیقتتا  مؤسستت  كیفیتتت ،دهتتدمتت  نشتتان 9 جتتدول كتت  گزنتت همتتان

 قترار  مطلتز   وضتعیت  در ،عزامت   از دستت   س  لحاظ ، ي 5184 و 5181 ها سال در كشاورز 

 يترا   است. يهرزد  يرا  اقدا  مستلز  و يزد  نامطلز  عزام ، دیگر دست  دو نظر از ول  ،دارد

 ،مختلتف  ستطزح  در ديایت  كت   شتزد مت   پیشنهاد 8شرح جدول  نکات  ي  ،مؤسس  كیفیت ارتقا 

 .گیرد قرار تزج  مزرد
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 کشاورزی مهندسی و فنی تحقيقات مؤسسه مطلوبيت سطح ارتقای برای پيشنهادهایی -8 جدول

 کنندهاقدام سطح پيشنهاد

 جهتاد  وزار  اجرایت   هتا  دستتگا   تحقیقتات   نیازها  ي  گزی پاسخ

 كشاورز 

 كشاورز  جهاد وزار  -

 كشاورز  تروی  و آمززش تحقیقا ، سازمان -

 كشاورز  مهندس  و فن  تحقیقا  مؤسس  -

 در انگیتز   ایجتاد  يترا   متدیریت   هتا  شیز  و راهکارها اعمال و اتخاذ

 يخ  يا تحقیقا  يیشتر همکار  و تعام  يرا  نمسئزال و پووهشگران

 صتنای   صتاحران  فناورانت   نیازها  تأمین منظزر ي  عکسير و خصزص 

 متقايت   اعتماد ایجاد گذار ،سرمای  و مال  ها انگیز  ایجاد طری  )از

 ریتز   يرنامت   و تشتزیق   ها سیاست اعمال ،همچنین  امزر( پیگیر  و

 ها  دور  يرگزار  در همکاران مشاركت افزای  يرا  مؤسس  فعاالن 

 عشتایر،  و روستتای   زنتان  ویتو  يت   متقاضتیان  يترا   مهارت  و آمززش 

 كشاورز  كاريرد  ها يرنام  ساخت و ترویج  محتزا  تزلید تسری 

 تحقیقات  دستاوردها  از

 كشاورز  تروی  و آمززش تحقیقا ، سازمان -

 كشاورز  مهندس  و فن  تحقیقا  مؤسس  -

 راهکارهتا   ارائت   و تعیتین  ير تحقیقات  ها پروژ  و هاطرح يیشتر تمركز

 و مکانیزاستتیزن، شتتاخص ارتقتتا  آ ، ور يهتتر  هتتا شتتاخص ارتقتتا 

 و منستج   ارترتاط  ایجاد طری  از كشاورز  محصزال  ضایعا  كاه 

 الزامتا   يتر پایت  و مطتاي     تحقیقتا   انجا  اجرا، يخ  يا نزالمسئ مستمر

 كشزر تزسع  ها يرنام  در مندر  قانزن 

 كشاورز  مهندس  و فن  تحقیقا  مؤسس  -

 و فنتت  تحقیقتتا  اثريخشتت  و كشتتاورز  صتتنای  نیتتاز يتت  يیشتتتر تزجتت 

 طترح  اجترا   تحقیقات ، نیازسنج  يا زمین  این در كشاورز  مهندس 

 انجتا   يترا   الز  هتا  زیرستاخت  ایجتاد  نتتای ،  انتقال و مشترک ها 

 انتقتال  و ترویجت   هتا  تزصتی   و هتا یافتت   ي  منجر تحقیقات  ها طرح

 يردارانيهر  ي  آنها كارآمدتر و ترسری 

 كشاورز  تروی  و آمززش تحقیقا ، سازمان -

 كشاورز  مهندس  و فن  تحقیقا  مؤسس  -

 زمتان  متد   كتاه   و تحقیقتات   هتا  پروپتززال  يررس  كیفیت يهرزد

 متخصتص  نیروهتا   از يیشتتر  استفاد  طری  از هاژ پرو ايالغ تا يررس 

 فرآیند زمان در تسری  ،مريزط نمسئزال پیگیر  و انشگاه د و مؤسس 

 طریت   از نشتریا   ویراستار  زمان كاه  ،همچنین نشریا  و داور 

 مشخص ویراستار یک تخصیص

 مؤسس  فن  علم  كمیت  و فن  ها كمیت  -

 كشاورز  مهندس  و فن  تحقیقا  مؤسس  -
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 کنندهاقدام سطح پيشنهاد

 هتا  ستال  در كارآمتد  و كتاف   علمت   هیئت نیرو  جذ  يرا  تالش

 آ ، هتا  يخت   در حتاكمیت   وظتایف  وقفت  يت   انجتا   منظتزر ي  آت 

 غذای  صنای  و ماشین،

 فناور  و تحقیقا  علز ، وزار  -

 كشاورز  تروی  و آمززش تحقیقا ، سازمان -

 كشاورز  مهندس  و فن  تحقیقا  مؤسس  -

 در آزمایشتگاه   و تحقیقتات   فضتاها   گستترش  و تتأمین  يرا  تالش

 و اعترتارا ،  و يزدجت   آزمایشتگاه ،  فضتاها   وضتعیت  )يهرزد آیند 

 هتتا پتتروژ  انجتتا  از پشتتتیران  يتترا  نیتتاز متتزرد تجهیتتزا  و لتتزاز 

 تحقیقات (

 كشاورز  تروی  و آمززش تحقیقا ، سازمان -

 كشاورز  مهندس  و فن  تحقیقا  مؤسس  -

 مؤسس  نیروها  تمام  از استفاد  يا يیشتر مشاركت فضا  ساز  فراه 

 و ستاز   تصتمی   فرآینتدها   در ياتجريت   علمت   اعضا  هیئتت  ویو  ي 

 يازدیتدها   هتا، ریتز   يرنامت   مانند مل  و مؤسس  ايعاد در گیر تصمی 

 و ،... و اجرایتت  هتتا دستتتگا  تخصصتت  جلستتا  در شتتركت و فنتت ،

 تحقیقات  و علم  مسائ  در خردجمع  و نظرا  از يیشتر استفاد 

 كشاورز  تروی  و آمززش تحقیقا ، سازمان -

 كشاورز  مهندس  و فن  تحقیقا  مؤسس  -

 ها  سرفص  تعیین طری  از آمززش  ها دور  يرگزار  كیفیت يهرزد

 و پووهشتگران  علمت ،  اعضتا  هیئتت   از نیازسنج  اسا  ير آمززش 

 تتأمین  و محت   در و عملیتات   صتزر   يت   هتا دور  يرگتزار   كاركنان 

 و علمتت  اعضتتا  هیئتتت  يتترا  نیتتاز متتزرد تجهیتتزا  و امکانتتا 

-را  عشتایر   و روستای  زنان ویو ي  متقاضیان و كاركنان پووهشگران،

 ستطح  در آمززشت   هتا   كارگتا   و ها دور  رسان  اطال  سامان  انداز 

 زیرستاخت  ایجاد متقاضیان، تمام  شركت و يردار  يهر  يرا  سازمان

 مؤسس  در مجاز  ها  دور  يرگزار  يرا  اطالعا  فناور 

 كشاورز  جهاد وزار  -

 كشاورز  تروی  و آمززش تحقیقا ، سازمان -

 كشاورز  مهندس  و فن  تحقیقا  مؤسس  -

 نیازهتا   استا   يتر  مؤسست   تملک  و ا هزین  اعترارا  مشکال  ح 

« هاهزین  سایر» اعترارا  نسرت يین تزازن ي  رسیدن يرا  مؤسس  واقع 

 «و» يندو 

 كشزر ریز يرنام  و مدیریت سازمان -

 كشاورز  تروی  و آمززش تحقیقا ، سازمان -

 عنتزان يت   فنت   دانت   فتروش  و مطالعتات   پووهش ، قراردادها  انعقاد

 مال  نامطلز  وضعیت از رفتيرون يرا  راهکار 

 كشاورز  تروی  و آمززش تحقیقا ، سازمان -

 كشاورز  مهندس  و فن  تحقیقا  مؤسس  -

 اجرایتت  هتتا يختت  قتتانزن  و حقتتزق  ،پشتتتیران  متتال ، هتتا حمایتتت

 مؤسس  از ي ر ذ 

 آن اجرای  ها معاونت و كشاورز  جهاد وزار  -

 كشاورز  تروی  و آمززش تحقیقا ، سازمان -

 پووه  ها  یافت  مأخذ:
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 ي  يردن پ  يا كشاورز ، مهندس  و فن  تحقیقا  مؤسس  درون  ارزیاي  نتای  اسا  ير

هتای  يتدین   هدف است الز  ،مؤسس  كیف  سطح ارتقا  يرا  ،این مؤسس  ضعف و قز  نقاط

 مستاع   تشتریک  و مهتارت   و فکتر   تتزان  از منتد  يهتر   -5 شرح در دستزر كار قترار گیترد:  

  ،اجرایت   هتا  يخت   تحقیقتات   نیازهتا   تتأمین  يترا   همتت  و تزجت   -9 ،علم  هیئت  اعضا

 و آزمایشتگاه   تجهیتزا   تتأمین  -4 ،آزمایشگاه  -تحقیقات  فضاها  رشد ي  كاف  تزج  -1

 كزتتا   -3 ،كشتاورز   صتنای   صاحران فناوران  نیازها  تأمین -1 ،تحقیقا يرا   الز  پشتیران 

 خصزص . يخ  يا يیشتر تعامال  -3 و ،تحقیقات  فرآیندها  زمان مد  كردن

 سپاسگزاری

 پازارگتاد ،  مهرنزش دكتر خان  سركار مشاور  و هاراهنمای  ها،زحمت از وسیل  يدین

 علمت   هیئتت غیر و علمت   هیئت  اعضا كلی  يهشت ، شهید دانشگا  يازنشست  علم  هیئت عضز

 مريزط ها پرسشنام  تکمی  يرا  كشزر سراسر در كشاورز  مهندس  و فن  تحقیقا  مؤسس 

 و نظتار   دفتتر از همگت  يزرگتزاران همیتار در     ،همچنین حاضر و تحقی  مختلف ها عام  ي 

 آقتای   مصتطف   دكتتر  انآقایت  ویتو  ي  كشاورز  تروی  و آمززش تحقیقا ، سازمان ارزشیاي 

  شزد.م  سپاسگزار  نزروز  عرا  دكتر و ،زار  عادل مهند  ،سريرز 
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