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پژوهش نوگراییدر
راستای وفناوریدر
تحقیقبرایتوسعه

ارژنگجوادی

معاونت پژوهش و فناوری 
سازمان  

در طی 40 سـال گذشـته سـه نظام مختلف تحقیقات کشـاورزی در سـطح جهانی توسـعه یافته اسـت 

و   )AKIS( کشـاورزی  و دانـش  )NARS(، نظام هـای اطاعـات  کشـاورزی  نظـام ملـی تحقیقـات  کـه شـامل 

نهایتـا نظـام نـوآوری کشـاورزی )AIS( بـوده اسـت. در نظـام نـوآوری کشـاورزی تاش شـده اسـت تـا ایرادات 

دو نظـام قبلـی بـه حداقـل برسـد. در ایـن نظـام  طیـف وسـیع تری از ذی نفعـان و بازیگـران بـه شـکل 

شـبکه ای بـا هـم تعامـل دارنـد،  بخـش خصوصـی نقشـی اساسـی در توسـعه دانـش و نفـوذ آن بـه عرصـه 

دارد و نهایتـا کل زنجیـره بـا لحـاظ همـه جنبه هـای اقتصـادی، اجتماعـی و علمـی و فنـاوری در نظـر گرفتـه 

می شـود. خصوصیـات هـر کـدام از ایـن سیسـتم ها در شـکل 1 آورده شـده اسـت.

بخشکشاورزی تحولپژوهشدر سیر

نظامملیتحقیقات
)NARS(کشاورزی

1980

1- متمرکز بر موسسات و مراکز 
تحقیقاتی و دانشگاه های 

دولتی
2-بخش تحقیقات به طور 

مستمر با بخش اجرا، ترویج و 
صنعت متصل نیست

نظامهایاطالعاتو
)AKIS(دانشکشاورزی

1990

1-محققین، کشاورزان و 
مروجین به هم مرتبط شده اند

2-به سیستم اطاعات و 
دانش و مخصوصا دانش 

بومی توجه دارد

)AIS(نظامنوآوریکشاورزی
2000

1- طیف وسیع تری از ذی نفعان و 
بازیگران به شکل شبکه ای با هم 

تعامل دارند
2- به نقش بخش خصوصی به طور ویژه 

در طول زنجیره ارزش توجه می شود 
3-چارچوب مناسبی برای ارتقاء 

ظرفیت نوآوری در محیط سریع التغییر 
تکنولوژیک، اجتماعی و سیاسی 

می باشد

سطحجهانی شکل1.     روندتغییراتنظامهایپژوهشوفناوریدر
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 مبنایتوسعهدرشرایطجدیدجهانی
یکــی از چالش هــای اساســی و قابــل توجــه کــه امــروزه بــا آن مواجــه 

هســتیم، نحــوه درک و برخــورد مناســب بــا تحــوالت جدیــد توســعه 

مبتنــی بــر دانایــی اســت. مــا در آغــاز یــک تحــول بــزرگ هســتیم کــه 

حیــات  مختلــف  ابعــاد  در  را  عمیقــی  و  گســترده  تغییــرات  می توانــد 

بشــر نظیــر ســبک زندگــی، شــیوه کار کــردن، ســاختارها و نحــوه ارتبــاط 

بــا دیگــران را بــه دنبــال داشــته باشــد و خالــق دنیــای جدیــد گــردد. 

نگاهــی بــه تفاوت هــا، شــاخص ها و ســاختارهای توســعه در دهه هــای 

ــدول 1(. ــت )ج ــر اس ــن ام ــر ای ــی بیانگ ــه خوب ــر ب ــته و اخی گذش

قرنهایاخیر تحوالتدر شکل2.     سیر

تولید)دهههای50تا80میالدی( (توسعهمبتنیبر دانایی)دودههاخیر توسعهمبتنیبر

مشخصه ها

سرمایه

نیروی کار

واحدهای تولیدی و صنعتی

نوآوری

نیروی انسانی کارآفرین

SMEs 1  واحدهای تحقیق و توسعه و

ساختارها

شهرک های صنعتی

مناطق ویژه اقتصادی

آموزشگاه های فنی و حرفه ای

مراکز رشد و پارک های علم و فناوری

مناطق توسعه فناوری های نوین

داالن های علم و فناوری

دانشگاه های کارآفرین

گذشتهوحال جدول1.     مبنایتوسعهدر

هوشـمند،  تلفن هـای  توسـط  شـده  تولیـد  داده  حجـم  اینـک  هـم 

از  بیـش  اجتماعـی  شـبکه های  و  حسـگرها  دیجیتـال،  دوربین هـای 

را  جهـان  تحـوالت  سـرعت  فنـاوری،  انقـاب  اسـت.  دیگـری  زمـان  هـر 

بـه شـدت بـاال بـرده و ایـن تغییـرات در زندگـی روزمـره مـا ملمـوس و 

محسـوس اسـت. تـار و پـود جهـان چنـان بـه هـم وابسـته و پیوسـته 

یـا  و  اجتماعـی  سیاسـی،  فنـاوری،  تغییـرات  لحظـه  هـر  در  کـه  شـده 

اقتصـادی می توانـد منجـر بـه یک تحول در سـطح جهانی شـود. شـکل 

2 ویژگی هـای مهـم در رونـد تغییـرات قرن هـای اخیـر را نشـان می دهـد.

کشاورزی عصر
)قرن18(

اطالعات عصر
)قرن20(

عصرصنعتی
)قرن19(

مفهومی عصر
)قرن21(

• منابع محدود
• تغییرات خیلی کم

• ارزش افزوده خیلی پایین
• منابع محدود
• تغییرات کم
• ارزش افزوده پایین

• منابع نامحدود
• تغییرات خیلی زیاد
• ارزش افزوده خیلی باال

• منابع نامحدود
• تغییرات زیاد

• ارزش افزوده باال

1- Small and Medium Enterprises
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پژوهــشوفنــاوریســازمانتحقیقــات، نوگرایــیدر  
آمــوزشوترویــجکشــاورزی

نظـام پژوهـش، فنـاوری و نـوآوری در سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و 

ترویـج کشـاورزی بـا هـدف تحقیـق بـرای توسـعه، در حال پوسـت اندازی 

بـا رویکـردی نویـن اسـت. در ایـن مسـیر، مسـئله محـوری، مشـارکت 

ذی نفعان، تقویت نقش بخش خصوصی، جامع نگری، ارتقاء مشارکت 

و تغییـر از مدل هـای خطـی بـه مدل هـای تعاملـی بـه عنـوان مولفه هـای 

در  کار  گـردش  و  فرایندهـا  سـاختارها،  در  تغییـر  همچنیـن  و  اساسـی 

دسـتور کار قـرار گرفـت. توجـه بـه همـه اجـزا در یـک فعالیـت پژوهشـی 

، انتخاب نیاز، نقش و سـهم مشـارکت کنندگان،  از جمله اسـتخراج نیاز

از  اثربخشـی  تـا  برونـداد  پیگیـری  و  پروژه هـا  اجـرای  منابـع،  تخصیـص 

نـکات برجسـته فراینـد  جدیـد می باشـد. بـه عـاوه تسـهیل الزم بـرای 

بـه  محـوری  دپارتمـان  از  حرکـت  بـا  تخصص هـا  بیـن  مشـارکت  ارتقـاء 

برنامه محـوری و حضـور بخش هـای خصوصی، اجرایی و سـایر نهادهای 

علمـی و پژوهشـی فراهـم شـده اسـت. در حـوزه فنـاوری و نـوآوری نیـز بـا 

رویکـرد مشـارکت حداکثـری بخـش خصوصـی، ضمـن اسـتمرار تقویـت 

و توسـعه بسـتر الزم در مراکـز رشـد، راه انـدازی بسـترهای نویـن از جملـه 

پایلوت هـای فنـاوری، مراکز نوآوری و زیسـت بوم های نـوآوری و کارآفرینی 

بـر اسـاس ظرفیـت و مزیـت نسـبی مناطـق و توانمندی هـای علمـی و 

تخصصـی واحدهـای تابعـه از اهـم اقدامـات پیـش رو خواهنـد بـود. در 

ایـن مسـیر حداکثـر تمرکـز بـر رفـع نیازهـای فناورانـه کشـور بـه ویـژه در 

کاالهای دارای وابسـتگی خواهد بود به نوعی که امکان مشـارکت همه 

سـرمایه  صاحبـان  و  دانش بنیـان  شـرکت های  نـوآوران،  ایده پـردازان، 

میسـر شـود. مسـیر نوین پژوهش و فناوری در سـازمان با بهره گیری از 

کلیدواژه هـای اصلـی تحـوالت نظـام نویـن پژوهش و فناوری کشـورهای 

پیشـرفته، تبییـن شـده اسـت )شـکل 3(.

رویکرد منظر از

 تغییر رویکرد به سمت  نظام ملی نوآوری
 تغییر رویکرد از عرضه محوری به تقاضا 

محوری
 ایجاد رویکرد سیستمی و مشارکت همه 

ذی نفعان
 ایجاد نهادهای میانجی در جهت هم سویی 

عرضه و تقاضا و مشارکت بخش خصوصی
 جداسازی تخصیص منابع تحقیقات از 

مدیریت تحقیقات )به اشتراک گذاشتن منابع 
توسط همه نقش آفرینان در زنجیره(

مدلسازمانی منظر از

 ایجاد شورای واحد برای جهت دهی ، سیاست گذاری، 
تصمیم سازی و نظارت برای تحقیقات و فناوری

 تغییر از دپارتمان و موسسه محوری به برنامه 
محوری )همه در جهت اجرای برنامه راهبردی(

 تعریف و اولویت بندی برنامه های راهبردی  برای 
هزینه کرد بهتر منابع

 بهره گیری حداکثری از سازمان های بین المللی )قرار 
گرفتن در چرخه علم و فناوری بین المللی( 

 دسته بندی و رتبه بندی مراکز بر اساس اولویت ها، 
ویژگی ها و مزیت های منطقه ای

شکل3.     سرفصلتغییراتبرایافزایشاثربخشیتحقیقات

در رویکردهـای نویـن و اقدامـات در دسـت انجـام سـازمان،  توجـه 

ویـژه ای بـه بهـره وری و خروجی هـای اثربخش صـورت گرفته به نحوی که 

کاهـش  در  جـدی  اهتمـام   )4 )شـکل  شـده  ارائـه  فلوچـارت  مطابـق 

ورودی ها و فرایندها و در مقابل افزایش اثربخشی و سودمندی باشد. 

بـر ایـن اسـاس، مقصد کوتاه مدت تحـوالت در حوزه پژوهش و فناوری 

بـرای اصـاح سیسـتم موجـود در سـطح سـازمان تحقیقـات در شـکل 5  

جمـع بنـدی شـده اسـت.  
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شکل4.     روندهایمختلفبهرهوری
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راستایافزایشبهرهوریتحقیقاتوفناوری سازماندر شکل5.     رویکردهاواقداماتاخیر
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توسعه فناوری و نوآوری

توسعه رویکرد نوآوری 
باز و ایجاد زیست بوم ها 

و مراکز  نوآوری باز

رویکردها و اقدامات 
اخیر سازمان در راستای 

افزایش بهره وری 
تحقیقات و فناوری 
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