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اصالحاتساختاری
سازمانمبتنیبر

تحقیقبرایتوسعه

محمودی سیدباقر
غالمرضاگلمحمدی
سعیدصادقزادهحمایتی
محمدرضاباللی
مجیدولدان
محمدعسگری

معاونت توسعه مدیریت و 
منابع سازمان  

، آمادگی برای بهبود  با رشد فزاینده علم، فناوری و نوآوری های جدید در دنیای رقابتی و ناپایدار امروز

همه  در  آن،  با  متناسب  و  منطقی  تحوالت  و  تغییر  انجام  و  مؤثر  و  سریع  پاسخ گویی  انعطاف پذیری، 

زمینه ها و به طور خاص در سازمان های دولتی و غیردولتی امری ضروری و اجتناب ناپذیر شده است. 

در همین  راستا، به منظور پویایی مستمر و گذار درست و به موقع از مراحل مختلف و متنوع بلوغ و 

ایجاد قابلیت و توانایی بیشتر در رویارویی با مسائل سازمانی و چالش های محیط بیرونی، الزم بود تا 

معماری و بازمهندسی شکلی و محتوایی در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و واحدهای 

وابسته و تابعه آن صورت پذیرد )شکل 1(. این اصاحات باید بر اساس مبانی نظری مشخص، در قالب 

مدل ها و نقشه راه و با تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی فراگیر و سازماندهی و   بکارگیری گروه های 

کاری سازمان صورت می گرفت تا سازمان  آشنا با موضوعات و وظایف  کاری متخصص، صاحب نظر و 

بتواند با بهره مندی از چابکی موردنیاز، مأموریت ها، وظایف، ساختارها و تشکیات جدید و متناسب تر 

و در قالب مأموریت های اساسی و وظایف بنیادی وزارت جهادکشاورزی به فعالیت خود برای دستیابی 

به اهداف و انجام بهتر وظایف محوله در راستای توسعه پایدار کشاورزی ادامه دهد. در ساختار فعلی 

سازمان، موسسات به صورت واحدهای مجزا اداره می شوند و نظام حاکم بر آنها به صورت سازمان ملی 

تحقیقات کشاورزی )NARO( است.

مقدمه:

 رویکردهایمعماریسازمان
رویکـرد کلـی در معمـاری سـازمان حرکـت بـه سـمت نظـام نـوآوری و 

انتقـال دانـش و اسـتقرار نظـام تحقیقات کشـاورزی ملی بـا نقش آفرینی 

همـه دسـت اندرکاران در جهـت توسـعه پایـدار اسـت. اهـم رویکردها در 

شـکل  2 ذکر شـده اسـت. 

 روشاجرایکار
روش کلـی انجـام معمـاری سـاختاری سـازمان در شـکل 3 توضیـح 

داده شـده اسـت. در نهایـت، نتایـج جمع بنـدی شـده معمـاری سـازمان  

بـا صـرف 1400 نفـر سـاعت کار کارشناسـی در اسـفند  1399 بـه هیـأت امنا 

سـازمان ارائـه  شـد.
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شکل2.     رویکردهایمعماریسازمانتحقیقات،آموزشوترویجکشاورزی

شکل1.     سیرتغییراتساختاریسازمانتحقیقات،آموزشوترویجکشاورزی)الف(وموسساتوابسته)ب()1320-1400(

1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400

1297- شیات
1302- گیاه پزشکی

1304- واکسن و سرم رازی
1309- اصاح و تهیه 

نهال و بذر
1312- علوم دامی
1319- چغندر قند

1331- خاک و آب 1348- جنگل ها 
و مراتع

1359- تحقیقات 
ابریشم

1363- تکنولوژی هراز
1363- چای
1367- پنبه

1369- فنی و 
مهندسی

1371- دیم
1371- پسته

1372- آبخیزداری
1373- برنج

1375- علمی و کاربردی
1376- تاسماهیان

1376- مرکبات
1378- بیوتکنولوژی

1379- شوری
1379- خرما

1382- ثبت و گواهی 1392- گل و گیاه زینتی
1393- علوم باغبانی

1397- آموزش و ترویج

تشــکیلســازمانتحقیقاتکشاورزی
ومنابــعطبیعی)1353(

تشکیلســازمانتحقیقات،آموزش
وترویجکشــاورزی)1371(

تشکیلوزارت
کشاورزی)1320(

تشــکیلوزارتکشاورزی
ومنابــعطبیعی)1350(

تشــکیلنهادجهاد
سازندگی)1358(

تشــکیلوزارتجهاد
سازندگی)1363(

ایجادوزارتجهاد
کشاورزی)1379(

)الف(

)ب(
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5
ارائه پیشنهاد 
ساختار جدید 

به هیأت امنای 
سازمان

4

نشست مشترک 
کمیته معماری با 

مدیران سازمان جهت 
جمع بندی موارد

 نشست با مدیران 
موسسات و مراکز 

تحقیقاتی

3

بررسی قانون 
تأسیس، اساسنامه، 

ح  مأموریت ها، شر
وظایف و فهرست 

پست های سازمانی 
مؤسسات و مراکز 

تحقیقاتی 

2

مرور برنامه بلند مدت 
موسسات در افق 

10 ساله
بررسی تجارب کاری 
و تشکیاتی مراکز 

تحقیقاتی مشابه در 
سایر کشورها

1

تشکیل کمیته 
معماری سازمان
برگزاری جلسات 

کارشناسی با 
موسسات و مراکز 

تحقیقاتی

شکل3.     فراینداجرایمعماریساختاریسازمانتات

ووظایـفواحدهـایتحقیقاتیوتعاملآنهابا  سـاختار
راهبردی برنامه های

در راسـتای مصوبـه کمیسـیون دائمـی هیـأت امنـا مبنـی بـر منطقـی 

کلیـه  وظایـف  و  سـاختار  مؤسسـه ها،  سـاختار  متناسب سـازی  و 

مؤسسـه ها، پژوهشـگاه، پژوهشـکده ها بـه نحـوی بازآرایـی شـد کـه در 

آن انسـجام سـازمانی حفـظ و از چندگانگـی جلوگیـری شـود. برای چابکی 

بهتـر و بیشـتر واحدهـا، تعـداد پسـت های مدیریتـی بیـش از 16 درصـد 

کاهـش یافـت. بـر مبنـای تجـارب گـروه مشـورتی بین المللـی تحقیقـات 

و  جدیـد  تحقیقاتـی  واحدهـای  تأسـیس  به جـای   ،)CGIAR( کشـاورزی 

هم افزایـی  و  کان  ح هـای  طر بـا  کاسـتی ها  ایـن  شـد  سـعی  موردنیـاز، 

واحدهـای موجـود جبـران شـود. لـذا سـاختار ماتریسـی برنامـه ـ سـاختار 

تعریـف شـد )شـکل 4(.

تحقیقات،  سازمان  به  متعلق  سازمانی  پست   15738 مجموع  از 

تحقیقات  موسسه  گرفتن  درنظر  )بدون  کشاورزی  ترویج  و  آموزش 

واکسن و سرم سازی رازی(، 22 درصد )3432 پست( به اعضای هیأت 

حدود  و  هیأت  علمی  غیر  اعضای  به  پست(   11244( درصد   71  علمی، 

7 درصد )1062 پست( به پست های دوستاره )هیأت  علمی/غیرهیأت 

 2771 تعداد  آمده،  به عمل  بررسی های  در  دارد.  اختصاص   علمی( 

پست های  به  مربوط  سازمانی  پست های  مجموع  از  سازمانی  پست 

تصدی گری، 100 پست انتقال وظایف، 243 پست قابل  هوشمندسازی 

دارد  ضرورت  که  داشت  اختصاص  موازی  وظیفه  به  پست   272 و 

به تدریج حذف شوند. به پیشنهاد کارگروه معماری و به منظور افزایش 

بهره وری نیروی انسانی، ایجاد پست های دستیار پژوهش ارائه شد که 

در نهایت مورد تصویب هیأت امنا سازمان قرار گرفت.

معماریجدیدسازمان شکل4.     برخیتغییراتساختاریدر
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 راه اندازی »گروه آموزش و ترویج«

 در موسسات به منظور ارتباط مستقیم 

با بهره  برداران و معاونت آموزش و ترویج 
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اجرایمعماریساختاریسازمان از شکل5.     برخیدستاوردهایموردانتظار

معماریسازمان  دستاوردهایموردانتظار
بـا اجـرای معمـاری سـازمان، انتظـار نتایـج و پیامدهـای مثبـت زیادی 

مـی رود کـه مهمتریـن آن افزایـش اثربخشـی در جهـت رفـع چالش هـای 

بخـش کشـاورزی خواهـد بـود. در شـکل 5 برخـی از  پیامدهـای مـورد 

انتظـار ذکـر شـده انـد: 

افزایش تعامل واحدهای 
تحقیقاتی سازمان با سایر 
بازیگران عرصه کشاورزی 
کشور و در نتیجه افزایش 

اثربخشی

امکان ارائه گزارش عملکرد 
منسجم از همه اجزای 

واحدهای ذیربط سازمان 
توسط دفتر مطالعات 

راهبردی و تدوین
سیاست های سازمان 

موسسات و مراکز 
تحقیقاتی به صورت مجزا 

ـ ولی هم افزا ـ در قالب 
ح های کان  برنامه ها و طر

مسئله محور فعالیت 
کرده و عملکرد آنها هم 

قابل پایش و هم قابل ارائه 
خواهد بود

تلفیق عملکرد واحدهای 
تحقیقاتی، آموزشی و 

ترویجی و در نظر گرفتن 
نظام نوآوری و اقتصاد تولید 

به عنوان دو رکن اصلی 
فعالیت ها در سازمان


