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دهه همکاری ملي برای آب :ضرورت تغيير رويکردهای بخش «پژوهش» در مديريت
آب کشور با تاکيد بر ظرفيتها و بسترهای موجود
مجتبي شفيعي* ،دکتری علوم و مهندسي آب و معاون پژوهشي ،مرکز پژوهشي آب و محيط زيست شرق
()EWERI
ميثم مجيدی ،دکتری علوم و مهندسي آب و رياست ،مرکز پژوهشي آب و محيط زيست شرق ()EWERI
محمد غارثي فرد ،پژوهشگر در سياستگذاری و حکمراني آب ،موسسه آب  IHE Delftهلند
پست الكترونيكي)moj.Shafiei@gmail.com( :

چکيده:
پژوهش يکي از مولفههای فرآيند نوآوری به شمار ميرود .براساس گزارش مجمع جهاني اقتصاد وجه تمايز کشورهای
توسعه يافته با کشورهای در حال توسعه مبتني بودن اقتصاد آنها بر نوآوری ميباشد .نوآوری نتيجه تعامالت فراوان و
فزاينده بين فعاالن و نهادهای مختلف است و فرآيند آن شامل تحقيق ،توسعه ،توليد و بازاريابي يا فروش ميباشد .کشور ما
در پژوهشهای حوزههای پزشکي ،نفت ،هوافضا و انرژی پيشرفتهای قابل مالحظهای داشته است .حال اين سوال مطرح
است چرا در حوزههای آب و محيط زيست دستاوردهای اندکي در بخش پژوهش وجود دارد و اين فعاليتها نقش کمي
در توسعه و رفع نيازهای واقعي جامعه داشتهاند .متن سياستي حاضر به ارائه گزارههايي مختلف در مورد اهميت ،ارتباط و
نقش پژوهش در توسعه و نظام ملي نوآوری کشور ،به همراه ارائه چالشها و ظرفيتهای موجود در ارتقاء پژوهش و
نوآوری در بخش آب و محيط زيست پرداخته است .اين مقاله همچنين راهکارها و مؤلفههايي جهت ترسيم نقشه راه ارتقاء
پژوهش و نوآوری در حوزه آب و محيط زيست در دهه همکاری ملي برای آب پيشنهاد داده است.

کليدواژهها :نوآوری ،توسعه ،چارچوب نهادی

 0ـ مقدمه
پژوهش یا تحقيقات از مهمترین عوامل تاثير گذار بر توسعه اقتصادی ملتها و دولتها است .براساس گزارش شاخص رقابتپذیری
مجمع جهاني اقتصاد ( )WEFمراحل سه گانه توسعه شامل مرحله اول :اقتصاد مبتني بر عوامل توليد و منابع ،مرحله دوم :اقتصاد مبتني بر
تقویت کارایي و مرحله سوم :اقتصاد مبتني بر نوآوری است .مهمترین ارکان مرحله سوم توسعه مرتبط با مباحث پژوهش ميباشد .در
جدیدترین گزارش این مجمع (سال  )8102از مرحله سوم توسعه ،رتبه ایران از بين  031کشور در محور ظرفيت نوآوری  ،22به لحاظ
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کيفيت موسسات پژوهشي ـ علمي رتبه  ،55به لحاظ سرمایهگذاری در تحقيق و توسعه ( )R&Dرتبه  66و به لحاظ همكاری دانشگاه
(مراکز پژوهشي) ـ دولت ـ صنعت رتبه  49است ] .[1هرچند نسبت به رتبههای سالهای گذشته اندکي رتبه ایران بهتر شده است ،اما
واقعيت این است که رتبه ایران از ميانگين رتبههای کشورهای خاورميانه همچنان کمتر است .بنابراین کشور ما در شاخصهای توسعه
مبتني بر نوآوری و پژوهش در جایگاه مناسبي قرار ندارد و نيازمند تغيير رویكردها و اتخاذ سياستهای مناسب در این زمينه هستيم.
عالوه بر این به عقيده نگارندگان و بر اساس واقعيتهای موجود این جایگاه در مباحث آب و محيط زیست به مراتب پایينتر ميباشد.
تجارب جهاني نشان ميدهد ،کشورهایي که در زمينه تحقيقات ،بيشترین هزینه را متحمل شدهاند ،آنهایي هستند که اکنون صاحب
فناوری و صنایع پيشرفته هستند .هرچند کشور ما در پژوهشهای حوزههای پزشكي ،نفت ،هوافضا و هستهای پيشرفتهای نسبي داشته
است .اما این سوال مطرح است چرا در حوزه های آب و محيط زیست دستاوردهای اندکي در بخش پژوهش وجود دارد .چرا
تحقيقات در این حوزه مبنای سياستگذاری و تصميمگيریها نيست و سهم بسيار کمي در توسعه اقتصادی کشور و رفع نيازهای جامعه
داشته است .این نوشتار شرح مختصری بر ضعفها حوزه پژوهش آب کشور و همچنين ارائه راهکارهایي مبتني بر ظرفيتها و بسترهای
موجود در تقویت و ارتقا نقش پژوهش در حل مسائل آب کشور ارائه مينماید.
 2ـ چالشها و ضعفهای «پژوهش» کشور در حوزه آب و محيط زيست
یكي از معتبرترین گزارشهای بررسي وضعيت پژوهش و فناوری کشور ،گزارش سازمان کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل
( )UNCTADميباشد که وضعيت علم ،فناوری و نوآوری ایران را برای دومين بار در یک دوره  01ساله ( )8115-8105بررسي کرده
است .در این گزارش تاکيد شده است که ایران دو موج توسعه آموزش عالي و موج پژوهش و فناوری (به لحاظ توسعه زیرساختي) را
پشت سر گذاشته است و اکنون در ابتدای موج سوم یعني نوآوری قرار دارد و از نظر مقایسه سه زمينه علم ،فناوری و نوآوری ،ایران
عملكرد خوبي در علم و فناوری دارد اما در بحث نوآوری (به عنوان مهمترین الزمه توسعه اقتصادی) ضعيف است .از آنجایي که
پژوهش و تحقيق و توسعه از مهمترین ارکان فرآیند نوآوری ميباشند ،این گزارش مهمترین ضعفهای پژوهش و نوآوری کشور را
موارد ذیل برشمرده است:


عدم ایجاد ظرفيتها جهت سرمایهگذاری خارجي در پژوهش و فناوری



عدم استفاده از ظرفيتهای بخشهای خصوصي و پتانسيل بسيار خوب سرمایههای انساني



عملكرد محور نمودن بودجههای پژوهشي

هرچند که در موضوع پژوهش و فناوری چالشها و ضعفهای متعددی وجود دارد و منابع مختلفي این عوامل را مورد بحث قرار داده
اند .در این مقاله براساس بررسي نظام ملي نوآوری کشور ][2,3و همچنين مرور اسناد باالدستي حوزه پژوهش و فناوری (در سطح ملي
و وزارت نيرو ) ،مهمترین آسيبها در این حوزه را ميتوان به دو دسته کلي شامل الف) ضعف چارچوبهای نهادی و ب) ضعف
بازیگران عرصه پژوهش تقسيم نمود:
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الف) ضعف چارچوب نهادی:
چارچوب نهادی عبارت است از مجموعهای از سازمانها ،هنجارهای رسمي و غيررسمي (عادات مشترک ،عرفها ،رویهها مورد
توافق ،قواعد ،ارزشهای مشترک ،مقررات) که جهت ارائه خدمات و مدیریت یک بخش تدوین ميشود .ساختارها و استراتژیهای
سازماني بخشي از چارچوب نهادی است .معموال نود درصد استراتژیهای تدوین شده سازمانها در زمان تعيين شده پيادهسازی نمي
شوند و به اهداف و نتایج مورد انتظار خود نميرسند ] .[4معموال با تغيير شيوهها و رویههای انجام کار (اصالح نهادها) ميتوان تعارض
بين کارکردهای دستگاههای اجرایي را کاهش داد .در این راستا ،در وزارت نيرو «نظامنامه مدیریت و راهبری پژوهش و فناوری» در
سال  0349تبين و تصویب شده است .این نظامنامه با هدف ایجاد هماهنگيها در امور سياستگذاری و اجرای پژوهش و فناوری در
وزارت نيرو با ارائه ساختار پژوهش و فناوری و همچنين تعریف مجریان در سطوح مختلف به همراه وظایف و عملكردهای آنها تنظيم
شده است .از جمله نقاط ضعف نظامنامه مذکور عدم توجه به توسعه ظرفيت سازماني و اجزاء و ابعاد نظام ملي نوآوری در کشور،
ميباشد .مورد قابل توجه دیگر در این زمينه ،بند «ب» ماده  69قانون ششم پنجساله کشور ابالغي سال  0346ميباشد .متاسفانه بر خالف
برنامه پنجم ،تنها "یکدرصد ( )%0از اعتبارات تخصيص یافته هزینهای" برای پژوهش در نظر گرفته شده .این در حالي است که در
برنامه پنجم "سهم پژوهش از توليد ناخالص داخلي ،ساالنه به ميزان نيم درصد و تا پایان برنامه به سه درصد ( )%3افزایش یافته است.
همچنين در برنامه قبلي این درصد از محل منابع تملک ،دارایي و عمراني بوده است ،اما در برنامه ششم تنها مرتبط با هزینههای جاری
سازمانها ميباشد.
ب) ضعف عملکردی بازيگران عرصه پژوهش:
بازیگران مهم عرصه پژوهش و نوآوری شامل دانشگاهها و مراکز آموزشي ،صنعت و دولت ميباشند .در واقع پيوند بين آنها در یک
م حيط نهادی یا ساختار حكومتي است که در بخش الف بدان اشاره شده است .هر چند که مثلث دانشگاه ،صنعت ،دولت اجزاء اصلي
نظام ملي نوآوری مي باشد اما به سبب نقش موثر آنها در خلق ،انباشت و انتقال دانش توجه به این ارتباط و نقش فردی و سازماني آنها،
این موارد به صورت جداگانه مطرح شده است .به طور مثال در کشور تالش شده است ،مشكل ارتباط صنعت و دانشگاه با توسعه
پارکهای علم و فناوری مرتفع شود .در واقع این سه ضلع مثلث (پيشرفت) مراکز علمي (دانشگاه) -دولت -صنعت همواره در راس
تحولها و پيشرفتهای کشورهای توسعه است .ضعف عملكردی در این حوزه در دو بخش قابل توصيف ميباشد )0 :ضعف عملكرد
فردی و کار تيمي و  )8نبود شبكه دانش و تعامالت سازنده بخصوص در بدنه دانشگاه و مراکز پژوهشي.
ب ـ  :0ضعف عملکرد فردی و کار تيمي
در بدنه مراکز تحقيقاتي و دانشگاهي پژوهشگران اغلب یا مدیریت ميکنند و مدیر اجرایي هستند و یا به عبـارتي مونتـاک کـار پژوهشـي
انجام ميدهند .نتيجه اینكه این پژوهشها هرچند به ظاهر توليد علم دارند ولـي بـه عمـق نيازهـای جامعـه پاسـخي نميدهـد .پژوهشـگر
بایستي به درد جامعه توجه داشته باشد و پژوهش برای او صرفاً ابزار تامين نان و نام نباشد .بـه عنـوان مثـال تحقيقـات دانشـجویي اغلـب
تحت تاثير دیدگاه بوروکراتيک (تبصرهها ،مراحل ،بودجه و زمانبندی) است که باید به اجبار در مدت زمان پيشبيني شده غيرواقعـي،
سرهم بندی و تحویل و دفاع شوند .در این مسير نه دانشجو و نه استاد هيچکدام امكان تعمق و به کارگيری خالقيت و نوآوری را نداشته

اولين اجالس «همانديشي با متخصصان علوم آب و محيطزيست»
وزارت نيرو 01 ،اسفند 0931
و در نهایت این مولودات ناقص برای کپي شدن و خاک خوردن به کتابخانهها تحویل داده ميشـوند .بحـث بعـدی ضـعف در پـذیرش
مسئوليت مشترک و کارگروهي است ،اغلب کارایي گروههای کاری از جمع کارایي تک تک اعضاء گروه کمتر است .اغلب کـاهش
تالش فرد در یک تيم ناشي از دیده نشدن است .بنابراین جهت رسيدن به سطح مطلوب کار گروهـي و افـرایش کـارایي و نـوآوری در
پژوهشها نيازمند نگاه جدیتر در فرهنگسازی انجام کار گروهي ميباشيم .حـس تعلـق بـه کـار گروهـي باعـث افـزایش انگيزههـای
دروني افراد ميشود .بنابراین داشتن درک مشترک (هم افزایي) اعضا گروه در انجام امور و همچنين داشتن رسالت و ماموریت مشخص
(دانستن مقصد تيم) از مهمترین عوامل در انجام کارهای گروهي موفق به شمار ميرود.
ب ـ  :2نبود شبکه دانش و تعامالت سازنده ،بخصوص در بدنه دانشگاه و مراکز پژوهشي
دانشگاه ها و مراکز آموزشي ـ پژوهشي وظيفه خلق دانش و فناوری مورد نياز کشور را بر عهده دارند .بخش صنعت و خصوصي کمتر
به دنبال انجام پژوهشهای پایهای ميباشد زیرا این نوع پژوهشها بسيار دیربازده ميباشد .نقش دیگر دانشگاهها تربيت نيروی متخصص
مي باشد .در واقع گردش افراد و پژوهشگران در سه جزء دانشگاه ،دولت و صنعت اهميت بسيار زیادی در انتقال دانش و تجربه ایفا
ميکند .در این مورد قابل ذکر است اغلب دانشگاه ها به جای اینكه پژوهش محور باشند ،آموزش محور هستند و این امر موجب ضعف
نظام نوآوری در کشور نيز ميباشد .به همين دليل در گزارش شاخص رقابتپذیری رتبه ایران به لحاظ همكاری دانشگاه (مراکز
پژوهشي) ـ دولت ـ صنعت رتبه  49از  031کشور گزارش شده است .پژوهش منطبق بر نياز جامعه ميتواند حلقه وصل دانشگاه با دو
جزء دیگر (دولت و صنعت) باشد.
نكته قابل تامل دیگر در این زمينه عدم وجود تعامالت بين مراکز دانشگاهي و پژوهشي در کشور ميباشد .این رویكرد جزیرهای عمل
کردن همواره موجب از دست رفتن وقت و هزینه سرمایههای انساني کشور ميشود .طرحها و پروکههای مشترک با همكاری دانشگاهها
و مراکز پژوهشي مختلف بسيار اندک است .هرچند در زمينه تعامالت ملي و داخلي پيشرفتهایي ایجاد شده است ،اما دانشگاهها و
مراکز پژوهشي (اعم از خصوصي و دولتي) نقش اندکي در پژوهشها و نوآوریهای بين المللي داشتهاند .دانشگاههای کشور اغلب در
زمينه بين المللي ،ارز آوری بسيار کمي دارند و تنها با سيل عظيمي از تفاهمنامهها فعاليتهای بين المللي خود را گزارش ميدهند.

 9ـ معرفي سياستها و رويکردهای جديد در بخش «پژوهش» در دهه همکاری ملي برای آب
همانطور که اشاره شد ،تجارب جهاني نشان ميدهد کشورهایي که در زمينه پژوهش ،بيشترین هزینه را متحمل شدهاند ،آنهایي هستند
که اکنون صاحب فناوری و صنایع پيشرفته هستند .ساختار پيشنهادی مقاله حاضر جهت ارتقا فعاليتهای پژوهش و به طور کلي «فرآیند
نوآوری» و اثربخشي آن در کشور در سه بخش قابل تفكيک ميباشد )0 ،تغيير رویكردها )8 ،معرفي ظرفيتهای موجود و  )3ارائه
راهکارهای یا مولفه های نقشه راه ارتقاء نظام آموزشي عالي و پژوهش کشور در بخش آب و محيط زیست.
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 9ـ  0تغيير رويکردها
براساس بررسي نقاط ضعف (بخش دوم) ،شناخت وضعيت منابع آب و تجارب بين المللي در حوزه ساختارها و مدیریت پژوهش و
فناوری ،مهمترین تغيير رویكردها در دهه همكاری ملي برای آب:
الف) تمرکز بر بلند مدت :ارائه و پيگيری برنامههای بلندمدت و کالن نگری و کاهش شتاب ذهني مسئوالن.
ب) تقويت نهادی مراکز خصوصي-تخصصي پژوهش حوزه آب و محيط زيست :این امر بارها به اثبات رسيده که بدنه دولتي
به سبب ضعفهای ساختاری قادر به پيادهسازی و اجرای موفق بسياری از برنامهها و سياستها نيست .از طرفي اغلب بخشهای
خصوصي موفق به لحاظ رقابت با بخشهای دولتي مشابه خود بعد از مدتي پایداری و ثبات خود را از دست ميدهد.
ج) جذب سرمايهگذاری های بين المللي و بخش خصوصي
د) پژوهش بتواند پشتيبان واقعي مطالعات و سياستگذاریهای حوزه مديريت منابع آب کشور باشد

 9ـ  2ظرفيتها و بسترهای موجود
مهمترین ظرفيت ها و بسترها برای تحقق یک هدف ،اسناد و ضوابط باالدستي مرتبط ميباشند .اسناد باالدستي شامل برنامـههـای جـامع،
کامل ،قوانين الزم االجرا و یا حمایتي در حوزه های مختلف در تمام کشورهای دنيا در تمامي سطوح (بين المللي ،ملي ،استاني ،سازماني
و )...ميباشند .در امر پژوهش و فناوری نياز به سياستگذاری و برنامهریزی بيشازپيش حائز اهميت است .اسناد باالدستي در کشور بـا
ارائه شاخصها ،سياستهای کلي ،راهبردها و اقدامات ملي سعي داشتهاند تا حد امكان مشكالت و موانع را مرتفع ساخته و تأثيری مثبت
بر روند توسعه و ارتقاء پژوهش در کشور داشته باشند .اهميت اسناد باالدستي این است که راهبردهای سازمان مـي بایسـت در امتـداد و
در راستای اسناد باالدستي باشند .به طوری که تطبيق راهبردها و سياست های هر سازمان با این اسناد ضروری اسـت .بنـابراین ایـن اسـناد
ضمانت اجرایي راهبردهای هر پروکه (سازمان) و سياستهای آن خواهند بود .در جدول  0بخشي از مهمترین اسناد باالدستي و ضوابط
الزم االجرا مرتبط با پژوهش و فناوری در حوزه مدیریت آب آمده است .این اسناد برخي بـين المللـي بـا ماهيـت ارشـادی و حمـایتي،
برخي ملي مانند قانون ششم توسعه و برخي در سطح وزارتخانهای مانند وزارت نيرو و وزارت علوم ميباشند .از اسناد ليسـت شـده در
ج دول اسناد ردیف اول تا سوم از اهميت زیادی برخوردار هستند .این اسناد ضمن جدید بودن بر اولویتها و سياستهای ضـرروی در
حوزه آب اشاره دارند .به طور مثال آرامانهای توسعه پایدار سازمان ملل  )SDGs( 8105-8131و بخصوص آرمان شماره  ،6و اهداف
ششگانه ذیل آن به همراه ابزارهای پيادهسـازی و نشـانگرهای پـایش آنهـا از مهمتـرین ظرفيتهـای موجـود در زمينـه ارتقـا آمـوزش،
پژوهش و فناوری در حوزه آب و محيط زیست ميباشد].[5
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جدول 0ـ ليست اسناد و ضوابط باالدستي مرتبط با حوزه ظرفيتها و بسترهای موجود در ارتقاء نظام آموزشي عالي و پژوهش کشور در
بخش آب و محيط زيست
سند
دستورالعمل آرامانهای توسعه پایدار سازمان
ملل )SDGs( 8105-8131
سياستها و اولویتهای پژوهش و فناوری
کشور ()0346-0911
سند ملي فناوریهای راهبردی آب
(پيشنویس)
قانون پنجساله ششم توسعه کشور

هدف/معرفي مختصر
ارتقا شاخصهای توسعه پایدار در دنيا و ارائه اهداف و ابزار مرتبط در جهت
دستيابي جهاني به توسعه پایدار تا سال 8131
با هدف سياستگذاری ،اولویتگذاری ،پژوهش و فناوری که توسط شورای عالي
علوم ،تحقيقات و فنّاوری وزارت علوم تهيه شده است
سند فوق توسط گروه آب ستاد توسعه فناوری آب ،خشكسالي ،فرسایش و محيط
زیست معاونت علمي و فناوری ریاست جمهوری تدوین شده است.

سال انتشار
0346
0346
0349

سياستها و برنامههای توسعه کشور در ابعاد مختلف در دوره 0346-0911

0346

با هدف ارتقاء پژوهش و فناوری در برنامههای توسعه وزارت نيرو

0349

سند چشمانداز  0919کشور

ارائه چشمانداز و افقي برای توسعه کشور در زمينههای مختلف

0329

سياستهای ابالغي اقتصاد مقاومتي

ارائه رشد و بهبود شاخصهای اقتصاد مقاومتي و سند چشمانداز

0348

ارتقاء نظام آموزش عالي ،تحقيقات و فناوری

0343

نظامنامه مدیریت و راهبری پژوهش و فناوری
وزارت نيرو

سياستهای کلي علم و فناوری
نقشه جامع علمي کشور
برنامه راهبردی وزارت نيرو 0919

ارائه سياستها و راهبردها ،ساختارها و الزامات تحول راهبردی علم و فناوری
کشور
ارائه مأموریت ،چشمانداز ،ارزشها و راهبردهای بلند مدت وزارت نيرو در
بخشهای مختلف

آیين نامه تعریف ،داوری ،نظارت و ارزیابي
طرح های پژوهشي
نظامنامه تحقيقات آب و فاضالب

0324
0348

آیيننامه فوق توسط بخش مدیریت پژوهش و فناوری وزارت نيرو تهيه شده است

0348

هدایت ،هماهنگي ،و شكوفایي تحقيقات در شرکتهای آبفا کشور

0348

 9ـ  9جمعبندی و ارائه راهکارهای ارتقاء نظام آموزشي عالي و پژوهش کشور در بخش آب و محيط زيست
راهکارهای پيشنهادی مقاله حاضر که ميتواند جزء مولفههای نقشه راه ارتقاء نظام آموزشي عالي و پژوهش کشور در بخش آب و
محيط زیست در نظر گرفت ،به صورت موارد سه گانه ذیل قابل ارائه ميباشد:
 9ـ 9ـ  0بررسي و اصالح ساختار ارتباط مراکز آموزشي ـ پژوهشي ـ دولت ـ صنعت در حوزه آب و محيط زيست (اصالح

نظام نوآوری ملي در زمينه آب) :اینكه چگونه این سه جزء به عنوان عناصر یک سيستم جمعي در خلق ،جذب ،انتشار و در
نهایت ،کاربرد و بهرهبرداری از دانش با یكدیگر ارتباط برقرار ميکنند ،موضوع مهمي در تحليل عملكرد نوآوری در این زمينه
است .در واقع دانشگاه ،دولت و صنعت اجزاء «نظام ملي نوآوری» را تشكيل ميدهند .در کشور سبک حكمراني «نظام ملي نوآوری»
از نوع دستوری و عمودی است ] .[6بنابراین اکيدا پيشنهاد ميشود «نظام ملي نوآوری» در کشور در حوزه آب و محيط زیست
بررسي و اصالح گردد .در شكل ذیل مثالي از اصالح الگوی نظام نوآوری به همراه بازیگران اصلي آن ارائه شده است.
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شکل  :0تغيير الگوی حاکميتي در نظام نوآوری در ارتباط بين بازيگران آن

 9ـ 9ـ  2توسعه ظرفيتهای سازماني از طريق تشکيل شبکه پژوهش آب کشور :کليد اصلي توسعه یا بهعبارتي تنگنای اصلي
کشورهای درحال توسعه «ظرفيتهای سازماني» آنهاست؛ یعني به صورت سازمانیافته توانایي یادگيری و همكاریمان چقدر است.
به واسطه کارکردهای سازمان (شكلگيری دانش ضمني با هویت جمعي ،شكلگيری مهارتهای همكاری و شكلگيری نظم و
انضباط) ظرفيتي پدید ميآید که به اصطالح به آن ظرفيت سازماني ( )Organizational capacityميگویند ] .[7در تعریفي سادهتر،
«ظرفيت سازماني» عبارت است از توانایي سازمان برای عمل کردن موثر و اثربخش به تعهدات و اختياراتش گفته ميشود.
همانطور که در ب خش دوم اشاره شد یكي از نقاط ضعف بازیگران عرصه پژوهش و بخصوص پژوهشگران پایين بودن عملكرد
فردی و کار تيمي ميباشد .همچنين از طرف دیگر در راستای اصالح ساختار ارتباط دانشگاه ،دولت و صنعت نيازمند «توسعه
ظرفيت سازماني» در حوزه تعين نيازهای پژوهشي ،انجام پژوهش و پيادهسازی دستاوردهای پژوهشي در بخش آب و محيط زیست
کشور ميباشيم .در واقع «توسعه ظرفيت سازماني» یک دیدگاه سيتماتيک است ،از یادگيری پيوسته برای بهبود بخشيدن به توانایي
سازمان در جهت استفاده موثر و اثربخش از منابع مالي و انساني در دسترس خود ميباشد .توسعه ظرفيت موجب افزایش توانایي
سازمان برای انجام دادن وظایف و دستيابي به اهداف بلند سازمان ميشود.
شبكه پژوهش آب کشور که در حقيقت در کنار و از دل نشست هماندیشي وزارت نيرو و ميتواند پایهریزی شود ،از مهمترین
مصادیق توسعه ظرفيت سازماني در نهادهای متولي پژوهش ميباشد .در این راستا در نظر گرفتن سند باالدستي «نظامنامه مدیریت و
راهبری پژوهش و فناوری وزارت نيرو» و همچنين «سند ملي فناوریهای راهبردی آب» که موضوعات اصلي آب کشور را در ده
محور طبقه بندی کرده و راهبردهای معيني برای تحقق آنها داده است بسيار ضروری است.

اولين اجالس «همانديشي با متخصصان علوم آب و محيطزيست»
وزارت نيرو 01 ،اسفند 0931
 9ـ 9ـ  9تعريف ماموريتهای پژوهشي :در هر حال ماموریت اصلي ،و تببين اهداف و خروجيهای قابل انتظار طي دوره های
زماني مختلف (کوتاه مدت ،بلند مدت) ،بایستي مد نظر قرار گرفته و انتظار داشت با گامهای سهگانه مذکور ،به ارزش افزوده قابل
توجهي از اینگونه فعاليتها دست یافت .در این گام ،ميتوان اولویتهای پژوهشي و نيازسنجي آن برای دستگاههای اجرایي را به
نحوی تعریف کرد که حتماً در ابتدای برنامه ،نيازهای کوتاهمدت و بلندمدت تا حد زیادی مشخص گردد .یعني مسير و نقشه راه
تحقيقات هر مجموعه و نيز زیرمجموعه آن مشخص شود ،و تعيين این اولویتها ،بر مبنای شرایط منطقه ارزیابي و سپس تایيد
گردد .در سوی دیگر طي تعامل با وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری ميتوان به دستورالعمل و تفاهمنامه مشترکي رسيد که
دانشگاه های دارای ردیف اعتباری که عمده درآمد انها از طریق بودجه ساالنه دولت تامين ميشود ،به هر طریقي اعم از هدایت
رسالههای دانشجویي تا انجام طرحهای تحقيقاتي ،ملزم به توليد محتوای دانشمحور برای آسيبها و فرصتهای حوزه آب و
محيط زیست گردند و این از سهم مشارکت آنها در این گونه فعاليتها محسوب گردد .در مجموع ،انفعال این بخش از بدنه علمي
کشور آنهم به دليل کاهش اعتبارات پژوهشي در دستگاههای اجرایي ،در حاليكه خود دریافت کننده اعتبارات دولتي هستند ،قابل
پذیرش نيست.
مراجع:
[1] Schwab, Klaus. (2018). "The global competitiveness report 2017-2018. Geneva: World Economic Forum", 2010
] [2منطقي .م ،بوشهری ،ح" .)0322( .شناسایي چالش های سياست گذاری در نظام ملي نوآوری ایران .سياست علم و فناوری.)3( 8 .

ص .21-018
] [3حيدری ،ح" .)0321( .نظام ملي نوآوری به عنوان چارچوبي جهت تحليل نوآوری" فصلنامه پژوهش های ایران .)0( 33 .ص -84
.63
[4] Heracleous, L.(2000). "The Role of Strategy Implementation in organization development". Organization
Development Journal, 18(3), pp75-86.
[5] Costanza, R., Fioramonti, L. and Kubiszewski, I., 2016. The UN Sustainable Development Goals and the
dynamics of well‐ being. Frontiers in Ecology and the Environment, 14(2), pp.39-59.

] [6حاجي ،حسيني .ح ،محمدی .ع ،عباسـي ،ف " .)0341( .تحليـل حكمرانـي نظـام نـوآوری ایـران بـر پایـه چرخـه سياسـت گـذاری
نوآوری" .)0( 9 .ص .33-92
[7] Manca, Fabio. (2009). “Technology Catching-up and the Role of Institutions”. Journal of Macroeconomics, Vol.
3, 14(2), pp.59-69.

