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چکیده

Abstract

،با گذشت قریب به سه دهه از عمر شرکتهای آب و فاضالب
هدف نخستین پایداری و استمرار در تأمین آب شرب و خدمات
 به نسبت محقق و شاخصهای کشور در،فراگیر فاضالب
 در حوزه خدمات آب و فاضالب ارتقاء یافته،مجامع جهانی
 در حالی انتظارها از مدیران شرکتهای آب، این دستاورد.است
و فاضالب را فزونی بخشیده که دشواریهایی هم چون استمرار
 در. فراروی آنان است، تنگناهای مالی و مانند آن،خشکسالی
 تداوم عرض ه خدمات شرکتهای آب و فاضالب،چنین شرایطی
 پوشش، استمرار، کیفیت و قیمت مناسب،با ویژگیهای کمیت
 نیازمند، افزون بر تجهیزات بههنگام،و رضایتمندی مشترکان
مدیران و کارکنانی است که با برخورداری از ویژگیهای ممتاز
 نمادی از توانمندی و اقتدار سازمان را جلوهگر باشند،فردی
 توجه به ماهیت،و با اشراف بر مفاهیم جدید در مدیریت آب
 امنیت آبی و سرفصلهای،اجتماعی خدمات آب و فاضالب
 متغیرهای،)One Water( ششگانهی آن و مفهوم آب واحد
بیرونی اثرگذار بر خدمات آب و فاضالب را کنترل و تهدیدهای
آن را به فرصتی برای مدیریت بهتر در انجام وظایف خود بدل
 توجه به فراگرد آمار و اطالعات و چگونگی، در این مسیر.سازند
، بهرهوری نیروی انسانی و کارآفرینی،پردازش و کاربری آن
 در.میتواند تسهیلگر برآوردن انتظارها از مدیران صف باشد
این مقاله ضمن بیان ویژگیهای الزم برای موفقيت در مديريت
 نیازمندیها و رویکردهایی را که مدیران،خدمات آب و فاضالب
 در قالب هشت سرفصل به،آب و فاضالب باید دنبال کنند
.تفضیل بیان شده است

After about three decades past from the establishment
of the first water and wastewater companies in Iran,
the critical goal of supplying sustainable drinking water and sewage services has relatively been achieved
and the country’s indicators in the field of water and
wastewater services have been improved among global
communities. This achievement has boosted the expectations from water and wastewater company managers
who at the same time they are facing droughts, financial
difficulties, and similar problems. In such situation, the
continuity of providing good quality and quantity services with a reasonable price, the continuity of coverage
and satisfaction of subscribers, and on time provision of
equipment, call for managers and staff who symbolize
the ability and strength of the organization with their
outstanding individual characteristics. Mastering the
new concepts in water management and focusing on the
social nature of water and wastewater services, water
security and its six topics as well as the One Water
concept, these managers and staff can control external
variables affecting water and wastewater services, and
transform their threats into better management opportunities. Respecting the role of data gathering and processing, manpower efficiency, and entrepreneurship,
can facilitate how the expectations from managers are
satisfied. While outlining the necessary features for the
success of water and wastewater management services,
this paper suggests in eight sections the corresponding
requirements and approaches for water and wastewater
managers.
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 -1سرآغاز

موفقيت ،درحالي بهدست آمده است كه براساس گزارش 21
جوالی  2017سازمان جهانی بهداشت ،در مقياس جهاني3 ،
نفر از هر  10نفر ( 2/1میلیارد نفر) ،از دسترسی آسان به آب
سالم محرومند و  6نفر از هر  10نفر مردم جهان ( 4/5میلیارد
نفر) ،به حداقل خدمات بهداشتی و مدیریت شده دفع مدفوع
و فاضالب دسترسی ندارند و هر سال  361هزار کودک با سن
کمتر از  5سال بر اثر اسهال میمیرندWHO and UNICEF,( .
)2017

ماموريت بخش آب و فاضالب ،مشاركت در توسع ه اقتصادي و
اجتماعي شهرها و روستاهاي كشور از طريق ايجاد و بهرهبرداري
از تاسيسات و شبكههاي فراگير آب و فاضالب با روشهاي
بهداشتي ،كارآمد ،مطمئن و منظم ،به منظور كنترل چرخه
آب بين محيط زندگي و محيطزيست ،با تكيه بر مشاركتهاي
مردمي تعريف شده است (نامجو و همكاران .)1389 ،عرضه
خدمات آب و فاضالب با شش ويژگي کمیت ،کیفیت و قیمت
مناسب ،استمرار ،پوشش و رضایتمندی مشتركانIHE,( ،
 )1991; IWA, 2001مجموعهاي زنجيروار از حلقههاي
بههمپيوسته مديريت حوضه آبريز ،مديريت زايدههاي انساني،
صنعتي و كشاورزي ،فرآيندها و تأسيسات تصفيه و سالمسازي،
تأسيسات نگهداشت و توزيع و كنترل عملكرد صحيح آنها
است .پرواضح است كه هرگونه نقص در زيرساختها و عملكرد
هر يك از حلقههاي برشمرده ،ضمن اعمال فشار مضاعف و
ناخواسته بر ساير اجزاء ،نيل به هدف غايي تأمين مستمر آب
آشاميدني سالم و كافي را دشوار و گاه ناممكن ميسازد.
كندوكاو در قريب به سه دهه فعاليت شركتهاي آب و
فاضالب ،بهخوبي مينماياند كه توان اجرايي ،تعصب و همت
درخور مديران و كاركنان در ردههاي گوناگون را بايد نقطه
قوت شركتها دانست كه با اين اندوخته گرانسنگ ،توانستهاند
تلخي انبوهي تنگناها و كاستيهاي مديريتي ،مالي و اجرايي
و  ...را به شيريني موفقيت بدل سازند و در حالي كه پهنهي
وسيعي از كشور ،متأثر از اقليمهاي خشك و نيمهخشك ،آالم
خشكساليهاي چندساله را تحمل ميكند و فشار مضاعف
برآمده از محدوديت برخورداري از منابع آب سالم و كافي
براي برآوردن نيازهاي جمعيت رو به افزون و مطالبهگر را
دوچندان ساخته است ،كارنامهاي درخشان را پيشروي نهند
و در مقیاس بینالمللی ،شاخصهای کشورمان را در بخش
خدمات آب و فاضالب ،در ردیف کشورهای پیش رو قرار دهند.
در گزارش مشترک صندوق حمایت از مادران و کودکان ملل
متحد (یونیسف) و سازمان جهانی بهداشت ،شاخصهای ایران
در زمینه جمعیت بهرهمند از آب شرب سالم در سال ،2015
در محدوده  91تا  100درصد و در زمینه جمعیت بهرهمند از
خدمات دفع بهداشتی مدفوع و فاضالب ،در محدوده  76تا 90
درصد اعالم شده است ( .)WHO and UNICEF, 2017اين

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

 -2ويژگيهاي مديران امور آب و فاضالب
با نگاه عميقتر به فراگرد آب و فاضالب و خدمات آن از
حوضهي آبريز تا دورترين مصرفكنندگان شهري و روستايي
بهوضوح مينماياند كه مديريت خدمات آب و فاضالب ،افزون بر
جنبههاي تخصصي درون و برون سازماني ،رويكردي اجتماعي
نيز بههمراه دارد .بر اين سياق ،مديران شركتهاي آب و
فاضالب براي انجام وظيفه خطيري كه برعهد ه دارند ،افزون
بر نياز به دانش تخصصي و تجهيزات بههنگام ،از ويژگيهاي
ممتاز فردي ،نيز بايد بهرهمند بوده و آگاه باشند كه تنگناها،
دشواريها و هدفهاي مديريت خدمات آب و فاضالب ،متاثر
از پيشرفتهاي علمي ،دگرگونيها و انتظارهاي اجتماعي،
هيچگاه مطلق نيستند .مشكالت همواره تغيير شكل ميدهند و
به تناسب عملكرد ،هوشمندي و تالش فردي و گروهي ،چهره
آنها تغيير مييابد .تنگناهايي كه روزي براي حل آنها اقدام
ميشد ،امروز حل شده و در مقابل مشكالت جديدي پديدار
شده است .دشواريها در گذر زمان همواره در ردههاي باالتر
ظاهر ميشوند و راهحلهاي برتري را نيز طلب ميكنند.
زماني كه از مشكالت و كمبودها سخن به ميان ميآيد،
اغلب بر دو موضوع كمبود و يا فقدان نيروي انساني مجرب
و عدم كفايت منابع مالي تاكيد ميشود و حال آنكه كمتر
و شايد هيچگاه از فقدان دانش مديريت و يا كمبود مديران
اليق و كارآمد ،سخني به ميان نميآيد .گويي موضوع مديريت
و الزامهاي آن ،كه يكي از اركان موفقيت در اداره هر سازمان
است ،به فراموشي سپرده ميشود .صاحبنظران دانش مديريت
بر اين باورند كه يكي از عاملهاي مؤثر بر كارآمدي كاركنان،
اين است كه مافوق خود را ،حداقل از جنبههايي ،برتر از خود
بدانند.
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 تعهد :به معناي احترام و پايبندي به مجموعهاي از اصول وارزشهاي اخالقي و حرفهاي و رعايت قوانين ،روابط و ضوابط
حاكم بر حرفه است .تعهد سبب ميشود تا مخاطبان ،به افراد
حرفهاي اعتماد و اطمينان داشته باشند و آنها را قابل اتكا
بدانند” .راستي و درستي“ عصاره تعهد حرفهاي است.
 تخصص :مهارت و تخصص در هر حرفه حاصل ”تجربه وعلم“ است .تخصص باعث شناخت ،درك و استفاده درست از
اطالعات ،دانش و آگاهيها ميشود و ضايعات و صدمات را به
حداقل ميرساند” .دانايي و توانايي“ نماد تخصص است .هر
انساني ،بهویژه مديران بايد هميشه خود را در حال آموختن
بداند و از آن به بهانه گرفتاري و مشغله كاري و يا احيانا مغرور
شدن به آموختههاي پيشين و يا منصبهاي اداري و اجرايي،
گريزان نباشد .به گفته حكيمان ،هر انساني دو معلم دارد؛
آموزگار و روزگار .چيزي را كه به شيريني ،از اولي نياموختي،
دومي ،به تلخي ،به تو خواهد آموخت.
 تعلق :هيچ كسب و كاري نميتواند بدون انگيزه ،عالقه،دلبستگي ،عشق و دوست داشتن ،معناي واقعي داشته باشد.
تعلق به معناي پيوند عاطفي ،احساسي و دروني با حرفه
است و نيرويي است كه باعث شور و شوق ،نشاط و روحيه
شغلي و كاري ميشود و فضايي دلچسب ،پويا و اميدبخش را
فراهم ميسازد .انسان حرفهاي ،به حرفهاش افتخار ميكند ،با
حرفهاش شكوفا ميشود ،از حرفهاش نيرو ميگيرد ،به حرفهاش
عشق ميورزد و در حرفهاش غرق ميشود .خستگيناپذيري،
ورزيدگي و بالندگي ثمره عالقه به حرفه است و مقاومت و
استواري ويژهاي در انسان ايجاد ميكند.
 تداوم :پايداري و ماندگاري باعث هويت ،منزلت ،جايگاه وارزش ويژ ه حرفه ميشود و نوعي ارتباط پايدار ،محكم و قابل
اطمينان با مخاطبان بهوجود ميآورد .وسعت ديد ،پختگي،
اعتبار و احاطه داشتن بر محيط و فضاي حرفه ،نتيج ه تداوم
فعاليت و حضور در حرفه است” .منزلت“ گوياترين واژه و
نتيجهي تداوم در حرفه است.
 تحول :تغيير در فرصتها ،تهديدها ،قوتها ،ضعفها ،انتظارات،امكانات و موقعيتها ،كاالها ،انسانها ،نهادها و رفتارها ،همگي
ايجاب ميكند تا ادامه بقا ،رشد و توسعه ،نيازمند ”تحول“ باشد.
تحول و توسعه یک موضوع بنیادی است که در آن ،نگاه کهن از
بین میرود و نگاه جدیدی جایگزین آن میشود .به تعبیر دیگر،
در تحول ،همیشه یک مرگ (تفکر و رویکرد گذشته) و یک تولد

در برنامههاي مديريت منابع انساني مفهوم قابليت 1و
شايستگي 2برجسته مينمايد .مفاهيم ياد شده در پي شناسايي
و سنجش سطح شايستگيهاي افراد و توسعهي قابليتهاي
آنان است .شايستگي ،مجموعهاي از مهارتها ،دانش ،گرايشها
و رفتارهايي است كه وجود آنها در فرد ،باعث تمايزي روشن
و شفاف در عملكرد وي ميشود .بر اين مبنا ،شايستگي،
ويژگي متمايزكننده عملكرد است و به مواردي كه در عملكرد
تأثير چنداني ندارد و يا براي عملكرد ضروري بوده و فقدان
آنها باعث عدم انجام وظايف يا خطاهاي فراوان ميشود،
شايستگي اطالق نميشود .بهعنوان نمونه داشتن مهارت
كار با اينترنت براي تمامي مديران ضروري است و وجود آن
شايستگي محسوب نميشود .در يك نگاه كلي ،شايستگي ،در
سه دسته :عمومي ،سطوح سازماني و شايستگيهاي خاص
هر شغل قرار ميگيرند (سلطاني و اسالميان .)1385 ،مديران
آب و فاضالب براي نيل به شايستگيهاي مورد انتظار ،بايد
عالوهبر برخورداري از دانش روز و بههنگام تخصصي ،تمامي و
يا الاقل بخش مهمي از خصلتهاي شجاعت ،صداقت ،جسارت،
دانشاندوزي ،جامعنگري ،قدرت تصميمگيري و نظاير آن ،كه
همگي ويژگيهاي پسنديده و مقبول همگان و نشانه كمال
انساني است ،را دارا باشند.
 -3هفت ويژگي شاخص مديران حرفهاي
مدير حرفهاي كسي است كه هفت ويژگي توكل ،تعهد ،تخصص،
تعلق ،تداوم ،تحول و تكامل را همزمان دارا باشد (بهي.)1381 ،
بدون داشتن چنين پشتوانهاي از خصلتهاي ممتاز فردي،
مدير ،به معناي واقعي ،قدرتمند و تحقق مديريت كه ماهيت
آن ”انجام كار با ديگران و از طريق ديگران به منظور نيل به
مقاصد سازمان و اعضاي آن” تعبير شده است ،دشوار مينمايد.
قدرت ،براساس «توان اثرگذاری بر طرز تلقی ،نگرش و یا رفتار
فرد یا افراد در جهت موردنظر فرد تأثیرگذار» ،تعريف شده است.
(سلطاني و اسالميان .)1385 ،این هفت ویژگی بهصورت زیر تعریف
میشود:
 توكل :به معناي اعتقاد و ايمان به قدرتي فراتر از همه قدرتهاو تنها و بينياز مطلق است .اين قدرت مطلق ،مشكلگشا،
آرامبخش ،اميدآفرين و تكيهگاه انسان در شكست ،پيروزي و
در لحظه لحظه زندگي است.
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 -6مديريت اطالعات ،مستندسازي و برنامهريزي
 -7بهرهوري عامل انساني
 -8كارآفريني و مفهوم آن

(تفکر و رویکرد جدید) نهفته است و در این مرگ و تولدها است
که ظرفیتها ،بنیانهای فکری و تواناييهاي درونی به میدان عمل
میآیند .الزم ه تحول ،درك ضرورت آن و مديريت درست تحول
است” .خواستن ،دانستن و توانستن“ ضرورتهاي تحول هستند.
تحول سازنده ،حاصل آموزش مناسب ،مشاوره درست و تحقيق
كافي است” .روزآمد بودن و پيشگامي“ معرف تحول هستند .در
افراد و سازمانها ،رخداد تحول بر يكي از مباني زير روي ميدهد:
* تحويل مبتني بر قدرت و قوت (براي پيشرفت ،رشد و توسعه)
* تحول مبتني بر رخوت و ضعف (براي رهايي از درماندگيها
و عقبماندگيها)
* تحول مبتني بر بحران ،اضطرار و اتفاق (براي بازگشت به
آرامش و غلبه بر حوادث)
* تحويل مبتني بر تركيبي از شرايط فوق

 -4مفاهيم جديد و شرايط پيش روي در خدمات آب و
فاضالب
در سه دهه گذشته از زمان تشکیل شرکتهای آب و فاضالب،
سرمایهگذاریهای سنگین در ایجاد و توسعه زیرساختهای آب
و فاضالب انجام شده است .اما چرا بهرغم ایجاد زیرساختهای
سختافزاری فراوان ،شرایط مطلوب و مورد انتظار در عرصههاي
مهندسي ،اقتصادي ،اجتماعي و مانند آن ،هنوز به دست نیامده
است؟ در پاسخ به این پرسش ،به چهار نکته باید توجه داشت:
نخست آن که در دنياي امروز« ،آب» بهعنوان كااليي اقتصادي،
زيست محيطي ،فرهنگي و اجتماعي ،هويت نويني يافته است.
بر اين گزاره« ،آب» یک موضوع میانرشتهای است و گفتوگو
پیرامون آن ،ابعاد مهندسی ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی،
سیاسی ،زیست محیطی و حتی نظامی را دربر میگیرد .گفتوگو
پیرامون موضوعی میانرشتهای ،چندان ساده نیست و ما در این
زمینه ،چندان توانمند نیستیم .ما ابتدا باید بیاموزیم که چگونه
بر سر موضوعهای میانرشتهای ،همچون آب ،گفتوگو کنیم.
دوم آنکه با نگاهی واقعبينانه به تحوالت و شرايط بخش آب
کشور ،که در آن پهنههای وسیعی از کشور ما ،با خشکسالی متأثر
از تغییر اقلیم و پیامدهای آن روبهرو است ،بهخوبی مینمایاند
که در جامعهی ما« ،آب» به یک «دغدغهی اجتماعی» بدل
شده است و پیش از آن که به «آسیب ژرف اجتماعی» تبدیل
شود ،باید آن را به یک «گفتمان اجتماعی» بدل سازیم و این
مهم ،وظیفه همه مدیران ،صاحبنظران و تحلیلگران عرصه
مهندسی و اجتماعی آب است.
سوم آن که در قرآن ،کتاب آسمانی و هدایت ما که شیوه
درست زندگی و نیل به تکامل و سعادت را به هم ه انسانها
میآموزد ،آب ،منشاء حیات دانسته شده است .اگر در گذشته،
معنای حیات ،تنها منحصر به وضعیت فیزیولوژیک و اکولوژیک
شناخته میشد ،امروز معنای حیات ،از این حد عبور کرده و در
مرزهای فرهنگی و اجتماعی نیز وارد شده است .به تعبیر دیگر،
نه فقط نیازهای فیزیولوژیک ما انسانها و هم ه موجودات زنده
به آب وابسته است ،بلکه با درهمتنیده شدن جوامع ،حیات و

 تكامل :كمالجويي يكي از مهمترين ويژگيهاي مدير پويااست .انسان هيچگاه نبايد خود را كامل بداند و همواره بايد
بكوشد تا در هر مرحلهاي كه قرار دارد ،باز هم بر داشتهها و
فراگرفتههاي خود بيفزايد تا مفيدتر و مؤثرتر باشد .انسان تا
زنده است ميتواند و بايد در جستوجوي بهتر شدن و كاملتر
شدن گام بردارد” .به گفت ه حكيمان ،انسان دو معلم دارد.
آموزگار و روزگار .چيزي را كه از اولي ،به شيريني نياموختي،
دومي ،به تلخي ،به تو خواهد آموخت .هيچ چيز ثابت نيست و
هيچ كس كامل نيست و همه چيز نسبي و وابسته به چيزهاي
ديگر است“ .روحيه كمالجويي را در خود بايد تقويت كرد و با
اعتماد به نفس ،مثبت انديشي ،اميدواري ،پويايي و استواري،
در تالش براي رسيدن به قلهي توانايي و دانايي گام برداشت.
سرآمد شدن امكانپذير است.
یک مدیر آب و فاضالب ،برای موفقیت در پیشبرد امور و ارایه
خدمات مناسب و مطلوب به مشترکان ،به گونهای که رضایت
نسبی آنان را بههمراه داشته باشد ،افزون بر ویژگیهای فردی
گفته شده ،به هشت نکته زیر نیز باید توجه داشته باشد:
 -1مفاهيم جديد و شرايط پيش روي در خدمات آب و فاضالب
 -2امنیت آبی و مفهوم آب واحد
 -3متغيرهاي بيروني اثر گذار بر خدمات آب و فاضالب
 -4ماهيت اجتماعي خدمات آب و فاضالب
 -5رسانهها و نقش آنها در خدمات آب و فاضالب
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 -2آب کاالیی راهبردی با عمق استراتژیک است و دولتها،
بهتنهایی قادر به مدیریت و حل مشکالت آن و پاسخگویی به
تقاضای فزایندهی آب در آینده نخواهند بود.
 -3بهنظر ميرسد كشور ما در موضوع مديريت آب با سه غفلت
تاريخي رو به رو بوده است و عدم توجه شايسته به اين سه
نكته ،سبب شده است تا موضوع آب در کشور ما ،به یکی از ده
چالش عمد ه پیشروی مدیریت کالن کشور بدل شود.
 كنار گذاشتن ساختارهاي محلي مديريت آب عدم اعمال مديريت در عرضه آب عدم اعمال مديريت تقاضاي آب -4برای فایق آمدن بر دشواریهای پیش روی و تحقق هدفها در
ارای ه خدمات مناسب آب و فاضالب ،باید بین مالحظات سیاسی
با دانش فنی ،پیوند برقرار شود .باید گلوگاهها را شناخت .آگاهی
خود و اطالعرسانی صحیح و به هنگام به ذینفعان ،یکی از
راهکارهای پیوند بین بخشهای فنی و مالحظات سیاسی است.
اجماع جهانی بر این است که پنج عامل جمعیت و تحوالت آن،
تقاضا برای منابع و خدمات طبیعی ،تغییرات اقلیمی ،فناوری
و تمایل به جهانی شدن و ایجاد جهانی مسطح ،تحوالت ملی،
منطقهای و جهانی را تا سال  2050رقم خواهند زد (اميدي و
زرينپنجه .)1393 ،با نگاهی به سرفصلهای اثرگذار بر تحوالت
جهانی ،به آساني میتوان دریافت که چهار عامل آن ،مستقیم
بر مدیریت خدمات آب و فاضالب تأثیر دارد و عامل پنجم نیز
در مبادالت برونمرزی آب و بازار کاالها و تجهیزات آن بیتأثیر
نیست.
بر پایه آنچه گفته شد ،این پرسش مطرح میشود که
«امنیت آبی» که همه دولتها در پی تحقق آن هستند ،چگونه
«امنیت»
برقرار میشود؟ در پاسخ به این پرسش ،باید گفت که
ّ
در ذات خود و در موضوع بحث ما« ،امنیت آبی» موضوعی است
که با سیاست آمیخته است و حاصل مشارکت و تعاملهاي
اجتماعی ،انسانی ،اقتصادی ،فرهنگی و مهندسی در موضوع آب
است .بر این سياق ،امنیت آبی ،مقولههای گوناگونی را که در
شش سرفصل زیر خالصه میشود ،شامل میشود.
 کمبود آب و کیفیت آن آب و جوامع آیند ه انسانی دسترسی به آب اکوهیدرولوژی و راهکارهای مهندسی -ظرفیتسازی ،آگاه سازی و مشارکت

سرنوشت فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،محیطزیست ،سیاست و
حتی امنیت ما ،هر یک به نوعی به موضوع آب گره خورده است.
چهارم آن كه در مديريت كارآمد سازمان ،واقعبيني،
دورانديشي و به يك معنا ،افق تحلیل ،بسيار مهم و در سرنوشت
سازمان و گيرندگان خدمات آن ،بسيار اثرگذار است .بهعنوان
نمونه ،به يك تصميم مديريتي ،كه به «اثر کبری» مشهور است،
اشاره ميشود .دولت هند برای مقابله با افزایش تعداد مارهای
کبری در شهر دهلی ،جایزه تعیین کرد و هر فرد به ازاي تحويل
هر مار کبری ،جایزه دريافت ميكرد .پس از مدتی مشاهده شد
که نه تنها تعداد مارها در شهر کم نشد ،بلکه بهدلیل ایجاد
شغل پرورش مار و یا انتقال مارها از خارج به داخل شهر ،تعداد
مارها ،زیادتر نیز شد .دولت ،پرداخت جایزه را متوقف کرد و
متعاقب آن ،افراد مارهای پرورش یافته را در شهر رها کردند و
جمعیت آنها دوباره افزایش یافت .مشابه این رخداد در كشور
ویتنام ،در مورد دم موش رخ داد .چون دولت برای نگهداری و
امحای زنده و یا مرد ه موشها مشکل داشت ،برای تحويل هر
دم موش ،جایزه تعیین کرد و در نتيجه موشهای بیدم در
شهر زیاد شدند.
 -5امنیت آبی و مفهوم آب واحد
در موضوع امنیت آبی ،ابتدا باید یادآور شد که بر اساس اعالم
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) برای تأمین
نیازهای گوناگون هر فرد تازه متولد شده ،باید حداقل 1000
مترمکعب آب وجود داشته باشد (.)Immerzeel et al., 2011
به تعبیر دیگر ،برای برآورده ساختن نیازهای هر یک میلیون
نفر افزایش جمعیت ،به یک میلیارد مترمکعب آب نیاز است.
این وضعیت نشان میدهد در دهههای آینده ،موضوع آب ،به
جدیترین مسئلهی امنیتی کشور بدل خواهد شد و میتواند
منشاء مشکالت فراوان باشد .امروزه همه صاحبنظران بخش
آب بر این چهار نکته هم عقیدهاند که:
 -1در روزگار ما ،آب ،دیگر یک موضوع صرف مهندسی نیست،
بلکه نقش آن به یک پدیده اجتماعی تغییر یافته است .موضوع
آب و مشکالت آن ،در عین آن که بیشتر جنبه فنی و مهندسی
دارد ،به عنوان کاالیی با ابعاد و پيامدهاي اقتصادی ،زیست
محیطی ،فرهنگی و اجتماعی مطرح است و از منظر اقتصادی،
ارزش یک کاال ،به عرض ه زمانی و مکانی آن وابسته است.
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اجرايي مجموعه صنعت آب و فاضالب ،توجه ويژه به ماهيت
بيروني ،گاه بهحدي است كه ضابطههاي فني را كه بايد حاكم
اجتماعي اقدامها و قدر و منزلت آنها است و اگر گفته شود
اهميت
ب و فاضالب باشد در درج ه چندم
و محور طرحهاي آ 
ّ
كه توجه به اين رويكرد ،زمينهساز موفقيتهاي ديگر شركتها
قرار ميدهد .اين وضعيت سبب شده است تا افق ديد بسياري
بوده است ،سخنيگزاف نيست .بر اين باور ،پيريزي و استمرار
از مديران ،معطوف و محدود به چارهانديشي براي مشكالت
برنامههاي نرمافزاري در واحدهاي صف ،از حيث مستندسازي
موجود و گذر از وضعيتهاي مقطعي باشد .اين امر آفتي بزرگ
فعاليتها ،انتشار ادواري گزارشهاي عملكرد ،بهرهگيري از
براي مديريت آب و فاضالب در همهي سطوح آن است .افق
ظرفيت رسانهها و  ...كه همگي با هدف شناساندن برنامهها و
ديد ،اهداف و برنامههاي مديران آب و فاضالب بايد معطوف به
اقدامها ،جلب و جذب آرا و مشاركت دادن شخصيتهاي حقيقي و
آينده حداقل ميانمدت ( 5ساله و بيشتر) باشد .روزمرگي و
حقوقي صاحبنظر در تصميمگيريها به انجام ميرسد ،رويكرد
درگيرشدن به مسايل گذرا و مقعطي ،تهديدي است كه شرکت
مباركي است كه بهعنوان نقط ه قوت ،همچنان بايد برجسته
آب و فاضالب ،به ويژه بخشهاي برنامهريزي و توسعه را از اداي
باشد.
وظيف ه حساس خود دور ميسازد.
همه میدانیم که در فرهنگ ملی و آیین مذهبی ما ایرانیان،
سقایت و آبرسانی ،جایگاه واال و برجستهای دارد و اين موهبتی
 -7ماهيت اجتماعي خدمات آب و فاضالب
است که از سوی خدای رحمان ،به مدیران آب و فاضالب عطا
پوشيده نيست كه ماهيت شركتهاي آب و فاضالب ،ارايه
شده است و در صورتیکه این مهم را با هدف رضای خداوند
خدماتي است كه مستقيم با احاد مردم در ارتباط است .از اينرو
و خدمت به بندگان او به انجام رسانند ،باعث منفعا عمومی
تأثيرگذاري و قدر و منزلت جنبههاي اجتماعي فعاليت آنها
خواهد بود .مدیر آب و فاضالب ،باید همواره خود ،میدان
مسؤولیت و حیطه مدیریتی خود را در معرض محاسبه خداوند
كمتر از اهميت رويكردهاي فني نيست .در حوزه وزارت نيرو
و قضاوت بندگان او بداند و از این گذرگاه ،جز با مجهز شدن
و در قياس با ساير حوزهها ،نوپا بودن ،درگير بودن خواسته يا
به صفات برجست ه انسانی همچون پاکدامنی ،شفافیت ،صداقت،
ناخواسته با موضوعهاي اجتماعي ،اندك بودن بودجه و اعتبارات
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احصا و بیان نیازهای کاربران ،باید عادتها را ترفیع دهند و
انتظارهای برتر ایجاد کنند .نگاه رسانهها به آب و نگاه مدیران
به رسانهها ،باید این چنین باشد و بر پای ه آن ،از ظرفیت رسانهها
در ارتقای مشارکت اجتماعی پیرامون موضوعهای اجرایی و
برنامههای ارایه خدمات آب و فاضالب بهره گیرند.

 -8رسانهها و نقش آنها در خدمات آب و فاضالب
در نگاه اجتماعی به موضوع آب ،نقش و جایگاه رسانهها ،در
ایجاد گفتمان آب در جامعه ،که به حقیقت نیاز امروز جامعه
ایران است ،برجسته شده و اهمیت مییابد .مردم نتیجه کارها
و اقدامها را ،اغلب بههنگام افتتاح طرحها از رسانهها میشنوند
و يا میبينند ،اما از مشکالت و تنگناهای کار در حین اجرا،
کنترلها ،سیاستها و برنامهها ،آگاهی کافی ندارند .رسانهها
در شکلگیری افکار عمومی و افزایش سطح مشارکت عمومی
پیرامون آب ،اثرگذار هستند و نقش تسهیلگری دارند .اما چرا
از ظرفیت رسانهها در افزایش آگاهیهای عمومی جامعه و جلب
مشارکت آنان ،که یکی از لوازم نگاه اجتماعی به موضوع آب
است ،بهدرستی و به کفایت استفاده نمیشود؟ در پاسخ به این
پرسش ،به چند نکته اشاره میشود:
نخست :در کشور ما ،موضوع آب ،بهدرستی تبیین و شفاف
نشده است .ارایه آمارهای گوناگون ،متفاوت و گاه متضاد ،همراه
با برخی پنهان کاریها ،نوعی سردرگمی در موضوع آب ایجاد
کرده است.
دوم :فضای سیاسی– اجتماعی جامعه ما ،با تصویر واقعی
آب در کشور ،فاصله دارد .این شکاف به حدی است که در
رقابتهای جناحی و کشمکشهای محلی ،گاه از موضوع
آب ،استفاده ابزاری شده و میشود و رقیبان ،متهم اصلی در
کاستیهای آب معرفی میشوند.
سوم :رسانهها ،در موضوع آب ،چیزی بیشتر از دولتها
نگفتهاند .نخستین جهتگیری رسانهای در موضوع آب ،حول
محور مهار بحران کمآبی با تأکید بر کنترل مصرف آن بوده
است .پس از آن ،موضوع سدسازی و آب کشاورزی ،رتبههای
دوم و سوم تمرکز رسانهای بودهاند .این امر نشان میدهد كه
نگاه رسانهها به آب ،آنچنان که شایست ه «دغدغهی ژرف آب
در کشور» و «جایگاه و نقش تأثیرگذار رسانه» است ،بهدرستی
درک و تبیین نشده است .رسانهها ،برای ایفای نقش خود در
موضوع آب ،باید جایگاه آب در اقتصاد ،محیطزیست و  ...را
دریابند و براساس این شناخت ،بسترساز گفتوگو در سطوح
گوناگون جامعه و پایهگذار تعاملها و گفتوگوهای بیشتر برای
گرهگشایی از بحران آب باشند .رسانهها ،نباید از «آب» بهعنوان
سالح سیاسی ،برای تضعیف رقیبان استفاده کنند .بلکه با درک،
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 -9مديريت اطالعات ،مستندسازي و برنامهريزي
درباره نقش و اهميت اطالعات ،بسيار سخن گفته شده است
و بهتقريب همه ميدانند كه اطالعات ،ابزار مديريت است و
بدون در اختيار داشتن دادههاي متقن ،بهروز و صحيح ،تحقق
وظايف مديريت ممكن نخواهد بود .اما اين تنها يك روي سكه
است و روي ديگر آن ،در چگونگي توليد و مواجه با اطالعات و
بازخوردهاي آن نهفته است .واقعيت تلخ بهجا مانده از حدود سه
دهه فعاليت شركتهاي آب و فاضالب گواه آن است كه مديران
ردههاي صف و ستادي شركتها ،همچون اغلب سازمانهاي
دولتي ،در يك فضاي كاذب رقابتي ،يا براي سلب پرسش و
اعتراض از زيرمجموعهي تحت امر خود و يا براي كسب اعتبار و
امتياز بيشتر و يا با هدف برتر نشان دادن عملكرد و قابليتهاي
خود ،همواره سعي در ارايه آمارهايي دارند كه خوشايند مديريت
ارشد باشد .اين رويكرد ناميمون ،بهتدريج و در طول زمان ،در
بدنه شركتها و تا پايينترين سطوح توليد اطالعات نيز رسوخ
كرده است و اگر گفته شود در بسياري از سازمانهاي با ساختار
دولتي "آمار؛ نه براساس واقعيت ،بلكه مطابق خواست ،سليقه و
خوشايند مديريت ،توليد ،ثبت و گزارش ميشود" ،سخني دور
از حقيقت نيست.
در ريشهيابي چرايي ارايه آمارهاي به دور از واقعيت ،بايد
گفت كه علت آن در دو بخش نهفته است .نخست هنجارهاي
ناميمون فرهنگي ،مبتني بر تملق و چاپلوسي كه ريشه در
قرنها حاكميت حكومتهاي استبدادي بر كشور ما دارد
و دوم در چگونگي مواجه مديران با اطالعات و بازخورد آن
به زيرمجموعه است .با صرفنظر از علت نخستين ،كه بحث
پيرامون آن خارج از حوصله اين نوشتار است ،بايد اقرار كرد
كه نگاه غالب مديران به اطالعات ،نگاهي سطحي و گذرا است.
اطالعاتي كه با صرف وقت و هزينههاي به نسبت گزاف توليد
ميشوند ،غالبا مورد تجزيه و تحليل قرار نميگيرند و در حد
يك گزارش روزمره و خستهكننده ،با كمتوجهي ،بايگاني و به
فراموشي سپرده ميشوند .تنها زماني كه موضوعي بهصورت
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 خلق دانش و، سرفصلهايي همچون طرح ايدههاي نو،جديد
حاد و بحراني مطرح ميشود و يا براي ارايه گزارش به نهادها
 داشتن مشتريان متنوع و بهرهگيري از،محصولهاي جديد
 باز هم بهصورت سطحي و اغلب،و مقامهاي همارز و باالتر
تواناييهاي بالقوه و بالفعل براي استفاده از فرصتها و مقابله
 سلب پرسش و، جلب اعتبار و امتياز:با يكي از سه رويكرد
 ايجاد سازماني، هدف غايي بهرهوري.با تهديدها جاي دارد
 مورد استفاده قرار ميگيرند،اعتراض و برتر نشاندادن عملكرد
 مديران بهرهور. انعطافپذير و آگاه به محيط است،هوشمند
 تحليل، مبتني بر تعيين صحت،و چرخه صحيح اطالعات
 فكر و،) دارا بودن قو ه تشخيص1 و كارآفرين كه با سه ويژگي
دادهها و اقدام اصالحي بر مبناي آن و چرخ ه صحيح كار (شكل
) برخورداري از توان3 ) قابليت تشخيص فرصتها و2 ،خالقيت
 علت اين پديده را در.) در شركتها ساري و جاري نيست3
 همواره در تالشاند، از ديگران ممتاز ميشوند،تجزيه و تحليل
مكانيسمهاي نادرست ارزشگذاري مبتني بر محور قرار دادن
تا در بخش مديريت نيروي انساني با فراهم آوردن زمينههاي
پشتيبانيها و حمايتهاي جناحي و عدم باور مديران به اهميت
 كارآفريني و اصالح ساختار، مهارت كار،ارتقاي دانش تخصصي
. بايد جستوجو كرد،آمار در مديريت
 كارآمدي توان انساني در اختيار را،متناسب با ساز و كار آينده
.)4 توسعه و بهبود بخشند (شكل
 بهرهوري عامل انساني-10
 به، نيروي انساني،در يك نگاه كلي به سازمانهاي تخصصي
 برخالف تصور.دو گروه كارگر و كارشناس قابل تفكيك است
يكي از مهمترين راهکارهاي برونرفت از تنگناها و فایق
 به الزام بر پايه دانشي و، تفاوت كارگران و كارشناسان،رايج
 در توجه و تمرکز بر نیروی،آمدن بر دشواريهاي پيش روي
 در حقيقت مرز ميان.گذراندن دورههاي عالي دانشگاهي نيست
 یک فرآیند اجتماعی و مشتمل، مدیریت.انسانی نهفته است
                     
. در توانايي او در انجام امور سازمان است،كارگر و كارشناس
این
.شود
اهداف می
تحقق
بهمنجر
که
بر اقدامهایی است
          .
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 -1-10شيوههاي افزايش بهرهوري در گروه كارگران
 نگاه دقيق به كار در حال انجام ثبت هر فعاليت و زمان الزم براي آن (مستندسازي) حذف حركتهاي غيرضروري اولويتبندي فعاليتها -تهي ه ابزار الزم براي هر فعاليت

به نوآوري است .بايد توجه داشت كه هر مشكلي ،با هر ميزان
پيچيدگي و دشواري ،با تدبير انساني قابل حل است .توانايي
ايجاد تغيير ،نخستين پل ه موفقيت است.
 -12انتظارها از مديران شهرها و شهرستانها
 -1-12در حوز ه مديريت
 شناخت كامل از ذينفعان و محيطهاي دروني و بيرونياثرگذار بر شركت
 برقراري تعامل سازنده و همافزا با مجموع ه مديران شهرستانبا هدف تسهيل و پيشبرد امور
 توجه به تذكرها و پرسشهاي نمايندگان مجلس شوراياسالمي
 صداقت در توليد و ارايه آمار توجه به نيروي انساني و تكريم كاركنان و مشتركان تالش براي افزايش سهم كاركنان برجسته و مؤثر (كارآمدترساختن نيروي انساني)
برخي مديران ،به اشتباه ،براي بقا و تداوم مديريت خود،
سازمان تحت سرپرستي خود را شبيه به رستوراني بدل
ميسازند كه كار آن قبول سفارش و بله قربان گفتن -بدون
توجه به هدفها ،برنامهها و منفعت سازمان -است .اين رويكرد،
در ميانمدت ،نه تنها رضايت مشتركان و نهادهاي باالدستي را
جلب نمينمايد ،بلكه نشانهاي از ضعف در پايههاي تئوري و
قدرت عملي و اجرايي مديريت ،ارزيابي ميشود.

 -2-10شيوههاي بهبود بهرهوري در كاركنان تخصصي
(كارشناسان)
 تعريف صحيح و كامل وظيفه ،اختيارات و حدود آنها استقالل عمل نوآوري بهعنوان بخش از وظيفه كار براساس دانش مبتني بر آموزش مستمر نياز به خوديابي و احترام كميت و كيفيت به يك اندازه مهم هستند -11كارآفريني و مفهوم آن
واژه فرانسوي كارآفريني 5نخستين بار توسط كانتيلون،
اقتصاددان ايرلندي ،مطرح شد و در زبان انگليسي به معناي
متعهد شدن و زير بار رفتن 6است .بنا بهنظر ژان باستي،
كارآفرين كسي است كه توليد را از يك سطح ،به سطح باالتر
برساند (افزايش بهرهوري) .كارآفريني فرآيندي است كه طي
آن ،كارآفرين ،با ارايه ايده و فكر جديد و با قبول مخاطره و
تحمل ريسك ،محصول يا خدمت جديدي را عرضه ميكند .هر
زمان كه رقابت بيشتر شود ،كارآفريني رشد و نمو پيدا ميكند.
به تعبير ديگر ،كارآفريني ،موتور توسع ه اقتصادي است كه از
طريق تخريب خالق عمل ميكند و در جامعهاي كه حركت
اقتصادي آن به سمت كسب بوده و كار گرا 7باشد ،بيشتر ظهور
و جلوه دارد (احمدپور.)1381 ،
در علم كارآفريني ،بر اين نكته تأكيد ميشود كه براي بهدست
آوردن مصرفكنندگان راضي ،نخست بايد كاركنان را راضي نگه
داشت .مديران خردمند بهدنبال فعاليتهاي انساني در جهت
برآوردن نيازها و خواستههاي انساني ،از طريق مبادلههاي
انساني به سود جامع ه انساني هستند .سود واقعي زماني بهينه و
بلندمدت است كه مصرفكننده ،شركت و كاركنان زيان نبينند.
مهمترين عامل در نيل به اين امر ،خالقيت و توان تبديل آن
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 -2-12در حوز ه فني و توسعه
 آيندهنگري ،پيشبيني و پيشگيري در نيازها و توسعهيتاسيسات (پيگيري تهيه طرح جامع تامين آب)
 توسعه ظرفيت ذخيره سازي آب (دستيابي به شاخص يكمترمكعب به ازاي هر مشترك)
 توجه به عمر مفيد پروژهها و پايداري و استمرار خدمات باتوجه به هزينهها
 بازديد دورهاي از تاسيسات در حال اجرا و در حال كار،احصای نواقص ،اولويتبندي ،تعيين هزينه
 مهندسي مجدد چاهها و حذف پمپاژ مستقيم به شبكه مديريت حوادث و كاهش نرخ آن بهرهگيري از ظرفيت سازمان نظام مهندسي براي ايجادمخازن تامين فشار در ساختمانهاي بيش از  4طبقه
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 -3-12در حوز ه بهرهبرداري
 بازديد روزانه از تاسيسات مهم و حياتي بازديد سرزده و خارج از وقت اداري از واحدهاي امداد وحوادث
 كنترل و اطمينان از موجودي لوازم يدكي ،مواد شيميايي ومانند آن
 اخذ آمار و اطالعات عملكرد تاسيسات و پردازش و تحليلآنها و اراي ه راهكار به واحدهاي ذيربط
 توجه و حساسيت به موضوع محيطزيست ،سالمت و ايمنيكاركنان و تاسيسات ()EHS

افزايش شمار موارد اضطراري و بحراني ،غلبه جنبههاي اداري
و دخالتها و تأثيرات گسترده غيررسمي آشكار و پنهان در
تصميمها و عدم كفايت منابع مالي خالصه ميشود؛ از مسير
تعريف شده نخستين ،فاصله گرفته و بهتدريج ،شكل سازماني
آنها ،به ساختار دولتي و با ايرادهاي حاكم بر آن مبدل
شده است .اين وضعيت ،با ماهيت وقفهناپذير خدمات آب و
فاضالب و تقاضاها و مطالبات رو به گسترش آحاد مشتركان و
مسؤوالن از يك سو و از ديگر سو ،حاكميت اقليمهاي خشك
و نيمهخشك بر پهنه وسيعي از كشور ،كه همگي به سامان
آوردن اين بخش حساس خدمترساني را ،نيازمند مديريتي
پويا ،با استقالل عمل ،اعتماد به نفس باال و اختيارات و امكانات
كافي ،به ضرورتي اجتنابناپذير مبدل ميسازد؛ در تقابل قرار
دارد .در چنين شرايطي كه هماكنون نيز در برخي مناطق به
آن مبتال هستيم و در آينده ،موفقيت در مديريت خدمات آب
و فاضالب ،بدون اعمال انضباطهاي مديريتي ،دانايي ،توانايي و
راستي ،مبتني بر پيشگيري ،مديريت اطالعات ،شفافيت ،دانش،
مهارت ،مسووليتپذيري و پاسخگويي ممكن نخواهد .برونرفت
از اين وضعيت ،جزمانديشي و تا حدودي اقتدارگرايي سازماني،
در كنار هوشمندي و جسارت مديران آن را ميطلبد.

 -4-12در حوز ه برنامهريزي
 اشراف و انضباط در گردش مالي (تدوين بودج ه واقعي ،عدم انحرافاز آن و نزديك شدن به شاخص حداكثري وصول مطالبات)
 تالش در راستاي نيل به ايجاد قابليت و ظرفيت خودگرداني توجه شود واگذاري امور به بخش خصوصي ،تنها در حالتيبايد انجام شود كه اين بخش بتواند حداقل پنج انتظار كارآمدي
و بهرهوري بيشتر ،شفافيت در هزينهها ،ايجاد ارزش افزوده
(درآمد) ،ارايه خدمات با كيفيت بهتر و جلب نظر ،رضايتمندي
و احترام به مشتركان را برآورده سازد.

 -14پینوشتها

 -13نتیجهگیری

1- Capability
2- Competency
3- One Water
)4- Water Poverty Index (WPI
5- Enterpreuner
6- To under take
7- Business Oriented

از آن چه به اختصار گفته شد چنين استنباط ميشود كه
شركتهاي آب و فاضالب ،اگر چه در آغاز ،با ساختاري
غيردولتي ،پويا ،جوان ،با نشاط و سرشار از انگيزههاي مثبت،
تشكيل شدند و توانستند در يك دوره كوتاه ،ضمن جبران
عقبماندگيهاي گذشته و بازسازي و نوسازي آسيبهاي بهجا
مانده از دوران جنگ تحميلي ،آبرساني به شهرها و روستاهاي
كشور را به سامان درآورده و اجراي پروژههاي بزرگ جمعآوري
و تصفيه فاضالب را بنيان نهند و از اين طريق ،ضمن ارتقای
شاخصهاي بهداشتي و زندگي در مناطق شهري و روستايي،
بازچرخاني و تامين بخشي از نياز آبي براي مقاصد آبياري و
صنعتي را ممكن سازند؛ اما در ميان ه راه و بهداليل گوناگون
كه در هشت سرفصل :فقدان ثبات سازماني ،فقدان و يا ضعف
در الگوپردازي ،فقدان مستندسازي ،ضعف در مديريت و
بهكارگيري نيروهاي توانمند ،روزمرگي و تغيير در انگيزهها،
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