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سعه یافته با  شورهای تو صاد وجه تمایز ک ساس گزارش مجمع جهانی اقت برا

ست. پژوهش کشورهای در حال توسعه مبتنی بودن اقتصاد آن ها بر نوآوری ا

نوآوری نتیجه تعامالت رود و شممممار مینوآوری بههای فرآیند یکی از مولفه

دهد های جهانی نشان میشاخص فراوان و فزاینده بین نهادهای مختلف است.

بل قا به  ید علم که در حوزه نوآوری، ایران رت ها در حوزه تول ندارد و تن قبولی 

نیز  آبهایی داشممته اسممت. در همین راسممتا در بخش )تولید مقاله( موفقیت

ها و این فعالیت وجود دارد و نوآوری پژوهش زمینهدر  یاندک یدهادسمممتاور

اند. متن مروری حاضر به ارائه نقش کمی در رفع نیازهای واقعی جامعه داشته

های مختلف در مورد اهمیت، ارتباط و نقش پژوهش در توسمممعه و ن ا  گزاره

ارتقای پژوهش و های موجود در ها و ظرفیتهمراه ارائه چالشملی نوآوری، به

نوآوری با تاکید بر بخش آب پرداخته اسممت. در این نوشممتار دو چالش کالن 

شمامل ضمعف چارچوب نهادی و ضمعف عملکردی بازیگران عرصمه پژوهش با 

توجه به مفهو  ن ا  نوآوری و بررسممی تجارب موجود ارائه شممده اسممت. نتای  

شاعه پژوهش در کشنشان می ور و در وزارت نیرو، دهد در زمینه اثرگذاری و ا

راهبردها و فرآیندهای  داسممناد باسدسممتی متعدد و مهمی وجود دارند که بای

ستای آنهای ذیسازمان چنین از ها تعریف و یا اصالح شوند. هممدخل در را

های پژوهش و نوآوری توجه به سممماختار کارهای ارتقای فعالیتترین راهمهم

سه صنعت و دولت( و تعامل گانه ن ا  نوآورارتباط اجزای  شگاه،  شامل دان ی )

که گردش افراد بین سممه جز مذکور بسممیار اهمیت دارد، طوریها اسممت. بهآن

کنند. طور کلی دانش ضمنی را منتقل میزیرا افراد با خود دانش و مهارت و به

اسناد  ،ینوآور دار،یشبکه پژوهش، توسعه پا ،یدانش ضمنکلمات کلیدی: 

 یباسدست

As illustrated by World Economic Forum, the developed and 

developing countries are differentiated by the relevance of 

their economy to Innovation. Innovation is the engagement 

of many different individual and institutional actors and one 

of its key elements, is research. Global index confirmed that 

Iran is not high ranked with regards to innovation and the 

country showed its most success in presenting scientific 

papers. Although in the field of water there are some 

significant enhancements but the activities have not played 

an effective contribution in solving the existing challenges. 

This review note is reporting the importance of research and 

innovation in water management studies as well as the role 

of Iranian Innovation System in the same. The two main 

challenges which are addressed in this study are the 

weakness of institutional frameworks and the low efficiency 

of research actors/stakeholders. Results also showed that 

although there are many different high-level documents in 

this context in Iran, most of strategies and processes of 

research organizations or the influential stakeholders are not 

coinciding such documents and need revision. Furthermore, 

one of the key solutions for improving the research and 

innovation effectiveness is the relationship and engagement 

between the three elements of the national innovation system 

(i.e. universities, industries and government) such that the 

mobility of people among these elements would help to 

increase knowledge, skills, experiences and the “tacit 

knowledge” in form of a horizontal open engagement. 

Keywords: Tacit knowledge, Research network, Sustainable 

development, Innovation, High-level documents. 
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مقدمه -1

گذار بر توسعه ترین عوامل تاثیرپژوهش یا تحقیقات از مهم

براساس گزارش شاخص ها است. ها و دولتاقتصادی ملت

گانه توسعه اقتصادی مراحل سهپذیری مجمع جهانی اقتصاد رقابت

عبارتند از مرحله اول: اقتصاد مبتنی بر عوامل تولید و منابع، 

و مرحله سو : اقتصاد  تقویت کاراییمرحله دو : اقتصاد مبتنی بر 

مرحله سو   ترین ارکانمهم (.Schwab, 2018) نوآوریمبتنی بر 

در جدیدترین ه، مرتبط با حوزه پژوهش و نوآوری است. توسع

( در مرحله سو  توسعه )رکن 2018گزارش این مجمع )سال 

گزارش شده است.  65کشور رتبه ایران  140نوآوری(، از بین 

 نوآوری )رکن شماره مرتبط با رکن هاییرشاخصزتمامی  1شکل 

با توجه به شکل رتبه کشور در  .دهدیرا نشان م (12

های رکن نوآوری در محور اختراعات مشترک بین زیرشاخص

ها ، به لحاظ هزینه114 1نفعیهای چند ذی، مشارکت91المللی 

و به لحاظ کاربرد اختراعات  81در پژوهش و توسعه رتبه 

طور که مشاهده همان. گزارش شده است 100، رتبه شدهثبت

موسستات تحقیقاتی کیفیت مرتبط با  ایرانرتبه  ینبهتر شودیم

 یزموارد ن یرسااست. در  42و  16ترتیب رتبه و تولید مقاست به

(. هرچند Schwab, 2018)خورد یچشم نمبه یخوب یتوضع

نسبت به  2018براساس گزارش موجود رتبه ایران در سال 

های گذشته اندکی ارتقا یافته است، اما واقعیت این است که سال

های کشورهای آسیای میانه همچنان رتبه رتبه ایران از میانگین

های توسعه مبتنی بر نوآوری کمتر است و کشور ایران در شاخص

در جایگاه مناسبی قرار ندارد. بنابراین تغییر رویکردها و اتخاذ 

بر این به های مناسب در این زمینه ضروری است. عالوهسیاست

جایگاه در  های موجود، اینعقیده نگارندگان و براساس واقعیت

 ینبنابراتر نیز هست. زیست به مراتب پایینحوزه آب و محیط

 مورد نیاز است. فوق هایینهزمبه  یتوجه جد

(Schwab, 2018) 2018 پذیری سال)نوآوری( در گزارش شاخص رقابت 12های رکن برشی از زیرشاخص -1شکل 

وجود  «2نوآوری»های مختلفی در ارتباط با تعاریف و دیدگاه

های جدید کارگیری ایدههنوآوری عبارت از بطور کلی . بهدارد

به  یکدیگر با اغلب که هستند مواردیو نوآوری از  3خالقیت است.

 ،شونداستفاده می یکدیگر جایمترادف فرض شده و یا به اشتباه

به زبان  خالقیت. ها استآن میان زیادی هایکه تفاوتدرحالی

ساده یعنی تولید یك اندیشه و فکر نو و یا حتی نگاهی کنجکاوانه 

که نوآوری عملی ساختن آن اندیشه درحالی قدیمی، ایبه پدیده

طور بالقوه ه)خالقیت(، ب های جدیدتوانایی خلق ایده. فکر است و

)با شدت و ضعف متفاوت( نهاده شده و به فعل  هامه انساندر ه

ها و عوامل یی، نیازمند زمینه مناسب، محرکادرآوردن این توان

و اتفاقی  یخودخاص است. از این دیدگاه، نوآوری امری خودبه

نیست، بلکه فرآیندی است پیچیده که نیازمند الزامات گوناگون 

 گذاردمی اثرو اجتماع  است و در ابعادی گسترده در اقتصاد

.(1394تیموری و همکاران، ؛ ثابت1397)شفیعی و مجیدی، 

در کتابچه  )OECD(4 سمازمان همکماری و توسمعة اقتصمادی

(،  ,2005OECDویرایش سو  آن ) 5راهنمای اسلومعروف به 

سازی نوآوری، پیاده»صورت ذیل تعریف نموده است: نوآوری را به

)کاس  یافتمه ای بهبمودمالح مهطور قابلیك محصول جدید یا به

روش  ،بازاریابی ی جدید درجدید، روش یا خدمت(، فراینمدی

کار، سازمان محمل کمار یما  و های کسبسازمانی جدید در شیوه

عنوان یکی از پژوهش یا تحقیق به«. خارجی است روابمط

رود. شمار میترین ساختارها و مراحل فرآیند نوآوری بهمهم

 یابیو بازار تولید ،توسعه پژوهش،شامل مراحل ی نوآور یندفرآ

( و اثبات شده است که فرآیند مذکور 2معرفی شده )شکل 

غیرخطی است. در مفهو  خطی بودن فرآیند نوآوری، این فرآیند 

باید با پژوهش شروع شود اما در مفهو  غیرخطی فرآیند نوآوری 

ساختارها و مراحل فرآیند اثرگذار  تواند در تمامیپژوهش می

باشد. بنابراین پژوهش به تنهایی بخش کوچکی از فرآیند نوآوری 
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چنین شمار رود. همتواند ورودی این فرآیند بهچنین میاست و هم

که گاهی ممکن است به  «6یفناور» ذکر است که مفهو قابل

مرتبط  دانش و فن یبه معنجای نوآوری استفاده شود، نادرستی به

 ,.McAdam et al) و عرضه خدمات است یدتول هاییتبا فعال

شمار به ینوآور یندفرآ یاز خروج یبخش یفناور ین،بنابرا (.2002

 رود. می

ها با فناوریو ارتباط آن ب( ی؛خط یرغ ینوآور یندفرآای از با نمونهالف(  ی؛خط ینوآور یندفرآ -2شکل 

نوآوری نتیجه تعامالت فراوان و فزاینده بین فعاسن و 

های هر سرزمین است نهادهای مختلفی است که تابعی از ویژگی

اند. در واقع، ( نا  بردهNIS« )7ن ا  ملی نوآوری»عنوان و از آن به

ها )عناصر یا بازیگران(، پیوند شامل سازمان NISتر به بیانی ساده

ترین مهم ها و یك محیط نهادی یا ساختار حکومتی است.بین آن

بازیگران در ن ا  ملی نوآوری شامل دولت، صنعت و دانشگاه 

ها تولید )شامل مراکز پژوهشی( هستند و حاصل تعامالت آن

های اوریهایی است که منجر به فنها و خالقیتدانش، مهارت

و توسمعه  یسازمان همکار(. OECD, 1999شوند )جدید می

ذکر کرده  ینوآور ین ا  مل یبرا اصلیهفت کارکرد  ی،اقتصماد

 -2 ی،و راهبر گذارییاستس -1است که مشتمل بر موارد: 

 -3پژوهش و توسعه،  هاییتفعال یمال ینو تام یتهدا یل،تسه

 منابع یتوسعه و ارتقا -4پژوهش و توسعه،  هاییتانجا  فعال

 یمبتن ینیکارآفر یارتقا -6 ی،انتشار و اشاعه فناور -5 ی،انسان

، است. کاسها و ارائه خدمات یدتول -7 ی،بر فناور

دهد، کشورهایی که در زمینه تجارب جهانی نشان می

اند، ها را انجا  دادهگذاریپژوهش و نوآوری، بیشترین سرمایه

ن صاحب فناوری و صنایع پیشرفته هایی هستند که اکنوآن

هستند. هرچند کشور ما در حوزه تولید علم )تولید مقاله( 

های نسبی خوبی داشته است. اما عملکرد بخش پژوهش پیشرفت

شود و بخش و نوآوری تنها توسط تولید مقاست سنجیده نمی

مهمی از آن متوجه مسائل اقتصادی، ساختار و تعامالت ن ا  

کشور است. از طرف دیگر مشهود است که بخش نوآوری در هر 

زیست کشور سهم بسیار اندکی در پژوهش در حوزه آب و محیط

چنین پژوهش مبنای بخش رفع نیازهای جامعه داشته است. هم

ها در این حوزه ها گیریگذاری و تصمیمای از سیاستعمده

های حوزه ترین ضعفنیست. در ادامه، این نوشتار بخشی از مهم

کارهایی همراه تغییر رویکردها و در نهایت راهپژوهش کشور به

 نماید. ها و بسترهای موجود را ارایه میمبتنی بر ظرفیت

کشور « پژوهش»های ها و ضعفچالش -2

های بررسی وضعیت پژوهش و فناوری یکی از معتبرترین گزارش

 8سازمان کنفرانس توسعه و تجارت سازمان مللکشور، گزارش 

(UNCTAD ) را علم، فناوری و نوآوری ایران  یتوضعاست که

( بررسی 2015-2005ساله ) 10در یك دوره  برای دومین بار

کرده است. در این گزارش تاکید شده که ایران دو موج توسعه 

آموزش عالی و موج توسعه پژوهش و فناوری )به لحاظ 

زیرساختی( را پشت سر گذاشته است و اکنون در ابتدای موج 

از ن ر مقایسه سه زمینه علم، فناوری سو  یعنی نوآوری قرار دارد. 

علم و فناوری دارد اما در بحث  و نوآوری، ایران عملکرد خوبی در

ترین سزمه توسعه اقتصادی( وضعیت عنوان مهم)بهنوآوری 

که پژوهش و جایی(. از آنUNCTAD, 2016نامناسبی دارد )

ترین ارکان فرآیند نوآوری است، این تحقیق و توسعه از مهم

های پژوهش و نوآوری کشور را موارد ذیل ترین ضعفگزارش مهم

 ت:برشمرده اس

 گذاری خارجی در پژوهش و برای سرمایه عد  ایجاد ظرفیت

 فناوری؛

 خصوصی و پتانسیل  بخش هایعد  استفاده از ظرفیت

های انسانی؛ سرمایه

 های پژوهشی.عملکرد محور نبودن بودجه 

های متعددی ها و ضعفدر حوزه پژوهش و فناوری، چالش

بحث قرار گرفته  وجود دارد و این موضوع در مراجع مختلف مورد

حال، در این مقاله و با (. با این1388مازار و همکاران، عرباست )
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زیست، براساس بررسی ن ا  ملی تاکید بر حوزه آب و محیط

و  (1388؛ منطقی و بوشهری، 1386)حیدری،  نوآوری کشور

چنین مرور اسناد باسدستی حوزه پژوهش و فناوری )در سطح هم

ها در قالب دو دسته کلی ترین آسیبمهمملی و وزارت نیرو(، 

های نهادی و ب( ضعف بازیگران شامل: الف( ضعف چارچوب

  .عرصه پژوهش مورد بحث قرار گرفته است

 ضعف چارچوب نهادی -2-1

ها، ای از سازمانچارچوب نهادی عبارت است از مجموعه

ها ها، رویههنجارهای رسمی و غیررسمی )عادات مشترک، عرف

های مشترک، مقررات( که برای ارائه توافق، قواعد، ارزشمورد 

شود. ساختارها و خدمات و مدیریت یك بخش تدوین می

معموس  های سازمانی بخشی از چارچوب نهادی است.استراتژی

در زمان ها سازمانشده  های تدویننود درصد استراتژی

انت ار  شوند و به اهداف و نتای  موردسازی نمیشده پیادهتعیین

و  هاوهیش رییبا تغ(. معموس Heracleous, 2000د )رسنخود نمی

 نیتعارض ب توانیم (اصالح نهادها)انجا  کار  یهاهیرو

در  راستا،. در این را کاهش داد ییاجرا یهادستگاه یکارکردها

در  «ریپژوهش و فناو مدیریت و راهبرینامه ن ا »وزارت نیرو 

نامه با هدف تبیین و تصویب شده است. این ن ا  1394سال 

گذاری و اجرای پژوهش و ها در امور سیاستایجاد هماهنگی

فناوری در وزارت نیرو با ارائه ساختار پژوهش و فناوری و همچنین 

همراه وظایف و عملکردهای تعریف مجریان در سطوح مختلف به

نامه مذکور عد  ط ضعف ن ا ها تن یم شده است. از جمله نقاآن

اجزا و ابعاد ن ا  ملی نوآوری  و توجه به توسعه ظرفیت سازمانی

ماده « ب»توجه دیگر در این زمینه، بند مورد قابل در کشور است.

است. متاسفانه  1396ساله کشور ابالغی سال قانون ششم پن  64

 یافتهاز اعتبارات تخصیص  درصد یكبرخالف برنامه پنجم، تنها 

برای پژوهش درن ر گرفته شده است. این درحالی است  ایهزینه

ساسنه  ،یناخالص داخل دیپژوهش از تول سهمکه در برنامه پنجم 

یافته  افزایش برنامه به سه درصد  انیو تا پا درصد مین زانیمبه

چنین در برنامه قبلی این درصد از محل منابع تملك، است. هم

ده است، اما در برنامه ششم تنها مرتبط با دارایی و عمرانی بو

نسبت تغییرات  3ها است. در شکل های جاری سازمانهزینه

های ایران در سال( GDP) 9اعتبارات تحقیقاتی به تولید ناخالص

ها شود که در تمامی سالمشاهده میارائه شده است.  مختلف

 7/0نسبت اعتبارات تحقیقاتی به تولید ناخالص داخلی کمتر از 

شود که روند صعودی نسبت مشاهده میبوده است. همچنین 

ادامه  1387تا  1381از سال  اعتبارات تحقیقاتی به تولید ناخالص

 افت شدید داشته و شرایط رکود آن تا 1388داشته، اما در سال 

 ادامه داشته است. 1394سال 

ایران( GDP) نسبت اعتبارات تحقیقاتی به تولید ناخالصتغییرات  -3شکل 

ضعف عملکردی بازیگران عرصه پژوهش -2-2

ها و مراکز دانشگاهبازیگران مهم عرصه پژوهش و نوآوری شامل 

ها در یك آموزشی، صنعت و دولت هستند. در واقع پیوند بین آن

محیط نهادی یا ساختار حکومتی است که در بخش قبلی بدان 

اشاره شده است. هرچند که مثلث دانشگاه، صنعت، دولت اجزای 

دهند. اما به سبب نقش موثر اصلی ن ا  ملی نوآوری را شکل می

باشت و انتقال دانش و با توجه به این ارتباط و ها در خلق، انآن

صورت جداگانه مطرح ها، این موارد بهنقش فردی و سازمانی آن

مشکل ارتباط طور مثال در کشور تالش شده است، شده است. به

. های علم و فناوری مرتفع شودصنعت و دانشگاه با توسعه پارک

دانشگاه( م ی )در واقع این سه ضلع مثلث )پیشرفت( مراکز علم

های کشورهای ها و پیشرفتدولت م صنعت، همواره در راس تحول

ضعف عملکردی در این حوزه در دو بخش قابل . یافته است توسعه

نبود شبکه ( 2( ضعف عملکرد فردی و کار تیمی و 1توصیف است: 

خصوص در بدنه دانشگاه و مراکز دانش و تعامالت سازنده به

 پژوهشی. 
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 عملکرد فردی و کار تیمیضعف  -1-2-2

در بدنه مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی، پژوهشگران اغلب یا 

عنوان کنند و مدیر اجرایی هستند و یا به اصطالح بهمدیریت می

ها که این پژوهشنمایند. نتیجه اینمونتاژ کار پژوهشی فعالیت می

هرچند به ظاهر تولید علم دارد ولی به عمق نیازهای جامعه 

دهد. پژوهشگر باید به درد جامعه توجه داشته باشد نمی پاسخی

عنوان مثال و پژوهش برای او صرفاً ابزار تامین معاش نباشد. به

تاثیر دیدگاه بوروکراتیك تحقیقات دانشجویی اغلب تحت

بندی( است و گاهی ممکن است ها، مراحل، بودجه و زمان)تبصره

لحاظ آموزشی و  در یك بازه زمانی به سبب کمبود زمان به

تاثیر مسائل بروکراتیك این تحقیقات در مسیر درستی قرار تحت

نگیرد. بنابراین ممکن است، در این مسیر نه دانشجو و نه استاد 

کارگیری خالقیت و نوآوری را نداشته کدا  امکان تعمق و بههیچ

بحث بعدی ضعف در پذیرش مسئولیت مشترک و کار باشند. 

از  یکاری هاگروه ییکاراتوجه است که اغلب گروهی است. قابل

کاهش تالش عمدتاً گروه کمتر است.  یتك اعضاتك ییجمع کارا

بنابراین برای رسیدن نشدن است.  دهیاز د یناش میت كیفرد در 

به سطح مطلوب کار گروهی و افرایش کارایی و نوآوری در 

گروهی  سازی انجا  کارتر در فرهنگها نیازمند نگاه جدیپژوهش

های درونی حس تعلق به کار گروهی باعث افزایش انگیزههستیم. 

افزایی( اعضا داشتن درک مشترک )هم. بنابراین شودافراد می

چنین داشتن رسالت و ماموریت مشخص گروه در انجا  امور و هم

ترین عوامل در انجا  کارهای گروهی )دانستن مقصد تیم( از مهم

رود.شمار میموفق به

 نبود شبکه دانش و تعامالت سازنده -2-2-2

سه جزء اصلی ن ا  ملی نوآوری دانشگاه )مانند مراکز 

پژوهشی(، دولت و صنعت هستند که هرکدا  اهداف، سازوکار و 

کارکردهای مربوط به خود را دارند. تعامل اجزای این سیستم با 

 شماریکدیگر عامل بسیار مهمی در عملکرد ن ا  ملی نوآوری به

عنوان عناصر یك سیستم که چگونه این سه جزء بهرود. اینمی

برداری از جمعی در خلق، جذب، انتشار و در نهایت، کاربرد و بهره

کنند، موضوع مهمی در تحلیل دانش با یکدیگر ارتباط برقرار می

ها و مراکز آموزشی دانشگاهعملکرد نوآوری در هر کشوری است. 

و ارائه فناوری مورد نیاز کشور را بر  م پژوهشی وظیفه خلق دانش

دنبال انجا  عهده دارند. بخش صنعت و خصوصی کمتر به

ها بسیار دیربازده ای است زیرا این نوع پژوهشهای پایهپژوهش

ها تربیت نیروی متخصص است. در واقع است. نقش دیگر دانشگاه

گردش افراد بین سه جزء ن ا  ملی نوآوری )دانشگاه، صنعت و 

چنین انتقال افراد از دانشگاه به دولت )یا صنعت( و دولت( و هم

برعکس بسیار اهمیت دارد، زیرا افراد با خود دانش، مهارت، تجربه 

 یدانش ضمنکنند. را منتقل می 10طور کلی دانش ضمنیو به

کردن یانقابل ب یسادگاز درک است که به یسطح نامحسوس

وجود به یشخص هاییی، و داناهاها، مهارتتجربه یو در پ یستن

جای ها بهذکر است اغلب دانشگاهدر این مورد نیز قابل .آیدیم

محور هستند و این امر موجب که پژوهش محور باشند، آموزشاین

همین دلیل در گزارش ضعف ن ا  نوآوری در کشور نیز هست. به

پذیری مجمع جهانی اقتصاد رتبه ایران شاخص رقابت 2018سال 

نفعی )دانشگاه م دولت م صنعت( رتبه ه لحاظ همکاری چند ذیب

( را کسب نموده است. 1کشور )شکل  140از  114بسیار پایین، 

تعامالت تامل دیگر در این زمینه عد  وجود نکته قابل

است. توجه به  ینوآور ین ا  مل یاجزا ینب 12یدارو پا 11باثبات

هم و  یرگذارندکه تاث یافراد هم) مدخالنیمشارکت همه ذ

ی بسیار نوآور یند( در انجا  پژوهش و فرآیرپذیرندکه تاث یافراد

باشد و « ثبات» یدارا یدمشارکت و تعامل با یناضروری است. 

 یگرشرط د یشو پ یرد؛قرار نگ یو حزب یاسیس مناصب یرتحت تاث

کننده منافع ینبودن آن است که تضم «یدارپا»مشارکت،  ینا

ای . رویکرد جزیرهجامعه باشد یستیزیطو مح یاجتماع ی،اقتصاد

های عمل کردن همواره موجب از دست رفتن زمان و اتالف سرمایه

های مشترک با همکاری ها و پروژهشود. طرحانسانی کشور می

ها و مراکز پژوهشی مختلف بسیار اندک است. هرچند در دانشگاه

ایجاد شده است، اما  هاییزمینه تعامالت ملی و داخلی پیشرفت

ها و مراکز پژوهشی )اعم از خصوصی و دولتی( نقش دانشگاه

اند. المللی داشتههای بینها و نوآوریاندکی در پژوهش

المللی، ارزآوری بسیار کمی های کشور اغلب در زمینه بیندانشگاه

المللی های بینها، فعالیتنامهدارند و تنها با سیل ع یمی از تفاهم

دهند.را نمایش می خود

 یها و بسترهای ارتقاها، ظرفیتتغییر رویکردپیشنهاد  -3

 های بخش پژوهش در حوزه آبفعالیت

دهد کشورهایی طور که اشاره شد، تجارب جهانی نشان میهمان

اند، گذاری را انجا  دادهکه در زمینه پژوهش، بیشترین سرمایه

صنایع پیشرفته  هایی هستند که اکنون صاحب فنآوری وآن

های هستند. ساختار پیشنهادی نوشتار حاضر برای ارتقای فعالیت

و اثربخشی آن در کشور « فرآیند نوآوری»طور کلی پژوهشی و به

( 1با تاکید بر بخش آب کشور در سه بخش قابل تفکیك است: 

( 3های موجود و ( شناخت بسترها و ظرفیت2تغییر رویکردها، 

های نقشه راه ارتقای بخش پژوهش مولفه کارهای کالن یاراه

 اند. کشور در بخش آب. سه بخش مذکور در ادامه تشریح شده

  13تغییر رویکردها -3-1

 یوهمهم در ش ییراتیتغ یمعن( بهیمپارادا ییر)تغ یکردرو ییرتغ

 یگزینجا یدرسم جد و صورت راهست که بها انجا  کارها یاتفکر 
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براساس بررسی نقاط  (.Vanner and Bicket, 2016) شودیم یقبل

المللی در حوزه ارتقای ضعف )بخش دو ( و بررسی تجارب بین

ترین تغییر رویکردها به شرح ذیل مدیریت پژوهش و فناوری، مهم

شود:پیشنهاد می

بر کسی پویشیده نیست که  الف( تمرکز بر اقدامات بلندمدت:

گذاری بلندمدت در حوزه تحقیق و توسعه و آموزش نیروی سرمایه

شمار کننده توسعه کشورها بهترین عوامل تضمینانسانی از مهم

 ینگرکالن ،بلندمدت یهابرنامه رود. بنابراین، ارائه و پیگیریمی

رشد و توسعه کشور است.  سزمه مسئوسن یشتاب ذهنو کاهش 

پژوهش »جای به« محورسیاست پژوهش»ب( توجه به 

پژوهش بتواند پشتیبان واقعی مطالعات و  «:محورسیاست

های حوزه مدیریت منابع آب کشور باشد. بدین گذاریسیاست

ها براساس و با پشتوانه ها و تصمیمگذاریمعنی که سیاست

و  ها صورت گیرد. متاسفانه ابتدا اغلب مواضع، تصمیماتپژوهش

شود و سپس بررسی و تحلیل آنها کلید ها اتخاذ میسیاست

 خورد.می

ج( تقویت نهادی مراکز خصوصی ـ تخصصی پژوهشی حوزه آب 

این امر بارها به اثبات رسیده است که بدنه دولتی  زیست:و محیط

سازی و اجرای موفق های ساختاری قادر به پیادهسبب ضعفبه

های ها نیست. از طرفی اغلب بخشها و سیاستبسیاری از برنامه

های دولتی مشابه خود بعد دلیل رقابت با بخشخصوصی موفق به

دهند. بنابراین تقویت از مدتی پایداری و ثبات خود را از دست می

سازوکار نهادی و توجه به توسعه ظرفیت سازمانی در این حوزه 

 ای دارد.اهمیت ویژه
در : های خصوصیلی و بخشالملهای بینگذارید( جذب سرمایه

کارهای متنوعی در جذب و استفاده از  و کشور ساز

های مشترک )مانند وزارت المللی و بودجههای بینگذاریسرمایه

های وابسته به سازمان ملل و ..( وجود دارد. از طرفی علو ، سازمان

سبب مشکالت در دیپلماسی پایدار در عرصه جهانی این اخیرا به

بعضاً قابل پیگیری نیست. ایجاد سامانه یا پایگاهی برای ثبت منابع 

 تواند اثرگذار باشد.ها میاین موارد، سوابق و پیگیری

ها و بسترهای موجود در ارتقای پژوهش و ظرفیت -3-2

 نوآوری در حوزه مدیریت آب

ها و بسترها در ارتقای نقش پژوهش در حل ترین ظرفیتمهم

مسائل آبی کشور در دو بخش قابل پیشنهاد است: الف( ضوابط و 

ای و ب( رصد و مشارکت در خانهاسناد باسدستی ملی و وزارت

 (. 2030-2015های توسعه پایدار سازمان ملل )تحقق آرمان

 ای:خانهوزارتالف( ضوابط و اسناد باالدستی ملی و 

ها و بسترها برای تحقق یك هدف، توجه به ترین ظرفیتمهم

های اسناد باسدستی شامل برنامهاسناد و ضوابط باسدستی است. 

های مختلف در تما  اسجرا و یا حمایتی در حوزهجامع، قوانین سز 

کشورهای دنیا در تمامی سطوح )بین المللی، ملی، استانی، 

نیاز به و فناوری در امر پژوهش هستند.  سازمانی و...(

پیش حائز اهمیت است.  از ریزی بیشگذاری و برنامهسیاست

های کلی، ها، سیاستاسناد باسدستی در کشور با ارائه شاخص

اند تا حد امکان مشکالت و راهبردها و اقدامات ملی سعی داشته

 یارتقا موانع را مرتفع ساخته و تأثیری مثبت بر روند توسعه و

اثرگذاری اسناد باسدستی زمانی پژوهش در کشور داشته باشند. 

شود که راهبردهای سازمان در امتداد و راستای اسناد محقق می

های هر عبارتی تطبیق راهبردها و سیاستباسدستی باشد. به

سازمان با این اسناد ضروری است. بنابراین، این اسناد ضمانت 

های آن خواهند پروژه )سازمان( و سیاستاجرایی راهبردهای هر 

ترین اسناد باسدستی و ضوابط سز  بخشی از مهم 1در جدول بود. 

اسجرای مرتبط با پژوهش و فناوری در حوزه مدیریت آب در کشور 

ارائه شده است. برخی از این اسناد با ماهیت ارشادی و حمایتی، 

در سطح ملی )مانند قانون ششم توسعه( و برخی در سطح 

 اند. ای )مانند وزارت نیرو و وزارت علو ( تدوین شدهخانهوزارت

های توسعه پایدار سازمان ب( رصد و مشارکت در تحقق آرمان

 ملل: 

راهی است که  ترینمهم، یك انتخاب نیست؛ بلکه «توسعه پایدار»

زندگی شرافتمندانه در این که در دهد میرا امکان این بشریت  به

اختیار داریم، حاضر در حالای که در یعنی تنها سیاره ،کره خاکی

شامل مجموعه  )SDGs( 14های توسعه پایدارآرمان. سهیم باشند

 کرده تعیین  2030منسجمی است که وظایف کشورها را تا سال 

تجربیات پیشین یعنی اهداف توسعه هزاره به ارائه  از استفاده با و

 سالم،فقر، آب  زمین در زمینه راهبردهایی برای حل مشکالت کره

 Costanza et) پردازدمی آموزش و انرژی عدالت، زیست، محیط

al., 2016 ،های توسعه پایدار آرماندر واقع . (1396؛ شفیعی

ین به سمت پایداری تالشی چندجانبه درجهت سوق دادن کره زم

سازمان ملل   داریتوسعه پا یهاآرماندستورکار . آوری استو تاب

 . هدف است 169و  آرمان 17حاوی  2030-2015متحد 

مرتبط با موضوع  مای( مستقSDG6سند ) نیا 6آرمان شماره 

وجود دارد که در مورد اهداف آن  8آن  لیآب و فاضالب است و ذ

 ادامه آورده شده است:

SDG 6-1و سالم شربآب به  برابرو همگانی دسترسی  :  تحقق 

همگان.پرداخت  تواندر 

SDG 6-2برابر و کافیبهداشتی سیستم دفع  بهدسترسی  :  تحقق 

 همگان. برای فاضالب

SDG 6-3  :زباله تخلیه حذف آلودگی،کاهش  با آب کیفیت بهبود 

 نیمبه خطرناک، شیمیایی مواد رها شدن دن رسانحداقل  به و

 استفادهو بازچرخانی افزایشو  نشدهتصفیه پساب  سهم رساندن

 جهان.سطح  در مشخصدرصد  مجدد تا

SDG 6-4 ها بخشتما   در آب مصرف کارآیی دراساسی :  افزایش
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 بارویارویی  برایشیرین  آبپایدار تضمینو برداشتاز  اطمینانو 

آب. کمیابیگرفتار افراد شمار  دراساسی  کاهش و آبکمیابی 

SDG 6-5 :سطوح، تما  در آب منابع یکپارچه مدیریتسازی پیاده 

مرزی.همکاری برون شامل

SDG 6-6 شامل آب، بهوابسته های اکوسیستم: حفاظت و احیای 

ها.دریاچه وها آبخوان ها،رودخانه ها،تاسب ها،لجنگ ها،کوه

SDG 6-a: سازیظرفیت از پشتیبانی والمللی بینهمکاری  توسعه 

 دفع و آب با مرتبط هایفعالیت در توسعهحال در کشورهای در

 زدایی،نمك آب، آوریجمع شامل ها،طرح وفاضالب بهداشتی 

 استفادههای بازچرخانی و فناوریپساب، تصفیه  آب،کارآیی

مجدد.

SDG 6-b بهبود برای محلی  جوامعمشارکت تقویت  و: پشتیبانی

 فاضالب. وآب مدیریت 

همراه ، به6بنابراین اهداف ارائه شده ذیل آرمان شماره 

رین تها از مهمسازی و نشانگرهای پایش آنابزارهای پیاده

های موجود در زمینه ارتقای آموزش، پژوهش و فناوری ظرفیت

. شوددر حوزه آب و محیط زیست محسوب می

زیستها و بسترهای موجود در ارتقای نظام پژوهش کشور در بخش آب و محیطلیست اسناد و ضوابط باالدستی مرتبط با حوزه ظرفیت -1جدول 

سال انتشارهدف/معرفی مختصرسند

1384 های مختلفزمینهدر  کشورتوسعه  یبرا یافقانداز و ارائه چشم کشور 1404انداز سند چشم

1389 کشور ها و راهبردها، ساختارها و الزامات تحول راهبردی علم و فناوریسیاستارائه  نقشه جامع علمی کشور

1392 های مختلفو در بخشوزارت نیربلند مدت ها و راهبردهای انداز، ارزشمأموریت، چشمارائه  1404برنامه راهبردی وزارت نیرو 

1392 اندازهای اقتصاد مقاومتی و سند چشمارائه رشد و بهبود شاخص های ابالغی اقتصاد مقاومتیسیاست

داوری، ن ارت و ارزیابی  ف،ینامه تعرنییآ

 های پژوهشیطرح
1392 توسط بخش مدیریت پژوهش و فناوری وزارت نیرو تهیه شده است نامهآییناین 

1392 کشور یهای آبفاهدایت، هماهنگی، و شکوفایی تحقیقات در شرکت آب و فاضالب قاتیتحق ن امنامه

1393ن ا  آموزش عالی، تحقیقات و فناوری یارتقاهای کلی علم و فناوریسیاست

 یپژوهش و فناور یو راهبر تیرین امنامه مد

 رویوزارت ن
1394 های توسعه وزارت نیروپژوهش و فناوری در برنامه یبا هدف ارتقا

های راهبردی آبسند ملی فناوری

 نویس()پیش

معاونت  ستیزطیو مح شیفرسا ،یسالآب، خشك یگروه آب ستاد توسعه فناوراین سند توسط 

 شده است.ی تدوین جمهور استیر یو فناور یعلم
1394

1396 1400-1396های توسعه کشور در ابعاد مختلف در دوره ها و برنامهسیاست ساله ششم توسعه کشورقانون پن 

های پژوهش و فناوری ها و اولویتسیاست

 (1400-1396کشور )
شورای عالی علو ، تحقیقات و ی که توسط ورافن و پژوهش ،یگذارتیاولو ،یاستگذاریسبا هدف 

 وزارت علو  تهیه شده است فنّاوری
1396

ارتقا و  منظوربهکارهایی بندی و ارائه راهجمع -3-3

 های پژوهش در بخش آب اثربخشی فعالیت

توانند جزء کارهای پیشنهادی مقاله حاضر که میراه

عالی و پژوهش کشور ارتقای ن ا  آموزشی راه  های نقشهمولفه

صورت موارد به زیست در ن ر گرفته شوند،در بخش آب و محیط

گانه ذیل قابل ارائه هستند:سه

-بررسی و اصالح ساختار ارتباط مراکز آموزشی -3-3-1

زیست صنعت در حوزه آب و محیط-دولت-پژوهشی

  )اصالح نظام نوآوری ملی در زمینه آب(

عنوان عناصر یك سیستم که چگونه این سه جزء بهاین

برداری از و در نهایت، کاربرد و بهرهجمعی در خلق، جذب، انتشار 

کنند، موضوع مهمی در تحلیل دانش با یکدیگر ارتباط برقرار می

عملکرد نوآوری در این زمینه است. دانشگاه، دولت و صنعت 

دهند. در کشور سبك را تشکیل می« ن ا  ملی نوآوری»اجزای 

از نوع دستوری و عمودی است « ن ا  ملی نوآوری»حکمرانی 

(. 1395؛ باقری مقد  و مصلح، 1390حسینی و همکاران، )حاجی

عبارتی الگوی حاکمیتی آن سطح تعامل در ن ا  ملی نوآوری یا به

شوند شامل تعامل فردی، نهادی م به سه دسته مرسو  تقسیم می

تعامالت  4درشکل (. Inzelt, 2004فردی و رسمی م نهادی است )

نامیده « تعامل ضعیف»اند. سطح اول تعامل مذکور نشان داده شده

شود. موارد تعامل منحصر به ارتباط فردی در بین اجزای ن ا  می

های مشورت -1نوآوری است. انواع حاست این تعامل شامل: 

 -2ها در مراکز پژوهشی، غیررسمی و موردی کارکنان بنگاه

سخنرانی اعضای  -3ها و ها در بنگاهنشگاهسخنرانی اعضای دا

، بنگاه اقتصادی 15ها و ... است. من ور از بنگاهدانشگاه در بنگاه

است که عبارت است از یك شخص حقیقی یا حقوقی که با ترکیب 

کند عوامل اقتصادی مختلف در تولید کاس یا خدمات فعالیت می

سطح دو  تعامل، یا خصوصی باشد. تواند دولتی و مالکیت آن می

شود و موارد نامیده می «تعامل فردی )عمودی( و کماکان ضعیف»

تعامل شامل ارتباط عمودی و دستوری در بین اجزای ن ا  

استخدا   -1نوآوری است. انواع حاست این نوع تعامل شامل: 

 -2عنوان مشاور دائمی، اعضای دانشگاه یا مراکز پژوهشی به

آموزش کارکنان  -3توسط پژوهشگران، ها هدایت کارکنان بنگاه
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صورت انتشارات مقاست به -4ها توسط استادان دانشگاه، بنگاه

های مشترک تحصیالت تکمیلی بین مشترک و تأسیس دوره

 -دانشگاه و صنعت است. سطح سو  تعامل که تعامل رسمی 

شود. نیز نامیده می 16«گانهمارپیچ سه»نهادی است، سطح تعامل 

گذاری در بین امل شامل شبکه باز و ارتباط افقی سیاستموارد تع

 -1اجزای ن ا  نوآوری است. انواع حاست این نوع تعامل شامل: 

 -2ها، بنگاه -ها دسترسی به تجهیزات خاص و تخصصی دانشگاه

 -3ها، گذاری در مراکز پژوهشی و آموزشی توسط بنگاهسرمایه

های همکاری -4سسات، ها و مؤهای دانشگاهخرید من م پژوهش

های پژوهشی مشترک صورت پروژهرسمی در پژوهش و توسعه به

 و ... است. 

صورت فردی یا حالت در کشور اغلب به« ن ا  ملی نوآوری»

ای و افقی عمودی و دستوری بوده و سز  است به قالب شبکه

زیست نیز شناخت بازیگران مبدل شود. در حوزه آب و محیط

در  ساختار تعامل و الگوی حمکرانی ضروری است.اصلی و اصالح 

 یاصل یگرانهمراه بازبه ین ا  نوآور یاز اصالح الگو یمثال 5شکل 

آن ارائه شده است.

 دستوری و ج( تعامل رسمی و نهادی، مارپیچسطوح مختلف تعامل بین اجزای نظام ملی نوآوری: الف( تعامل ضعیف، ب( تعامل فردی و  -4شکل 

 گانهسه

ی: الف( شبکه بسته و عمودی و ب( شبکه افقی و بازنظام نوآور یگرانباز یندر ارتباط ب یتیحاکم هاییالگوای از نمونه -5شکل 

های سازمانی از طریق تشکیل توسعه ظرفیت -3-3-2

  آب کشور« بکه پژوهشش»
عبارتی تنگنای اصلی کشورهای بهیا  کلید اصلی توسعه

بدین معنی ست؛ ا اهآن «های سازمانیظرفیت» ،درحال توسعه

یافته چقدر سازمان هاهای آنتوانایی یادگیری و همکاری که،

گیری دانش ضمنی با کارکردهای سازمان )شکل واسطهبه. است

گیری ن م شکل های همکاری ومهارتگیری هویت جمعی، شکل

آن ظرفیت آید که به اصطالح بهظرفیتی پدید می (و انضباط

، تردر تعریفی ساده(.  ,2009Manca) گویندمی 17سازمانی

موثر و  کردنتوانایی سازمان برای عمل به «ظرفیت سازمانی»

شود.به تعهدات و اختیاراتش گفته می اثربخش

دو  اشاره شد یکی از نقاط ضعف طور که در بخش همان

بودن بازیگران عرصه پژوهش و بخصوص پژوهشگران، پایین

عملکرد فردی و ضعف مشارکت و کار تیمی است. از طرف دیگر 

در راستای اصالح ساختار ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت نیازمند 

در حوزه تعیین نیازهای پژوهشی، « توسعه ظرفیت سازمانی»

سازی دستاوردهای پژوهشی در بخش آب و پیاده انجا  پژوهش و

« توسعه ظرفیت سازمانی»زیست کشور نیز هستیم. در واقع محیط

یك دیدگاه سیتماتیك است که مشتمل بر یادگیری پیوسته برای 

بهبود بخشیدن به توانایی سازمان در جهت استفاده موثر و 

سعه اثربخش از منابع مالی و انسانی در دسترس خود است. تو

ظرفیت موجب افزایش توانایی سازمان برای انجا  دادن وظایف و 

شود. دستیابی به اهداف بلندمدت سازمان می
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ترین مصادیق توسعه بنابراین شبکه پژوهش آب کشور از مهم

ظرفیت سازمانی در نهادهای متولی پژوهش است. در این راستا 

 یاهبرو ر تیریمدنامه ن ا »درن ر گرفتن سند باسدستی 

های سند ملی فناوری»چنین و هم« رویوزارت ن یپژوهش و فناور

 در ده محوررا کشور  آب اصلی موضوعاتکه « راهبردی آب

ها داده است بندی کرده و راهبردهای معینی برای تحقق آنطبقه

 بسیار ضروری است.
 

  های پژوهشیتعریف ماموریت -3-3-3
های اهداف و خروجیدر هرحال ماموریت اصلی، و تببین 

مدت و میانمدت، های زمانی مختلف )کوتاهقابل انت ار طی دوره

های بلندمدت(، باید مدن ر قرار گرفته و انت ار داشت با گا 

ها گونه فعالیتتوجهی از اینگانه مذکور، به ارزش افزوده قابلسه

های پژوهشی و نیازسنجی توان اولویتدست یافت. در این گا ، می

نحوی تعریف کرد که حتماً در های اجرایی را بهآن برای دستگاه

مدت و بلندمدت تا حد زیادی ابتدای برنامه، نیازهای کوتاه

مشخص شود. بدین معنی که مسیر و نقشه راه تحقیقات هر 

های آن مشخص شود، و تعیین این مجموعه و نیز زیرمجموعه

سپس تایید شود. از  ها، برمبنای شرایط منطقه ارزیابی واولویت

توان سوی دیگر طی تعامل با وزارت علو ، تحقیقات و فناوری می

های دارای نامه مشترکی رسید که دانشگاهبه دستورالعمل و تفاهم

ها از طریق بودجه ساسنه دولت ردیف اعتباری که عمده درآمد آن

های دانشجویی هر طریقی اعم از هدایت رسالهشود، بهتامین می

محور های تحقیقاتی، ملز  به تولید محتوای دانشانجا  طرح تا

زیست شوند و این آب و محیط های حوزهها و فرصتبرای آسیب

ها محسوب شود. در ها در این گونه فعالیتاز سهم مشارکت آن

هم به دلیل مجموع، انفعال این بخش از بدنه علمی کشور آن

که خود اجرایی، در حالی هایکاهش اعتبارات پژوهشی در دستگاه

پذیرش نیست. اصالح دریافت کننده اعتبارات دولتی هستند، قابل

ها نیز هست که در این باره تنها این موضوع، نیازمند پایش فعالیت

 گشا باشد.تواند راهارزیابی عملکردمحور، می
 

 تقدیر و تشکر -4

 

شرکت در  169335/96حاضر بخشی از طرح پژوهشی با کد مقاله 

های ارزنده جناب وسیله از حمایتآب و فاضالب مشهد است. بدین

آقای مهندس طباطبایی، مدیرعامل وقت و خانم مهندس 

ریزی و منابع انسانی شرکت آب و نیشابوری، معاون وقت برنامه

 شود. فاضالب مشهد، سپاسگزاری و قدردانی می

 

 هانوشتپی -5

 
1- Multi-Stakeholder Collaboration 

2- Innovation 

3- Creativity 

4- Organization for Economic Co-operation and 

Development 

5- Oslo Manual 

6- Technology 

7- National Innovation System  

8- United Nations Conference on Trade and Development  

9- Gross Domestic Product 

10- Tacit Knowledge 

11- Stable 

12- Sustainable 

13- Paradigm Shift 

14- Sustainable Development Goals 

15- Firm 

16- Triple Helix 

17- Organizational Capacity 
 

 مراجع -6

 

ه رشد و توسع"(، 1395باقری مقد ،  .، و مصلح، ع.، ) 

 یهان ا  یحکمران یلتحل یبرا ی: چارچوبیدارپا یهایفناور

، نامه علم و فناوریفصلنامه علمی ترویجی سیاست  ،"ینوآور

6(15 ،)117-139. 

(، 1394ثابت تیموری،  .، شفیعی،  .، و توکلی امنیان، ث.، )

 یمؤثر برا یارهایآب؛ مع یجهان یزکوتاه بر جوا یمرور"

نشریه ، "یافتیدر یزنمونه جوا یو معرف یزکسب جوا ینامزد
 .34-27 (،2)2، آب و توسعه پایدار

تحلیل "(، 1390حاجی حسینی. ح.، محمدی. ع.، و عباسی، ف.، )

گذاری حکمرانی ن ا  نوآوری ایران برپایه چرخه سیاست

 .48-33(، 1)4، سیاست علم و فناوری مجله، "نوآوری

عنوان چارچوبی برای ن ا  ملی نوآوری به"(، 1386حیدری، ح.، )

های پژوهشفصلنامه ، "تحلیل نوآوری: رویکردی ن ری
 .163-129(، 33)9، اقتصادی ایران

ادداشت تحلیلی: پاسخ در طبیعت نهفته ی"(، 1396شفیعی،  .، )

در بستر توسعه  2018است: تاملی بر موضوع روز جهانی آب 

 . 168-166(، 2)4، نشریه آب و توسعه پایدار، "پایدار
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