
 چکیده

ه پژوهش را ب بخش گسترده ای از فرایند برنامه ریزی نیاز سنجی و اولویت بندی عناوین پژوهشی و فناوری : زمینه و هدف

مورد نیاز شرکت بهره  خود اختصاص داده است. این پژوهش با هدف نیازسنجی و اولویت بندی پژوهش ها و فناوری های

 .ماموریت شرکت انجام گرفته است برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون متناسب با اهداف و راهبردهای

مطالعه شامل  .انجام گرفته است 7931این مطالعه یک پژوهش ترکیبی از دو بخش کیفی و کمی است که در سال  : روش ها

پژوهش های انجام شده صنعت  بررسی پژوهش های انجام شده در شرکت، شرکت های مشابه، سازمان آب و برق خوزستان،

ای کلان پژوهشی و فناوری مرتبط با ماموریت صنعت در سطوح در کشور و وزارت نیرو، اسناد راهبردی شرکت و سیاست ه

 استانی، ملی، بین المللی و خود شرکت و آینده این صنعت به همراه 

نفر از کارشناسان، پژوهشگران، اساتید دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و همچنین ذینفعان درون و بیرون  963نمونه ای شامل 

وه تخصصی به شیوه هدفمند انتخاب شدند. داده های بخش کیفی با روش مروری و تحلیل کار گر 71شرکت بود که در قالب 

اسناد و مصاحبه گرد آوری و با روش تحلیل محتوی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بخش کمی و به منظور رتبه بندی 

 و برای رتبه بندی و اولویت بندی  AHPمعیارها از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی

 .اوین پژوهشی و فناوری نیاز سنجی شده از تکنیک تاپسیس استفاده شده استعن

، تاسیسات (%4/1)محور شامل منابع آب 1عنوان پژوهشی و فناوری در  791با تحلیل داده های بخش کیفی تعداد  : یافته ها

، زمین شناسی و ژئو (%1/93)حقوقیمباحث اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و  ،(%6)، مهندسی رودخانه(%6/13)آبی و هیدرولیک

عناوین را به خود اختصاص  (%76)، آبیاری و زهکشی(%7/77)، محیط زیست،حفاظت کیفی و پدافند غیر عامل(%7)تکنیک

نظر  بر پایه امتیاز دهی پژوهشی و فناوری اساس بندی اولویت  و وزن دهی به شاخص های پایه برای  دادند. در فاز کمی

 .بودسیاستگذار در حوزه های مذکور  نخبگان و مدیران

فناوری و  در این مطالعه به منظور ارائه مدلی برای ارزیابی فنی و اجرایی پیشنهادات ارسال شده برای مدیریت پژوهش و

ارزیابی ضرورت، مناسب بودن، احتمال موفقیت  بعدی تهیه و تدوین گردید که به  4کمیته تحقیقات شرکت ابزاری 

اینکه ملاکی برای تشخیص و رتبه بندی متقاضیان ابزار علاوه بر  می پردازد. این  ای طرح تهیه و تدوین شدهوپیامدهای اجر

میباشد که پژوهشگران  الگوی مناسبی برای سایر صنایع و دستگاه های اجرایی اجرای یک عنوان پژوهشی و فناوری است،

 .پیشنهادهایی خارج از اولویت های صنعت ارسال می نمایند

های شرکت  عناوین پژوهشی و فناوری اولویت بندی شده در این مطالعه که در چارچوب اهداف و رسالت :نتیجه گیری

پژوهشی و فناوری در شرکت  تدوین شده است می تواند چشم انداز مورد نظر شرکت را محقق ساخته و ضمن توسعه مدیریت

 .باشد به پویایی و مدیریت دانش شرکت کمک نموده و تاثیرگذار
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