
   

 مشی منسجم حکمرانی آب در ایران طراحی الگوی خط
 

1 الهه یوسفیان 

 * 

 ** ابوالحسن فقیهی

2 دانشفرد  کرم اله 

***
 

 13/06/1400تاریخ دریافت: 
 12/10/1400تاریخ پذیرش: 

 چکیده
ای مبهم و پرچالش دارد. اگرچه  های مختلف ایران حکایت از آینده بحران آب در بخش

تاثیر زیادی در این زمینهه داشهته اسهتم امها بسهیاری از       ها خشکسالی و کاهش بارش
ایهن   ههد  گهردد.   مشکالت موجود به مسائل مرتبط با سیاستگذاری و حکمرانی برمی

در این تحقیهق  مشی منسجم حکمرانی آب در ایران است.  طراحی الگوی خط تحقیق م
های موجهود در   و آسیب همطالعه گردید حکمرانی آب در ایران و برخی کشورهافرایند 
بهه روش تحلیل تم بررسی شهده اسهت. تحقیهق     مدیریت منابع آب کشور کنونینظام 

نفهر از   19های نیمه ساختار یافته بها   حاضر با استفاده از روش کیفی با انجام مصاحبه
. نتایج تحقیق نشهان داد کهه   انجام گردیداجرایی و دانشگاهی حوزه آب کشور  خبرگان

متعههددی رو بههه رو اسههت ونیازاسههت  هههای  نههی آب بهها آسههیبسیاسههتگذاری در حکمرا
هها سهه دسهته     آنم صورت پذیرد. براساس یافتهه  راهبردهائی  جهت کاهش آثار مخرب

 10آسیب شاملم شکا  حاکمیتیم شکا  سیاستگذاری و شکا  عملیاتی و همچنینم 
جرایهیم  راهبرد اصلی مدیریت منابعم حکمرانی مشهارکتیم اقتصهاد آ،بم ارتقهای بسهتر ا    

سهازی علمهیم     مدیریت کهالنم مهدیریت تقاضهای آبم مهدیریت عرضهه آبم  رفیهت      
و تحلیهل   په  از گهردآوری  سازی شناسهایی شهد. در نهایهتم     مداری و فرهنگ مشتری

  هام الگوی مطلوب حکمرانی آب طراحی گردید. داده
 مشیم حکمرانی آبم آسیب شناسیم الگوی راهبردیم تحلیل تم. : خطها کلیدواژه
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 مقدمه

 ییآب و هوا راتییتحت فشار قرار دارند که تغ یا ندهیمنابع آب جهان به طور فزاامروزهم 

شده است کهه در   قیرو است. اکنون کامالً تصد شیپ یها چالش دیتشد یبرادلیلی فقط 

در قهدرتم فقهر و    شهه یر مآب یم کمبهود در قلهب بحهران جههان    یتا محل یجهان اسیمق

آب بهها (. 2020و همکههارانم 1ی )جیمنههز کههیزیداردم نههه در دسههترس بههودن ف ینههابرابر

ارتبها    یآب و هوا و تجارت جهان راتییم تغسالمتم نیم غذام زمیمانند انرژ هایی بخش

 در آب بحهران  موضهو   اخیهرم  ههای  دههه  (. در2015و همکارانم  2)بنسون دارد یقیعم

 کهاهش  خهاطر  بهه  گرفتهه و  قهرار  کارشناسهان  توجه مورد بسیار المللی بین ملی و سطوح

ههای   جنهگ  بهروز  امکهان  از ازکارشناسانم برخی آب زیرزمینیم منابع و آسمانی های بارش

کننهد )اعظمهی و پویهام     مهی  صحبت سر آب بر انسانی جوامع مختلف سطوح در جدیدی م

تعبیهر   «آبهی  ورشکسهتگی » به آن از برخی که آبی کم در ایران نامناسب (. وضعیت1398

اسهت.   کنهونی  شهرایط  در کشور روی پیش های چالش و مسائل ترین مهم از یکی کنندم می

اسهت   داده قرار خود تاریخی های چالش ترین سابقه بی از یکی دربرابر را ایران این بحرانم

(. بحران آب در ایران در اصل به خاطر ماهیت چنهد پهاره مهدیریت آبم    1397)فتاحیم 

در (. از ایهن روم  1397شود )بدیسار و همکارانم  یتی محسوب مییکی از مشکالت حاکم

 یهها  مهداوم در جنبهه   راتییه به عنوان مثالم با تغ) رییدر حال تغ عیو سر ایپو بستر کی

 نانیمهم است که اطم(م آب ارتبا  بادر  یو فناور یم اجتماعیم اقتصاد یم حقوق یاسیس

چشهم انهداز    درمنهابع آب و خهدمات    تیریبهبهود مهد   ها منجر به  حاصل شود که تالش

 (.2006م 3شود )برنامه توسعه ملل متحد می بلندمدت

کمبود تخصه    ایکمبود آب  لیو نو هور آب لزوما به دل جیرا یها از بحران یاریبس

ههای   رسهاخت یمنابع و ز حکمرانی نامطلوبو  فیضع تیریمد لیم بلکه به دلستین یفن

اسهت کهه    نیه اعتقاد بهر ا  یبه طور کل(. 2016و همکارانم  4)الرسن موجود در آب است

)غفهوری خرانهق و    آب اسهت  نهامطلوب  حکمرانهی از  یناشه  آب عمدتاً یفعلهای  بحران

 تیریمهد  یکردهها یرو تیبا تکامل ماه یعلم اتیآب در ادب (. حکمرانی2019همکارانم 

طرح حکمرانی  سال گذشتهم 5 یط(. 2020)جیمنز و همکارانم   اهر شد یعیمنابع طب

6) 5آب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
WGI )      به طور مکهرر اعهالم کهرده اسهت کهه

 یو رفهاه مهردم ضهرور    ستیز طیمح یداریم پاریفراگ یرشد اقتصاد یآب برا حکمرانی
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کرده و مشوق ها  تیخود را تقو آبیهای  استیها س مهم است که دولت اریبس نیاست. ا

 جههت  یآب به عنوان ابزار حکمرانیبهتر  یاجرا زیکاتال یرا برا یمعقولهای  و چارچوب

 یچهارچوب  مآب حکمرانهی  نهیدر زم OECDکنند. اصول  نییتعتوسعه پایدار به  یابیدست

 کیه بهتهر آب در تمهام سهطوح دولهت و در     ههای   استیس یو اجرا یطراح یمحکم برا

 یاریبسه (. 2016م 7کالورل)اخموچ و  دهد یم لیآب تشک ذینفعانمشترک با  تیمسئول

 ریبهه دولهت محهدود شهود و سها      دیه آب نبا حکمرانیکنند که  یاذعان م صاحبنظراناز 

ها بتوانهد   امر مشارکت داشته باشند تا حضور فعال و سازنده آن نیدر ا دیبا زین گرانیباز

 حکمرانی نظام (. تقویت2016و همکارانم  8)فلیروت به حل مسائل منابع آب کمک کند

ههای   سیاسهت  بهتهر  هرچهه  تحقهق  و اجهرا  سازی بهرای  معنی زمینه به کشوری هر درآب 

 ها سیاست محلیم بین المللی و سطوح در اینکه است. در سالیان اخیرم به دلیل حکمرانی

 روندم به نمی فراتر کاغذ روی از و داشته نظری مبنای موارد اغلب از بسیاری در ها برنامه و

 (.2015م 9است )براور شده توجه گذشته از بیش نظام حکمرانی موضو 

 های آب موضو  مؤثر در حکمرانی و مدیریت در دیرینه ای پیشینه با وجود ایران کشور

ههای   فعالیت زمینهم این در آب حکمرانی نوین ضرورت بررسی و ها قنات ویژه به زیرزمینی

(. فرآیند سیاسهتگذاری آب  1398و پویام  است )اعظمی نداشته چندانی وانتشاراتی علمی

در ایرانم با مشکالت جهدی روبهه رو اسهت و بهه دلیهل پیچیهدگی و تهداخل مسهائل و         

ها در عرصه سیاستگذاری آبم امکان وقو  خطها و   همچنینم گستردگی نهادها و سازمان

ان تواند منجر به تشدید بحر می های مهلک در زمینه سیاستگذاری وجود دارد که انحر 

 علهل  محصهول  ایهران  در آب بحهران  کلهی  طهور  (. به1399آب شود )امیری و همکارانم 

 نهادههام  ههام  زیرساخت مجموعه پیچیدگی م نتیجه گستردگی و تنو  این و است متنوعی

 بحران امروزه .گرفته اند شکل آب حول مقوله که است هایی کنش و کنشگران هام سازمان

 را کشهور  نهواحی  و منهاطق  زیهرا تمهام   اسهت   تحلیهل  قابهل  ملی مقیاس در ایران در آب

 افزایش و درپی پی های خشکسالی (. اگرچه1399پور و احمدیم  )احمدی است درنوردیده

 نقهش  آبهی  تهنش  به سوی کشور دادن در سوق نیز آب کننده مصر  های گروه و جمعیت

 نادرست های سیاستگذاری و آب حکمرانی نامطلوب در باید را اساسی مشکل اما اندم داشته

آب پیهدا کهرد )پورخسهروانی و همکهارانم      منهابع  از حفا هت  و تخصی  تولیدم حوزه در

 یانداز جمهور سند چشم(. موضو  مدیریت آب در اسناد باالدستی کشور از جمله 1399
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 برنامه ششم توسعه یکل یها استیسم 40و  37در بند  1404در افق سال  رانیا یاسالم

اقتصهاد   یکله  یهها  اسهت یسو  8بنهد   مصهر   یاصالح الگهو  یکل یها استیسم 28بند 

ی مورد توجه قرار گفتهه اسهت کهه ایهن موضهو  نشهان از اهمیهت بهاالی آن در         مقاومت

 های کالن کشور دارد.  دستیابی به اهدا  و برنامه

موضو  حکمرانی آب در کشور ما با مسهائل و مشهکالت متعهددی روبهه رو اسهت و      

تحقیقات علمی نیز پاسخگوی رفع این مشکالت نبهوده اسهت. از ایهن روم     تاکنونم نتایج

مختلف مدیریت آب در یک چارچوب منسجم و در یهک مسهیر   های  نیاز است که بخش

ی شوند  ولی برای تحقق ایهن موضهو  سهواالت زیهادی     هدهی و سازماند روبه جلو جهت

در ایران کدامند؟ بهازیگران   های حکمرانی آب وجود دارد. سواالتی از قبیل اینکه: آسیب

مختلف حکمرانی آب کدامند و هریک چه نقشی دارند؟ راهبردهای ارتقای مهدیریت آب  

در ایران چه مواردی هستند؟ چه عواملی بر حکمرانی آب در ایران موثرنهد؟ و ... . اینهها   

تنها تعدادی از سواالت هستند که پاسخ مشخصی برای آن در تحقیقهات علمهی وجهود    

مشی منسجم حکمرانهی   د. از این روم هد  اصلی تحقیق حاضرم  طراحی الگوی خطندار

 تواند تا حدود زیادی پاسخگوی سواالت مطرح شده باشد. آب در ایران است که می

 مبانی نظری

دارای سابقه تاریخی اسهتم امها کهاربرد نوپدیهد آن )از     ی حکمران مفهومهرچند کاربرد  

بسهیار تعیهین   ههای   نظور خها  بهوده و بیهانگر دیهدگاه    میالدی( با م 1980اوایل دهه 

 گهذاری میهان فعهل    در مدیریت توسعه است. در واقعم این اصطالح برای فاصلهای  کننده

10تز فاعل آن دولا حکمرانی
وضع شده و حکمرانی را فراتر از دولت )و حتهی حکومهت(    

امعه متعادل شهده  مورد نظر قرار داده است. در این رویکردم نقش دولت و حکومت در ج

(. 1393عمرانیهان خراسهانیم   )و به نقش مردم و نهادهای مردمی نیز توجه شهده اسهت   

منابع آب در سطح جهانم  تیریبهبود مد یبرا یهنجار یآبم به عنوان مفهوم حکمرانی

تعامهل   یو اشکال کمتر سلسله مراتبه  یریپذ م انعطا نفعانیتعامل ذ شیبا تمرکز بر افزا

(م 2017) 12وسهتل  (. پهال 2013م 11شد )گرونفلهت و اسهمیت   جیدولت و جامعهم ترو نیب

کهه   مفهوم مدیریت و حکمرانی آب ارائه کهرده اسهت  بهدین صهورت     ی بینروشن زیتما

و نظهارت بهر منهابع همهراه بها       لیه و تحل هیتجز یبرا هایی تیآب به عنوان فعال تیریمد
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 فیمطلوب توصه  طیشرا کیاشتن منابع در نگه د یو اجرا شده برا افتهیاقدامات توسعه 

 تیریتوسهعه و مهد   ممیبهه تنظه  یم تماعکارکرد اج کیآب به عنوان  حکمرانیشود و  می

 تیمطلهوب و بهه دور از وضهع    تیوضع یبرا ییمنابع و خدمات آب همراه با ارائه راهنما

 ارتبا  در خوب (م حکمرانی1398از دیدگاه دهقانی و همکاران ) کند. می نامطلوب کمک

 با مدیریت آب حکمرانی صاحبنظرانم از بسیاری نظر طبق .است پایدار توسعه با مستقیم

 و کهالن  هایجنبه حکمرانیم در کلی طور به .دارد تفاوت فراحکومتی ماهیت دلیل به آب

 است زیرساختی هایشامل جنبه مدیریتم حالیکه در شود  می گرفته بر در راهبردی امور

(. همچنینم سیاستگذاری بخش آب عبارت است از هرگونهه  1398)دهقانی و همکارانم 

کنش سیاستگذاری که در رابطه با استحصالم عرضهم تصفیهم انتقالم جمع آوری و توزیع 

 (.2012م 13و مصر  آب باشد )فلوریا

 همیاری به حکمرانی آ،ب مربو  به سازمان مربو  تعاریف یکی از شناخته شده ترین

 سیاسیم های سیستم از ای مجموعه حکمرانی"از دیدگاه این سازمانم  .است 14 آب هانیج

 ارائه خهدمات  و آب منابع مدیریت و توسعه که است موجود اجرایی اقتصادی و اجتماعیم

 16(. از دیدگاه التهز 2003م 15)رجرز و هال "کند می تنظیم را جامعه مختلف سطوح در آب

 از آن هد  که شود می تعریف پیچیده بستری قالب در آب حکمرانیم (2011) و همکاران

 است این حقیقت اما است  آب خدمات و مدیریت توسعهم فرآیندهای ارتبا  بین برقراری

 مفههومی  همچنهان  مختلفم مجامع در متعدد تأکیدهای باوجود آبم مفهوم حکمرانی که

 نهادههای  و هها سازمان و است رو روبه ها ارزش و کارکردها از تنوعی با زیرا آب است  مبهم

 منهافع  بها  متفهاوت  نهادههای  مهواردم  از بسهیاری  در و دارند آن به نگرش متفاوتی مختلف

(. همچنینم جیمنز 2013و همکارانم  17دارد )تیسمن وجود آب متناقض درباره و مختلف

کهه:   رندیگ می جهیو نتکردند آب را مرور  حکمرانیمختلف  فیتعار(م 2020و همکاران )

 درنظرگرفتهه  یریه گ میتصهم  بها مربهو    یندهایبه طور مداوم به عنوان فرآ ( حکمرانی1

هها و   سهتم ینهادها )شهامل سهازوکارهام س   قیاز طر یریگ میتصم یندهایفرآ( 2شود.  یم

را  گریبهاز  نیچنهد  یریه گ میتصهم  یو نهادهها  ندهایفرآ (3. و ردیگ می رتها( صو سنت

 (. 2020و همکارانم  )جیمنز کند یم ریدرگ
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 پیشینه تحقیق

 اسیدر مق OECDآب  حکمرانیاصول ای به بررسی  ( در مطالعه2020)18کلر و هارتمن 

 حکمرانیاصول  بهره گیری از پرداختند. نتایج نشان داد که آب هلند تیریدر مد یمحل

 یبرخ به توانند می اصول نیامناسب است و  یمحل اسیاداره آب در مق یبرا OECDآب 

همچنهینم نتهایج    .بخشند یآب آگاه حکمرانیبرخورد با روند  ی( برای)دولت نفعانیاز ذ

جیمنهههز و . وضهههعیت مناسهههبی داردآب در هلنهههد  ارزیهههابی نشهههان داد حکمرانهههی 

مشهی و اسهتراتژیم    های خط را شامل مولفه آب حکمرانی یاصل یاجزا (2020همکاران)

ریزی و آمادگیم توسعه  رفیتم قوانین و  ههمکاریم تامین مالیم مدیریت ترتیباتم برنام

چهارچوب   های شناسایی شهدهم  اند. مولفه مقررات و نظارتم ارزیابی و یادگیری بیان کرده

منابع  تیریخدمات آبم مد لیآب که شامل تحو حکمرانیو کار با  یابیارز یبرا یاتیعمل

( در 2019) 19وئهل ههای تحقیهق میگ   کند. یافته را ایجاد می است یفرامرزهای  آب و آب

در  یسهاز  یخصوصه مورد حکمرانی آب در آمریکا نشان داد که با توجه بهه حجهم زیهاد    

ها  ستمیس یریگ شکل یمندان به چگونگ عالقه یبرا یا ندهیفزا ینگرانبخش آب آمریکام 

گسهترده در سراسهر کشهور     یتوسعه عدالت و برابرمورد  درآب  حکمرانیهای  و پروتکل

وجود دارد.  متحده االتیآب ا حکمرانیدر  ییشکا  پاسخگوایجاد شده است. همچنینم 

 آب حکمرانهی به عنوان ابعاد  مربو  به حکمرانی یها ارزش( به بررسی 2018) 20اسکولز

مربهو  بهه   ههای   که ممکهن اسهت سهه دسهته گسهترده ارزش      دادنشان  جینتاپرداخت. 

مربهو  بهه   ههای   م ارزشکیه دموکرات رانیحکممربو  به های  ارزش شامل حکمرانی آب

 21کمرانی وجود داشته باشد. الرسهون مربو  به ح یعلمهای  و ارزش یاقتصاد کمرانیح

 آب حکمرانهی جهامع از   یداریه پا یابیه ارزدر تحقیهق خهود بهه     ( نیز2013و همکاران )

م هها  تیه برجسهته کهردن فعال   داریه آب پا حکمرانهی  یبراها  آن تحقیق کردیرو پرداختند.

و اههدا  محهرک و    ماتیتصهم  و همچنهینم بر کنشگران مختلف  حاکم نیاهدا  و قوان

م عهدالت درون و  کیه دموکرات تیه و حاکم تیم مهدن کفایت و فرصت معیشتیاصل  جادیا

 یسهازمان همکهار  ی است. همچنهینم  و سازگار یاطیاحت تیو سرانجامم  رف ینسل نیب

حکمرانههی آب پرداختههه اسههت.  هههای( بههه بررسههی شههکا 2011) 22و توسههعه یاقتصههاد

یم مشه  خهط یم اطالعهات یم شکا  ادارمشی آب از دیدگاه این نهاد شامل  های خط شکا 

گویی هستند. نهایتام براساس دیدگاه ایهن نههاد    پاسخو  هد یم مال نیتامیم مالم تی رف
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شهود کهه    می آب تیریآبم منجر به سه بعد اصول مد تیریمد یسه هد  اصل(م 2015)

 (.2016)آخموچ و کالورولم  اعتماد و تعامل (3و   آییکار (2  یاثربخش( 1از: عبارتند 

 بر مؤثر (م در مورد عوامل1399های تحقیق پورخسروانی و همکاران ) همچنینم یافته

 سهازی  پیهاده  مسیر در ایران نشان داد که سیاستگذاران در آب منابع سیاست ناکارآمدی

 ضهعف  آبم منهابع  حوزه در و مقررات قوانین ضعف همچون زیادی موانع با آبی اصالحات

 و اطالعهاتی  و فنهی  مهالیم  هام مشهکالت  مسؤلیت و ها نقش پراکندگی ساختاریم و نهادی

 کاربسهت  پیامهد  کهه  و اثرگهذار  خهوب  حکمرانهی  وجهود  سایه در اما هستندم مواجه غیره

 .آمهد  فهائق  از مشهکالت  ای گسترده بخش بر توان می شودم می محسوب علمی رویکردهای

 ایهران  در آب ( در تحقیهق خهود نشهان دادنهد کهه بحهران      1399پور و احمدی ) احمدی

 پیچیهدگی  و گسهتردگی  نتیجهه  تنو  این و است ناتوانی نادانی و از متنوعی علل محصول

 آب مقوله حول که است هاییکنش و کنشگران هام نهادهام سازمان هام زیرساخت مجموعه

 در آب بحران مجموعا که هستند هاییکاستی دارای اجزا از این کدام اند. هر گرفته شکل

 و ( با تحقیهق در مهورد سیاسهتگذاری   1398دهند. اسالمی و رحیمی )می شکل را ایران

 برای کارشناسی و منسجمهای سیاست ایرانم به این نتیجه رسیدند که نبود در آب بحران

 آب منهابع  کمبهود  به کافی توجه بدون بخشی های سیاست اجرای و آب با بحران مواجهه

 های چالش و کرده وارد زیادی فشار آب منابع بر کشور های توسعه سیاست که شده باعث

( نیهز نشهان دادنهد کهه     1397کریمی نهژاد و همکهاران )   .شوند بیشتر روز هر آب بحران

ینهد  آسیاستگذاری در بحران آب ایران در بستری ممکن است که شناخت صهحیح از فر 

های حاکم بر آن به دست آید. به دنبال آن مسائلی چهون عهدم    سیاستگذاری و نارسایی

نگههری و تنههاقض در  گههذاری نامناسههب آبم بخشههی یههابی صههحیح دالیههلم ارزش ریشههه

توجهی به دانش بومی آب در کشور و تقلید بدون تفکر  گذاریم کم هام قانون گیری تصمیم

ههای   گهذاری  از متخصصان علوم مختلف در سیاست های غیربومیم عدم استفاده از نسخه

های سیاستگذاری بحران فعلی آب است را پیش رو  ترین آسیب ... که از مهم حوزه آب و

 تاکیهدات  رغم ( نشان داد که علی1399. نتایج تحقیق قربانیان و همکاران )دهد قرار می

ههای   محهدودیت  ایترع با و مدیریت مصر  در ذینفعان نقش بودن محوری بر مبنی مکرر

ای  عمهده  و غالهب  سههم  طور آشکار به مشارکتیم اجرایی ساختار در دولت سهم برداشتم

در  اساسهی  مشهکالت  از دیگهر  نهدارد. یکهی   همخهوانی  مشهارکت  رویکهرد  بها  کهه  اسهت 
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 الزام یک نه و افزونه یک عنوان به مشارکت به سیاستگذاران نگاه کشورم آب سیاستگذاری

 بهیش  تمرکز دلیل ( نشان داد که به1397تحقیق وحید و رنجبر ) است. همچنینم نتایح

ن امکهان  فقهدا  م(نیهرو  وزارت بخصهو  ) دولتهی  نهادهای در گیری تصمیم قدرت حد از

 سیاسهی  بعهد  آبم منهابع  سیاستگذاری فرآیند در غیردولتی بخش و مشارکت ذینفعان 

 سهاز  زمینهه  عوامهل  جملهه  از امهر  همهین  و بهوده  مخهدوش  کامال ایران در آب حکمرانی

اسهت. مهدل    بهوده   کشهور  در آب بحهران  وقهو   نهایت در و آب های سیاست ناکارآمدی

( نیهزم هشهت شهکا  اصهلی بهرای      1394اندیشکده آب در ارزیابی حکمرانی آب کشور )

ها عوامل اصلی ضعف اقتدار در نظام حکمرانهی  حکمرانی آب درنظرگرفته که این شکا 

ههای شناسهایی شهده شهامل شهکا  اداریم       شهوند. شهکا   آب کشور تشخی  داده می

ههام مشهارکت و    اطالعات و ارتباطاتم پاسخگوییم هدفگذاریم تامین منابع مالیم  رفیت

 قانون مشارکتم اصل سه اساس بر الگو سیاستم قوانین و مقررات هستند. همچنینم این

د. نهایتاًم نتایج مطالعه ده می قرار توجه مورد را اعمال اقتدار و مشروعیتم کسب و مداری

( با بررسی الگوهای کالن موفق جهانی 1391مجل  شورای اسالمی )های  مرکز پژوهش

نشانگر آن است که در سهطح دسهتگاهیم مهدیریت پایهدار تاسهی  وزارت آبم محهیط       

زیست و منابع طبیعیم یک ضرورت جدی اسهت و در سهطح بخهشم رویکهرد مهدیریت      

و ای  ملی )ستادی(م سطح بین حوضه ایم سطح حوضهه  جامع منابع آب که شامل سطح

 شود.  سطح استانی پیشنهاد می

بندی نتایج مبانی نظری و تحقیقات پیشهین نشهان داد کهه در بهین تحقیقهات       جمع

ههای   منهد مبتنهی بهر آسهیب     مخصوصا در تحقیقات داخلیم تاکنون الگویی جامع و نظام

ها ارائهه نشهده اسهت. بهه عبهارتیم       بمشی حکمرانی آب و راهبردهای رفع این آسی خط

مشهی حکمرانهی آب    خهط ههای   اگرچه در تعدادی از تحقیقات به صورت پراکنده آسیب

اند و بهه دنبهال    ها اکتفا کرده بررسی شدهم اما فاقد جامعیت هستند و به شناسایی آسیب

تی موجود در لذام با توجه به خالء تحقیقااند.  ها نرفته راهبردی برای رفع آن ییایجاد الگو

های خط مشی حکمرانی آب و همچنین دخیل بهودن   شناسی و رفع آسیب زمینه آسیب

مشی منسهجم حکمرانهی    بسیاری از عوامل بومی در این زمینهم ضرورت دارد الگوی خط

 آب در ایران طراحی گردد.
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 تحقیق  روش

بعد زمان مقطعهی اسهتمبر    ماز بعد مخاطب بنیادی وازاکتشافیبعد هد ماین پژوهش از 

تحلیهل تهم    و گردآوری داده هها وتحلیهلم مصهاحبه   بوده و روش مبتنی مطالعات کیفی 

 اولیهه و عمیهق  ههای   شناسایی ایده مدلیل انتخاب روش تحلیل تم در این پژوهش .است

بههرای توسههعه الگوهههای نظههری   صههاحبنظران از طریههق مصههاحبه نیمههه سههاختاریافتهم 

آوری  در ایهن تحقیهقم جمهع    .کیفهی اسهت  های  بر یافتهمبتنی های تجربی آتی  پژوهش

سهاختاریافته انجهام    های مورد نیاز برای طراحی الگوی تحقیق با ابزار مصاحبه نیمهه  داده

گرفت. سوال هائی که در مصاحبه مورد استفاده قرار گرفت برخالء تحقیقهاتی موجهود و   

تحقیههق طراحههی شههدند.  نظههرات اسههاتید راهنمهها و مشههاور و بهها توجههه بههه اهههدا     

ههای عمیهقم اسهاتید دانشهگاهی و      کنندگان در تحقیهق بهرای انجهام مصهاحبه     مشارکت

خبرگان بخش مدیریت آب کشور بودند. به منظور طراحی الگوی تحقیقم در مجمو  بهر  

نفهر از خبرگهان    12نفهر از اسهاتید دانشهگاهی و     7گیری هدفمند از اساس روش نمونه

آمد. خبرگهان دانشهگاهیم ضهمن داشهتن مهدرک دکتهریم در       اجرایی مصاحبه به عمل 

های مرتبط با مهدیریت آب بها موضهو  حکمرانهی آب آشهنایی داشهتند. خبرگهان         رشته

سال فعالیت  10اجرایی نیز ضمن داشتن مدرک حداقل کارشناسی ارشدم دارای حداقل 

ههامتالش  سؤال طرح شیوه هاومصاحبه انجام در زمینه مدیریت منابع آب بودند.در فرایند

بهه   .نشهود  دارخدشهه  مصاحبه موقعیت اعتبار و کیفیت تا رعایت شود  شد قواعد مصاحبه

ها از تحلیل تمم استفاده شهد. مراحهل کدگهذاری انجهام      های مصاحبه منظور تحلیل داده

هها بها    برای اطمینان از روایی و پایهایی داده گرفت تا نهایتا الگوی تحقیق طراحی شد و 

  .صورت گرفته استالزم خا  پژوهش کیفی بررسیهای معیارهای 

 های تحقیق یافته

پ  از انجام مصاحبه با خبرگانم محتوای مصاحبه ها توسط محقق مورد بررسهی قهرار    

ها توسط خبرگانم کدهای اولیه اسهتخرا    گرفت. براساس موارد مطرح شده در مصاحبه

ای از قلم نیفتاده اسهتم   ها نکته مصاحبهشد. به منظور اطمینان از اینکه در بررسی متن 

ای از  بار توسط محقق مورد بررسی قهرار گرفهت. نمونهه    2ها  ها و یادداشت متن مصاحبه

 .( ارائه شده است1ها و کدهای استخرا  شده در جدول ) متن مصاحبه
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 ها و کدهای استخراج شده ای از متن مصاحبه : نمونه1جدول 

 متن مصاحبه شاخ  )کد( ردیف

1 
عدم اجرای کامل و صحیح 

 قوانین
در زمینه مدیریت آبم قوانین خوبی وجود دارد  ولی خیلهی از آن هها   

 شود. می اجرا نمی شود یا به صورت ناق  اجرا

2 
عدم ارتبا  مناسب و هماهنگی 

دولتی درگیر در های  بین سازمان
 مدیریت بخش آب

یر هرکدام راه درگهای  است و سازمانای  مدیریت آب در دولت جزیره
 دهند. می روند. حتی کارهای متناق  هم انجام می خود را

3 
انجام  در پیچیدگی و بوروکراسی

 اداری فرآیندهای

برای گرفتن یک مجوز ساده یا پیگیری یک درخواست در بخش اداری 
 باید زمان زیادی صر  کرد و چندین بار مراجعه کرد. االن کهه کرونها  

 هم هستم دیگه شرایط خیلی بدتر شده و کسی پاسخگو نیست.

4 
های  تعدد و عدم انسجام دستگاه
 درگیر در مدیریت آ،ب

دولتی در زمینه مدیریت آب های  پراکندگی مسئولیت ها بین سازمان
 زنند. می زیاد است و هرکدام ساز خود را

 عدم ثبات مدیریتی 5
 شهوند و  مهی  شهرایط آشهنا  در بخهش دولتهیم مهدیران زمهانی کهه بها       

 شوند. فهمند چه باید بکنندم عوض می می

6 
فقدان نیروهای متخص  و با 
دانش در بخش اداری مخصوصا 

 در بخش مدیریت

بسیاری از مدیران دانهش و تجربهه الزم را ندارنهد و آزمهون و خطهای      
 کنند تا شرایط دستشان بیاید. می زیادی

 فساد اداری 7
شده یا برداشت غیرمجاز از آب  می باید پلمپبعضی مواردی که چاهی 

شدهم با زد و بند مجوز تمدید شهده یها موضهو  نادیهده      می زیرزمینی
 شود. می گرفته

 نگاه و منفعت طلبی بخشی 8
کننهد و بهه دنبهال     می هریک از فعاالن بخش آبم منافع خود را دنبال

 کنند.  می مشترک تمرکزهای  اهدا  خود هستند  کمتر روی دغدغه

 تضاد منافع بین ذینفعان مختلف 9
کند  مثال  می بعضی مواقع منافع محلی ها با منافع حاکمیت تضاد پیدا

 انتقال آب به یزد توسط کشاورزان اصفهانی.های  شکستن لوله

 

بخش خصوصی و جامعه مهدنی در حکمرانهی آب کشهور    “به عنوان مثال در مورد سوال 

 چه نقشی دارند؟م

 از مصاحبه شوندگان چنین است:پاسخ یکی  

نقش بخش خصوصی عموماً معطو  به تولید اسهت. در حهوزه صهنعت     "
ها به جای آب تازه و بازچرخانی چندباره آب  خانه استفاده از پساب تصفیه

و همچنین تصفیه فاضالب تولیدی بخش صنعت اقدام مناسبی است کهه  
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ت. در حهوزه  هها و نهواحی صهنعتی در حهال انجهام اسه       در بیشتر شههرک 
کشاورزی اما جای خالی اقداماتی نظیر اصالح الگوم نو  و فصهل کشهت و   
شیوه آبیاری هنوز هم وجود دارد. هرچند در زمینه آبیاری مدرن اقداماتی 

جویی شهده ناشهی از بهبهود     صورت گرفته اما بدلیل استفاده از آب صرفه
ای آب بهه   شیوه آبیاریم عمالً فقط افزایش محصول محقق شهده و قطهره  

بندی و تبدیلی در بخش  منابع برنگشته است. همچنین جای صنایع بسته
بخشهی   کشاورزی خالی است. احداث و تقویت کارخانجات این حوزه میان

موجب کاهش هدر رفهت آب از طریهق ضهایعات کشهاورزی خواههد بهود.       
تولیدکننههدگان کنتورهههای هوشههمند حجمههی و شههیرآالت بهداشههتی     

ر  تولید متناسب بها نیهاز بهازار بهه مهدیریت آب در      ساختمانی نیز به ش
 "بخش کشاورزی و خانگی کمک شایانی خواهند کرد.
 :نظرمصاحبه شونده دیگری در باره این سوال  چنین است

در توزیهع آب   در برخی مناطق تشهکلهای آب بهران ومصهر  کننهدگان    "
مشههارکت دارنههد ولههی درصههد آنههها بسههیار کههم اسههت و بههه طههور کلههی   

 "شود می سیاستگذاری و اجرا عمدتا توسط بخش دولتی انجام
 :دیگر در مورد این سوال ببینیدهای  پاسخ مصاحبه شونده

در حال حاضر مشارکت بخش خصوصهی در مهدیریت منهابع آب کشهور     "
عمدتا محدود به انجام پژوهشم مطالعات پایه و طراحی پروژه هها توسهط   

مهندسین مشاور و اجرای پروژه ها توسط پیمانکاران اسهت.به  های  شرکت
بخهش خصوصهی   های  رسد در مدیریت منابع آب کشور از  رفیت می نظر

ههای آب و فاضهالب و یها     گذاری در طهرح  ی و سرمایهدر زمینه تامین مال
بهره برداری از تاسیسات موجود به خوبی استفاده نمهی شهود. همچنهین    

مردم نهاد در کلیهه ارکهان حکمرانهی آبم در    های  جلب مشارکت سازمان
افزایش اعتماد و همراهی ایشان در اجرای تصمیمات بسیار مهوثر خواههد   

 "بود.
 

ن گفهت بخهش خصوصهی اصهال نقهش مهمهی در       توا می در حال حاضر"
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مدیریت منابع آب کشور نداردم بخش خصوصی صرفا به عنوان یک بههره  
کند. بهتر است دولت سیاسهتگذار باشهد و بخهش     می بردار از آب استفاده

 ".خصوصی  مدیریت منابع آب کشور را بر عهده داشته باشد

توانهد داشهته    مهی  که بخش خصوصی برای حکمرانی هایی به نظر آورده "
باشد یکی سرمایه است و دیگری دانش هست. درواقع بخش خصوصی بها  
داشتن نیروی انسانی متخص  و منابع مالی و همینطور دانش و فنهاوری  

خوبی را وارد سیستم حکمرانی آب های  تواند آورده می که در اختیار دارد
 "تواند هم در سیاستگذاری و هم اجرا نقش ایفا کند. می بکند و

منهابع آب کشهور    تیریمردم در مهد  یجلب اعتماد و مشارکت اجتماع "
اسهت.   یجلب اعتماد شهفا  سهاز   یگام برا نیدارد. اول ییبه سزا تیاهم

امور قرار دهد و نسهبت   انیچنانچه دولت به صورت شفا  مردم را در جر
آن هها   انیگذاران و مجر استیبه اقدامات خود پاسخگو باشدم مردم به س

 ".ندینما می ها مشارکت استیس یساز ادهیو در پ کنند می اعتماد
در  ژهیآب به و یتوانند از ارکان مهم حکمران می مردم نهادهای  سازمان "
آن باشند. لذا  بیاز تخر یریو جلوگ ستیز طیمحافظت از محهای  نهیزم
منهابع آب   تیریمهد  یسازمان ها به کهاراتر شهدن کارکردهها    نیا تیتقو

 "کشور کمک خواهد نمود.
در پاسخ به سوالی در مورد نقش نهاد ها و عوامل تاثیر گهذار در حهوزه خهط مشهی آب     

 کشورم پاسخ تعدادی از مصاحبه شوندگان به شرح زیر:

تهر   شده. البتهه بها فعهال    ها عموما توسط وزارت نیرو وضع می خط مشی "
ین پیگیهری موضهو    شدن شورای عهالی آب در سهالهای اخیهر و همچنه    

ها و در سطح ملهیم وزارت جهادکشهاورزیم    سازگاری با کم آبی در استان
سههازمان برنامههه و بودجههه کشههورم وزارت صههمتم وزارت کشههورم سههازمان 

هها نقهش    هواشناسی کشور به عنوان گهروداران اصهلی در اتخهاذ تصهمیم    
 "دارند.

ملههی  اگرچههه تشههکیل نهادهههایی ماننههد شههورای عههالی آب و کههارگروه "
مرتبط و اثرگهذار بهر مهدیریت آب    های  سازگاری با عضویت کلیه دستگاه
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کشور به منظور در نظر گرفتن کلیه جوانب در اتخاذ سیاست هاستم امها  
ههای   به دلیل عدم توفیق در ایجاد رویکهرد فرابخشهی در تصهمیم گیهری    

مسائل حوزه آبم همچنان شاهد عدم توافق دستگاه ها برای دستیابی بهه  
مشترک مدیریت منابع آب کشور هسهتیم. ایهن امهر اجهرای     های  ستسیا

 "سازد. های اتخاذ شده را با مشکالت متعددی مواجه می صحیح سیاست
کند. حهال آنکهه موضهو  مهدیریت      نگری بروز می تضاد منافع در بخشی "

آبم ملی و فرابخشی است. بنابراین تمرین به اتخاذ تصهمیم ملهی و واقهع    
 "مل به تصمیمات اخذ شده خواهد بود.بینی تنها راه ع

هست که هم ابهام باالیی دارد و هم تعارض بهاالم در  ای  حوزه آب حوزه "
های  خط مشی گذاری وقتی ابهام و تعارض باال هستند بهتر است از روش

 "باال به پایین و قهری.های  پایین به باال استفاده کرد نه از روش
اختار بخهش آب کشهور متناسهب    باید مطمئن شهویم کهه قهوانین و سه    "

باوضعیت جامعه است و با شرایط بخش آب کشور همخهوانی دارد کهه در   
 "غیر اینصورت قطعاً قوانین بی فایده خواهند بود.

ههای   ها و شاخ  پ  از انجام کدگذاری بازم کدگذاری محوری انجام گرفت. ابعادم مولفه

اساس نتایج کدگذاری محوری سجم حکمرانی آب در ایران برمشی من شناسی خط آسیب

 ( نشان داده شده است.2در جدول)

 مشی منسجم حکمرانی آب در ایران خطهای    آسیبهای  ها و شاخص : ابعاد، مولفه2جدول 

 شاخ  مولفه بعد

 شکا  اداری شکا  حاکمیتی

 عدم اجرای کامل و صحیح قوانین

درگیر در دولتی های  نبود ارتبا  مناسب و هماهنگی بین سازمان
 مدیریت بخش آب

 اداری انجام فرآیندهای در پیچیدگی و بوروکراسی

 درگیر در مدیریت آ،بهای  تعدد و عدم انسجام دستگاه

 ذیربطهای  عدم ثبات مدیریتی درسازمان

کمبود نیروهای متخص  و دانشی در بخش اداری مخصوصا در بخش 
 مدیریت
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 شاخ  مولفه بعد

 فساد اداری

 شکا  هد 

 و منفعت طلبی بخشی نگاه

 مختلفهای  تضاد منافع بین بخش

 بی توجهی به مساله آب به عنوان موضوعی ملی و فرابخشی

 فقدان اهدا  و برنامه بلندمدت و مسنجم برای بخش آب

 فقدان عزم و اراده جدی بین ذینفعان مختلف

 شکا  پاسخگویی

 مختلف مدیریت آبهای  فقدان شفافیت در بخش

 بخصو ) دولتی نهادهای در گیری تصمیم قدرت حد از بیش تمرکز
 (نیرو وزارت

محدود بودن عمر دولت ها به عنوان مهم ترین بازیگر و عدم انسجام 
 سیاست ها در بین دولت ها

عدم پذیرش و جدی گرفتن مساله آب در دولت ها )اکتفا به حر  و 
 فقدان عمل گرایی(

گیری در بخش دولتی  و عدم مسئولیت پذیری آن  تعدد مراکز تصمیم
 ها

شکا  
 سیاستگذاری

 شکا  اطالعاتی

های حوزه  گذاری از متخصصان علوم مختلف در سیاستنکردن استفاده 
 آب

 مسائل آبهای  نبود آگاهی و شناخت کافی از ابعاد و ویژگی

های  نسخهتوجهی به دانش بومی آب در کشور و تقلید بدون تفکر از  کم
 غیربومی

 اطالعاتیهای  عدم بهره گیری مطلوب از فناوری اطالعات و سیستم

 عدم بهره گیری از دانش روز در گردآوری و تحلیل اطالعات

 مربو  به آبهای  فقدان انسجام در بین مراکز گردآوری داده

 شکا  خط مشی

 پشتوانه نظری ضعیف خط مشی

 مسائل آبهای  عدم تطابق سیاست ها با واقعیت

 پیچیدگی و ابهام باالی خط مشی

 هد  گذاری مبهم و متناقض برای خط مشی

 فرایند در غیردولتی بخش و نفعان ن امکان مشارکت ذیفقدا
 آب منابع سیاستگذاری
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 شاخ  مولفه بعد

 تدوین شدههای  ضعف در اجرای خط مشی

 شکا  عملیاتی

 شکا  مالی

 جذابیت سرمایه گذاری در بخش آب برای بخش خصوصیفقدان 

 کمبود منابع مالی دولتی الزم برای اجرای پروژه ها

 قیمت گذاری غیرواقعی و ارزان برای آب

 سرمایه گذاری بخش آبهای  عدم ارزیابی صحیح طرح

 فقدان نگاه اقتصادی به مدیریت آب

 شکا   رفیت

 درایرانافزایش چندبرابری کشاورزی 

 توسعه شهری و کشاورزی بدون توجه به توان اکولوژیک آب در منطقه

 زیرزمینیهای  افت سطح ارتفا  آب

 رشد جمعیت و رشد مصر  آب

 کاهش ذخایر سدها و منابع زیرزمینی

 عدم مدیریت روان آب ها و پساب ها

 
ههای موجهودم    همچنینم به منظور ارتقای مدیریت و حکمرانی آب در ایران و رفع آسیب

راهبردهایی طراحی شدند. فرآیندکدگذاری باز و کدگذاری محوری برای راهبردهها نیهز   

( 3ها و کدهای مربو  به راهبردهای حکمرانهی آب در جهدول)   انجام گرفت. ابعادم مولفه

 قابل مشاهده است. 

 ها و کدها( راهبردهای حکمرانی آب )ابعاد، مولفه: 3جدول 

 کد مولفه بعد ردیف

1 

مدیریت 
 منابع

تامین نیروی 
کارآمد و 
 متخص 

آموزش مستمر و هدفمندم ادغام دانش و تجربه افرادم نیازسنجی نیروی 
انسانی متخص م شایسته ساالری و  شایسته گزینیم انگیزش و تامین نیاز 

 افراد متخص 

2 
مدیریت منابع 

 مالی

تخصی  بهینه منابع مالیم بودجه ریزی برنامه محورم شناسایی منابع جدید 
مالیم درآمدزاییم تعریف منابع بودجه کافی و مستمرم بهره گیری از 

 جدید تامین مالی پروژه هاهای  روش

3 
های  زیرساخت
 فنی

تجهیزات بهره گیری از علم روز مهندسیم جایگزینی تجهیزات فرسوده با 
جدیدم افزایش بهره وری در بخش فنیم بهره گیری از تجارب موفق کشورها 

 در بخش فنی
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 کد مولفه بعد ردیف

4 
هوشمندی 
 اطالعاتی

های  جمع آوری و تحلیل اطالعات میدانی از مناطق مختلفم ایجاد سیستم
مدیریت مبتنی بر  هام اطالعاتیم تصمیم گیری عملیاتی بر مبنای داده
 شواهدم مدیریت دانش 

5 

حکمرانی 
 مشارکتی

بسترسازی 
مشارکت کلیه 

 ذینفعان

اعتمادسازی بین ذینفعانم مدیریت تعارضاتم شناسایی  رفیت ها و 
های  ذینفعان و تعریف نقش آن ها براین اساسم ایجاد کانالهای  توانمندی

 ارتباطی بین ذینفعانم ایجاد اجما  بین ذینفعان

6 
تقویت  رفیت 
نهادها و فعاالن 

 محلی

دولتم تعیین  سوی از مناسب نظارت و جامعه و مردم خود به امور سپردن
نحوه مشارکت بخش خصوصی و مردم در مدیریت آب مطابق با 

اقلیمی هر منطقهم بهره گیری از  رفیت نهادها و افراد های  پتانسیل
تعصبات و فرهنگ محلیم  هام تاثیرگذار محلیم بهره گیری از  رفیت سنت

 ایجاد نهادهای محلی

7 
خصوصی 
 سازی

تفکیک و شناسایی بخش خصوصی توانمند در زمینه مدیریت آبم پرورش و 
 توانمندسازی بخش خصوصیم بهبود فرآیند و قوانین خصوصی سازی

8 
توسعه 

همکاری با 
NGO ها 

های  هها در زمین NGOتوانمندسازی  هام NGOبسترسازی برای فعالیت 
 ها NGOمختلف مدیریت منابع آبم تمرکز بر بهره گیری از قدرت نرم 

9 

اقتصاد 
 آ،ب

 حسابداری آب
محاسبه قیمت تمام شده آب در مناطق مختلفم محاسبه ارزش اقتصادی 
آب در مناطقم شناسایی  و مدیریت مراکز هزینه در بخش آبم بانکداری 

 اجتماعی آ،ب

 بازار آب 10
ایجاد بستر ارتباطی مستقیم بین عرضه کنندگان و متقاضیان آبم ایجاد 
بازارهای محلی آبم مدیریت و نظارت بر معامالت آبم قیمت گذاری آب 

 براساس مکانیزم عرضه و تقاضا

11 
ارزیابی 
اقتصادی 

 آبیهای  طرح

آبیم بررسی آثار بلندمدت طرح ها بر های  منفعت طرح –تحلیل هزینه 
بررسی  هام تقاضای آبم بررسی آثار اجتماعی و زیست محیطی طرحعرضه و 

 بررسی سناریوهای مختلف اجرای طرح ها هام امکان پذیری فنی طرح

12 

ارتقای 
بستر 
 اجرایی

انجام اصالحات 
 ساختاری

متناسب با  کشور مدیریت آب جدید به کوچک سازی دولتم ساختاردهی
شرایط روزم کاهش سلسله مراتب در مدیریت آبم کاهش نقش اجرایی 
دولت و تاکید بر سیاستگذاری و نظارتم کاهش تمرکز تصمیمات توسط 

 دولتم کاهش رسمیت و بهره گیری از ساختارهای غیررسمی

 سازماندهی 13
ی بین ایجاد زمینه همکاری و هم افزایی بین دستگاهیم پرهیز از موازی کار

دولتیم تعریف دقیق مسئولیت ها و شفا  کردن حد و مرز های  دستگاه
 بهره گیری از ساختارهای تیم محور هام آن

 کارآیی اداری 14
اجرایی مناسبم کاهش بوروکراسیم های  ها و آیین نامهتدوین دستورالعمل

 حذ  قوانین دست و پاگیرم مهندسی مجدد فرآیندهای اداری
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 کد مولفه بعد ردیف

15 
بسترسازی 

 قانونی

بهره گیری از  رفیت قانون گذاری مجل م تدوین قوانین متناسب با 
واقعیاتم ایجاد پشتوانه اجرایی برای قوانینم مقابله با فساد و رشوه خواریم 

 قوانین ای  ارزیابی و اصالح دوره

16 
نظارت 
 اثربخش

ز ملی و منطقه ایم تعامل و بهره گیری اهای  تحقق برنامهای  ارزیابی دوره
بازخوردم هد  گذاری واقع گرایانهم های   رفیت قوه قضاییهم تعریف مکانیزم

 بهبود مستمر

17 

مدیریت 
 کالن

سیاست 
گذاری 
 اثربخش

تعدیل و همسویی  هام جلوگیری از اعمال نظرات غیر فنی بر روی سیاست
گذاری خط مشی ها در مقیاس های جامعهم هد ها با واقعیتخط مشی

های کلی کشورم خط مشی ها در ذیل سیاست هدفگذاریمکانی و زمانیم 
بهره گیری از خرد جمعی در  هام ایجاد توافق و اجما  روی سیاست

 سیاستگذاریم رفع ابهام و تناقض در سیاست ها

18 
جهت گیری 
 استراتژیک

بهره گیری از  رفیت اسناد باالدستیم تدوین چشم انداز و اهدا  بلندمدتم 
 برنامه ریزیم شناسایی فرصت ها و تهدیدها و مدیریت آن هاآینده نگری در 

19 
توجه به ابعاد 

 اجتماعی
مقابله با آسیب به محیط زیستم پایبندی به مسئولیت اجتماعیم توجه به 

 ایمنی و بهداشتم توجه به منافع آحاد جامعه

20 
رهبری 
 اثربخش

تحول گرایی و مدیریت تغییر در مدیریت آب با حفظ منافع ذینفعانم 
های  تعریف مساله مدیریت آب در سطح حاکمیتم تعریف اقدامات و برنامه

اجرایی در سطح دولتم اراده جدی حاکمیت برای اجرای تصمیمات و 
پذیرفتن تبعات اجرای آنم اتخاذ تصمیم ملی در زمینه مدیریت منابع آبم 

 نی در مساله آبواقع بی

 رهبری کاریزمام روابط عمومیم بازاریابی اجتماعیم اخالق مداری مشروعیت 21

22 

مدیریت 
تقاضای 

 آب

مدیریت 
تقاضای بخش 

 کشاورزی

تغییر شیوه آبیاری از سنتی به مدرن و تحت فشارم اصالح الگوم نو  و فصل 
ی و تبدیلی بند کشت در کشاورزیم احداث و تقویت کارخانجات صنایع بسته

پرآب خواه در مناطق های  جهت کاهش ضایعات کشاورزیم مقابله با کشت
 دارای تنش آبی

23 
مدیریت 

تقاضای بخش 
 صنعت

آب در  ها به جای آب تازه و بازچرخانی چندباره خانه استفاده از پساب تصفیه
بخش صنعتم انتقال صنایع پرآب خواه به مناطق ساحلی و نزدیک به آبم 
ارتقای تکنولوژی صنایع با رویکرد کاهش مصار  آبم سهمیه بندی تقاضای 

 بخش صنعت 

24 
مدیریت 

تقاضای بخش 
 خانگی

کاهش مصار  بی مورد در بخش خانگیم ارائه تسهیالت به خانوارها برای 
ش مصر  آب و بازسازی لوله کشی داخل ساختمانم کاههای  نصب دستگاه

آموزش اعضای خانواده  هام جریمه شدید افراد پرمصر  و تشویق کم مصر 
 مخصوصا زنان

های آمایش سرزمینم عدم بارگذاری بیش از حد توان اقلیمی بر برنامهمدیریت  25
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 کد مولفه بعد ردیف

طبیعتم پیش بینی تقاضا و شناسایی نیازهای آیندهم شناسایی مناطق دچار  تقاضای آینده
تنش آبی در آینده و برنامه ریزی برای مدیریت مناسبم بهره گیری از 

  رفیت هواشناسیم برنامه ریزی سناریو و آینده پژوهی 

26 

مدیریت 
عرضه 
 آب

مدیریت انتقال 
 آب

 هام منشاء و رفع نشتی انتقال آبم شناساییهای  بهینه سازی زیرساخت
انتقالم مدیریت روان های  سدسازی در مناطق مستعدم بهینه سازی روش

 آب ها

27 
مدیریت توزیع 

 آب
نیازسنجی مناطق به آبم مقابله با سیاسی کاری در توزیع آبم رفع نیاز 

 محلیم ایجاد تعادل وتوازن توزیع بین کاربرانهای  مناطق با آب

28 
مدیریت 

های  آب
 مشترک

مشترکم پیشگیری از هدر رفت آبم تنو  های  ایجاد تفاهم با سهم داران آب
 خار  از قواعدهای  بخشی به سازوکارهای تقسیم آبم مقابله با برداشت

29 
مدیریت 

زیر های  آب
 زمینی

 هام های غیرمجاز آب زیرزمینیم اصالح مجوز چاه جلوگیری از برداشت
زمینی در مناطقم مقابله با آسیب ها به تخمین و مدیریت ذخایر آ،ب زیر

 منابع زیرزمینی

30 
مدیریت پساب 

 و فاضالب

 هام تاکید براهمیت تصفیه فاضالبم مدیریت دفع پساب ها و فاضالب
بازگرداندن پساب ها و فاضالب ها به چرخه آب برای مصار  خا م مقابله 

 سمی و خطرناکهای  با تولید پساب

31 

 رفیت 
سازی 
 علمی

بهره گیری از 
 رفیت 
 دانشگاهی

دروس دانشگاهی متناسب با شرایط جدیدم ایجاد های  به روز کردن سرفصل
جدید دانشگاهی موردنیازم ایجاد زمینه ارتبا  اساتید و های  رشته

دانشگاهی های  دانشجویان با مراکز ملی و محلی آبم تعریف طرح ها و پروژه
 ایت از تحقیقات مرتبط با آببا توجه به مسائل روز آبم توسعه و حم

32 
توسعه مراکز 
تحقیقاتی و 
 دانش بنیان

تقویت تولیدکنندگان دانش بنیان متناسب با نیاز بازارم جهت دهی 
های  دانش بنیان به سمت مسائل واقعی آبم توسعه دانش بنیانهای  فعالیت

ی ایجاد تسهیالت برا هام محلیم ایجاد زمینه هم افزایی بین دانش بنیان
 دانش نبیان ها

33 
بکارگیری 
تکنولوژی و 
 فناوری روز

ارتبا  با موسسات و مراکز بین المللی تخصصی در زمینه آبم ایجاد چرخه 
تولید علم و دانشم تقویت تحقیق و توسعهم کسب و بکارگیری دانش روز 

 دنیا 

34 
نوآوری و 
 خالقیت

خالقم مدیریت خالقانهم پرورش نیروهای های  شناسایی و پرورش ایده
اکوسیستم نوآوریم توسعه  رفیت جذب نوآوریم تدوین استراتژی نوآوریم 

 ایجاد زمینه تجاری سازی نوآوری

35 
مشتری 
 مداری

توسعه خدمات 
 الکترونیک

های  فناوری اطالعاتم توسعه شبکه ها و سیستمهای  ایجاد زیرساخت
اطالعاتیم آموزش عمومی در زمینه بهره گیری از خدمات الکترونیکم ایجاد 

مجازی های  زمینه تعامل ذینفعان در بستر وبم بهره گیری از  رفیت شبکه
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 کد مولفه بعد ردیف

 و تلفن همراه 

36 
مدیریت 
 کیفیت آب

پایش کیفیت آب در مناطق مختلفم تعریف استانداردهای کیفی آب برای 
تداخل فاضالب و پساب ها با آب سالمم مختلفم جلوگیری از های  بخش

 توسعه مراکز پایش کیفیت آب

37 
دسترسی 
کاربران به 
 منابع موردنیاز

شناسایی کاربران واقعیم تعیین مشخصات کاربرانم بررسی راهکارهای تامین 
 نیاز کاربرانم مقابله با سوء استفاده کاربران

38 
مدیریت ارتبا  
با مشتریان 
 )کاربران(

کاربرانم رسیدگی به شکایات کاربرانم دریافت های  یی به درخواستپاسخگو
کاربرانم ایجاد بستر ارتبا  مستمر با های  و بهره گیری از پیشنهادها و ایده

 کاربران

39 

فرهنگ 
 سازی

 آموزش

صرفه جویی های  آموزش کاربران در زمینه مصر  بهینه آبم آموزش روش
تخصصی و های  م  تعریف آموزشو استفاده مجدد از آب توسط کاربران

عمومی برای جامعه کاربرانم بهره گیری از دانش روز در آموزش )آموزش 
تئوریک و مهارتی(م انتقال دانش و تجارب موفق سایر کشورها در زمینه 

 مدیریت آب

40 
حساسیت زایی 

 اجتماعی

موجود و  های آگاهی بخشی عمومی از ارزش ذاتی آبم تبیین صریح واقعیت
آینده منابع آب برای ذینفعانم تالش برای درک عمیق جامعه کاربر از 

موضو  حفظ محیط زیست و پایداری سرزمینیم تعریف مساله آب به عنوان 
 بحران عمومیم تقویت وجدان عمومی

41 
بهره گیری از 
 رفیت رسانه 

 ای

اثربخشم ای ه بهره گیری از  رفیت رسانه ملیم برگزاری همایش ها و برنامه
بهره گیری از  رفیت افراد تاثیرگذار )اینفلوئنسرها(م تعریف نقش و 

 مسئولیت فرهنگ سازی برای رسانه ها

42 
مسئولیت 
 شهروندی

تاکید بر دسترسی به آب سالم به عنوان حق شهروندیم تعریف شهروندان 
حفا ت از آب )هر شهروندم نگهبان منابع آب(م ایجاد  به عنوان سفیران

داوطلبانه توسط شهروندانم تشویق و حمایت از برنامه ها های  بستر فعالیت
و اقدامات شاخ  انجام گرفته توسط شهروندان )شهروندان نمونه در 

 مدیریت آب(م تقویت اخالق شهروندی

 
راهبردههای ارتقهای مهدیریت آبم     خط مشی حکمرانی آب وهای  نهایتام عالوه بر آسیب

ای و مداخله گر موثر بر حکمرانی آب و همچنهینم پیامهدهای حاصهل کهه      عوامل زمینه

ههای حاصهل شهدهم     توسط مصاحبه شوندگان مطرح شدم احصا گردیدند. براساس یافتهه 

 باشد. می قابل مشاهده 1الگوی تحقیق طراحی گردید که در شکل 
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 حکمرانی آب در ایرانمشی  : الگوی خط1شکل  
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 کیفیهای  ابزار گردآوری داده 23روایی

خاصی برای تأییهد اعتبهار   های  کیفیم تستهای  برخال  تحقیق کمی بسیاری از تحقیق

( 1998) 24(. با این وجودم صادقی مقهدمم بهه نقهل از مریهام    1391ندارند )صادقی مقدمم 

عیات تعریف کهرده اسهت. ایهن    پژوهش بر واقهای  روایی درونی را چکونگی انطباق یافته

پرسش به دنبال این است که آیا چیزی که مطالعه و یافته شدهم همان چیزی است کهه  

 کننهدم همهان چیهزی اسهت کهه فکهر       مهی  واقعاً وجود دارد و آیا آنچه محققین مشاهده

( تقویت اعتبار درونی پژوهش کیفی را بهه  2009کنند اندازه گیری کرده اند. مریام ) می

 زیر توصیه کرده است: ی ها روش

در های  : در این روشم چند منبع داده یا چند روش برای تأیید داده25الف( کثرتگرائی

 (. 2011م 26  گیونم دیِهل و مکدونالد2009رود )مریامم  حال  هور بکار می

تا به  شود می : در این روش از پاسخ دهندگان خواسته27ب( روش بررسی توسط اعضا

  2000م 28پرسش میزان مورد پذیرش بودن نتایج پاسخ دهند )کرِسهوِل و میلهر  

 (.2009(  مریامم 2002) 29مورسم یارِتم مایانم اُلسون و اسپییرز

 ( مشاهده بلندمدت در بازدید از محل پژوهش یا مشاهدات تکراری پدیهده مشهابه:   

تا با این کهار روایهی داده    گردند می از زمان چمع آوریای  داده ها در طول دوره

 ها بهبود یابد.

کهه در حهال    ههایی  شود تا بر یافتهه  می د( بررسی زوجی: از همکاران و اعضا خواسته

  هورندم یادداشت بگذارند.

هههای  ه(  دوری از تعصههبات: پژوهشههگر بایههد در ابتههدای تحقیههق مفروضههاتم تمایههل

هها در فراینهد پهژوهش     تئوریکی و تعصبات را شناسایی کند و مانع مداخلهه آن 

 (.2009گردد )مریامم 

کثرتگرائیم بررسی توسط اعضاء های  برای روایی درونی بخش کیفی این پژوهش از روش

 و دوری از تعصبات استفاده گردید. 

به منظور تایید رواییم پ  از تجزیه و تحلیهل داده هها و نههایی کهردن      ( کثرتگرائی:1

ه در مبانی نظری و تحقیقات پیشین مطهرح شهده بهودم    نتایح تحلیل تمم یافته ها با آنچ

های  تحقیق با نتایج سایر تحقیقات و تئوریهای  تطبیق داده شد. با توجه به اینکه یافته
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تحقیق تاییهد شهد. همچنهینم    های  موجود سازگاری داشتم بنابراینم روایی درونی یافته

مطرح شده بودم با نتهایج  آنچه در تحلیل ها و نظرات متخصصان در طی سالیان گذشته 

 تحقیق حاضر سازگاری داشت.

به منظور تایید روایی از طریق بررسی توسط اعضهاءم په  از   ( بررسی توسط اعضاء: 2

حاصل شده ازسه تن های  تجزیه و تحلیل داده ها و طراحی الگوی تحقیقم در مورد یافته

که با انجام اصهالحاتی  از خبرگان دانشگاهی و سه تن از خبرگان اجرایی نظرخواهی شد 

 نتایج به تایید آن ها رسید.  

 ها در ابتدای فرآیند تحقیق به بررسی کامل تئوری محقق اگرچه( دوری از تعصبات: 3

و تحقیقات پیشین پرداختم اما در زمان انجهام مصهاحبه هها تهالش کهرد تها بهه دور از        

محقق بهرای اطمینهان از   به انجام مصاحبه ها بپردازد. همچنینم ای  هرگونه پیش زمینه

مصهاحبه هها دخالهت    ههای   شخصی را در فرآیند تحلیل دادههای  اینکه نظرات و دیدگاه

ای وجود داشهتم   نمی دهدم هرجا که ابهامی در مطالب بیان شده توسط مصاحبه شونده

با برقراری تماس از او درخواست کرد که نظر خود را شفا  تهر و واضهح تهر بیهان کنهد.      

تحقیهق در اختیهار چنهدتن از    های  یافته هام از پایان تجزیه و تحلیل دادههمچنینم پ  

 خبرگان قرار گرفت تا یافته ها را با آنچه مدنظر آن ها بودهم تطبیق دهند.

 کیفیهای  ابزار گردآوری داده  30پایایی

( پایهایی را بهه معنهای تکهرار پهذیری      1998( بهه نقهل از  مریهام )   1391صادقی مقدم )

پژوهش تعریف کرده است.  این یک موضو  مسأله ساز عنوان شده است چون  های یافته

کسی نمی تواند انتظار داشته باشد رفتار انسانی به شکل دقیق در مورد پدیده ها تکهرار  

شودم زیرا ممکن است تفسیرهای زیادی از آنچه در تحقیق کیفی مشهاهده شهده اسهتم    

ایی در این تحقیقات به شهکل سهنتی احسهاس    وجود داشته باشد  از این رو نیازی به پای

( سه تکنیک برای تضهمین قابلیهت اطمینهان نتهایج یافتهه هها       1998نمی شود. مریام )

 پیشنهاد کرد:

موقعیت پژوهشگر: چندین حیطه وجود دارد که پژوهشگر باید قبهل از تشهریح    .1

را تئوری و مفروضات آنها را تشریح نماید. موقعیت او در مقابل گروههی کهه آن   
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که داده ای  بستر اجتماعی هام کندم مبانی انتخاب آگاهان و تشریح آن می مطالعه

 شوند. می ها در آن جمع آوری

کثرتگرائی: با استفاده از چند روش جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها پایایی  .2

 کند. می را )همانند روایی( تقویت

زیر های  ممیزی کردن توسط یک داور: برای استفاده از ممیزم محقق باید زمینه .3

را روشن سازد  اینکه چکونه داده ها جمهع آوری شهده انهدم چگونهه مقولهه هها       

مشتق شده است و این که در طول تحقیق تصمیمات چگونه گرفتهه شهده انهد    

 (.1391)صادقی مقدمم 

مطرح شده های  ردآوری داده ها براساس روشدر تحقیق حاضرم بررسی پایایی ابزار گ

 (م به صورت زیر است.2009توسط مریام )

تالش کرده است تنها به نقش اصهلی   محقق در پژوهش حاضرم( موقعیت پژوهشگر: 1

خود که همان اجرای فرآیند علمی تحقیهق اسهت بپهردازد و ههیا کجها نهه بهه عنهوان         

نده محتوای الگهوی تحقیهق عمهل نکهرده     صاحبنظر و فرد آگاه و نه به عنوان هدایت کن

است. با توجه به اینکه محقق در ابتدای تحقیهق بهه بررسهی مبهانی نظهری و تحقیقهات       

پیشین اقدام کردم این امکان وجود داشت کهه بها پهیش زمینهه و مفروضهاتی بهه انجهام        

ه مصاحبه ها بپردازد. از این روم محقق تالش کرد در زمان انجام مصاحبه ها بهدون اینکه  

در مورد چیزی که مطالعه کرده و آگاهی داردم صحبتی کند و ذهن مصهاحبه شهوندگان   

را به جهت خاصی هدایت کندم تنها به شنونده بودن در مصاحبه ها بپردازد و در مواردی 

که مصاحبه شوندگان از او سوالی داشتندم بدون هیا گونه جهت دههی پاسهخ آن هها را    

داده ها نیز محقق سعی کرد که تها حهد امکهان پهیش     بدهد. همچنینم در زمان تحلیل 

فرض ها را کنار بگذرد و تنها بر محتوای مصاحبه ها تمرکز کند. نهایتام برای اطمینان از 

تحقیق وارد نشهدهم محقهق از تعهدادی از خبرگهان در     های  اینکه نظرات محقق در یافته

 مورد یافته ها نظرخواهی به عمل آورد.

د آنچه در قسمت روایی توضیح داده شدم نتهایج تحقیهق حاضهر بها     مانن( کثرتگرائی: 2

آنچه در مبانی نظری  و تحقیقات پیشین مطرح شدهم سازگاری دارد و به نوعی آن ها را 

 کند.  می تایید

نتایج نهایی تحقیقم توسط یکی از خبرگان که هم در ( ممیزی کردن توسط یک داور: 3
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حکمرانی آب آشنایی داشتم با نگاه انتقادی و با بررسی  زمینه اجرایی و دانشگاهی با موضو 

 جزئیات مورد داوری قرار گرفت که با انجام اصالحاتی نتایج به تایید ایشان رسید. 

 سنجش کفایت فرآیند تحقیق

و همکهاران بهرای    31(م در پژوهش خودم به تبعیت از فلینت1390محقر و صادقی مقدم )

ا و تفسیرهام ترکیبی از معیارهای مورد استفاده در ارزیهابی  هارزیابی قابل اتکا بودن داده

اند کهه در ایهن   تحقیقات تفسیری و تحقیقات برخاسته از داده را مورد استفاده قرار داده

تحقیق این معیارها برای سنجش کفایت فرآیند تحقیقم بکار گرفته شده است. بهر ایهن   

ل اعتماد پذیریم انتقهال پهذیریم   های تفسیری شاماساسم معیارهای مربو  به پژوهش

اتکا پذیریم تصدیق پذیری و راستی و معیارهای تئوری بنیهادی تطهابقم فههم پهذیریم     

عمومیت و کنترل پذیری هستند. کفایت فرآیند تحقیق براسهاس معیارههای مهذکور در    

 ( مورد بررسی قرار گرفته است.4جدول)

 : سنجش کفایت فرآیند تحقیق 4جدول 

 توضیحات مفهوم معیار معیار ردیف

 تطابق 1

دهد معیاری که نشان می
ها با سهاختار ذهنهی   یافته

افههراد نسههبت بههه پدیههده  
 مورد بررسی تطبیق دارد.

پ  از اینکه مراحل کدگذاری پایان یافت و الگوی تحقیق طراحی 
در مورد یافته هها نظرخهواهی    شوندگانشدم از تعدادی از مصاحبه

هام تالش شد تا آنجا به عمل آمد. همچنین در حین انجام مصاحبه
مصاحبه شوندگان باز بیان شهود  های  که امکان پذیر استم دیدگاه

 و ابهامات برطر  شود. 

2 
فهم 
 پذیری

دهد معیاری که نشان می
نتایج حاصل از تحقیق تها  

ای از چههه حههد نماینههده  
مصههاحبه دنیههای واقعههی 
 شوندگان است.

در حین انجام مصاحبه ها تالش شهد تها حهدامکان مخصوصها در     
مورد خبرگان اجرایی بر تجارب و وقایع عینی تمرکز شود و از آن 
ها درخواست شد مصادیقی برای مباحث مطرح شده بیهان کننهد.   
همچنینم بعد از اینکه ابعاد و مولفه ها شناسایی شهدندم در مهورد   

خبرگان نظرخواهی به عمل آمد و با اصهالحات جزئهی   یافته ها از 
 نتایج به تایید آن ها رسید.

 عمومیت 3

دهد معیاری که نشان می
هههام ابعههاد مختلههف یافتههه

پدیده مورد بررسهی را در  
 خود جای داده است.

در این تحقیقم به منظور اطمینهان از عمومیهت و جامعیهت ابعهاد     
نفر(  19بیشتری از خبرگان )شناسایی شدهم تالش شد تا از تعداد 

نظرخواهی شود که هریک از آن ها نیز داری تخص  ها و تجارب 
متفاوتی بودنهد و از دیهدگاه خهود بهه مسهاله حکمرانهی آب نظهر        
داشتند. همچنینم در حین انجام مصاحبه ها تالش شد تا نظهرات  
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 توضیحات مفهوم معیار معیار ردیف

افراد به صورت تفضیلی و با ذکر جزئیات بررسهی شهود و تها حهد     
رکز افراد بر روی یک یا چند بحهث خها  جلهوگیری    ممکن از تم

تا حد امکهان ابعهاد مختلهف     هام شود و ضمن بیان تفصیلی دیدگاه
 پدیده بررسی شود. 

4 
کنترل 
 پذیری

دهد معیاری که نشان می
تا چه حد بهر ابعهاد قابهل    
کنتهههرل پدیهههده مهههورد  
 بررسی تمرکز شده است.

مرکهز بهر مهوارد    در زمان انجام مصاحبه ها تالش شد که ضهمن ت 
ها توسط خبرگانم بر مسائل و تجارب  ذهنی و مطرح شدن دیدگاه

عینی آن ها تمرکز شود. همچنهینم از خبرگهان مصهاحبه شهونده     
درخواست شد که تا حد ممکن از بیان نظرات کلی پرهیز کننهد و  

ههای   محقق در طول مصاحبه ها تالش کرد تا حهدممکن دیهدگاه  
 شود.  خبرگان به صورت جزئی مطرح 

5 
اعتماد 
 پذیری

دهد معیاری که نشان می
نتایج حاصل از تحقیق تها  

ههای   چه حد نماینده داده
 تحقیق است.

ای از قلهم نیفتهاده اسهتم     محقق به منظور اطمینان از اینکه نکتهه 
م په  از  کرد می ها یادداشت برداری ضمن اینکه در طول مصاحبه

انجام مصاحبه ها به بررسی چندین باره محتوای آن ها پرداخت و 
حتی در چند موردی که محقق ابهام داشتم بها مصهاحبه شهونده    
ارتبا  گرفت تا او نظر خود را واضح تهر و شهفا  تهر بیهان کنهد.      

تحقیهق همهان   ههای   همچنینم به منظور اطمینان از اینکهه یافتهه  
شوند بهوده اسهتم په  از اتمهام     چیزی است که مدنظر مصاحبه 

حاصل شده از تعهدادی  های  در مورد یافته هام تجزیه و تحلیل داده
 از خبرگان نظرخواهی به عمل آمد.

6 
انتقال 
 پذیری

معیهههاری کهههه قابلیهههت  
ههههای بکهههارگیری یافتهههه

های  تحقیق را در موقعیت
 مشهههابه دیگهههر نشهههان  

 دهد. می

در تحقیق حاضر تالش شده است که با صاحبنظران با تخص  ها 
فعالیت مختلف مصاحبه شود و از طرفی تالش شد تا های  و زمینه

گیردم تجهارب افهراد در    آنچه مبنای طراحی الگوی تحقیق قرار می
بستر پدیده مورد بررسی باشد. همچنهینم تهالش شهد از تجهارب     

متفاوت نظرخواهی شهود تها   افراد در مناطق مختلف با شرایط آبی 
قابلیت انتقال و بکارگیری الگوی تحقیق در مناطق مختلف فهراهم  

 شود.

7 
اتکا 
 پذیری

معیاری که منحصر بهودن  
یافته ها به زمان و مکهان  

دهد. ثبهات و   را نشان می
هههای  پایههداری در تبیههین

 صورت گرفته.

دم عملیهاتی افهرا  های  در مصاحبه ها تالش شد تا تجارب و دیدگاه
شرایط بومی و متغیرهای محیطی در تحلیل ها درنظرگرفته شود. 
همچنینم در مصاحبه ها محقق از مصاحبه شهوندگان درخواسهت   
کرد  تجارب خود در زمان ها و شرایط مختلف را مطرح کنند و به 

 یک دوره زمانی یا یک مکان خا  اکتفا نکنند.

8 
تصدیق 
 پذیری

دهد  می معیاری که نشان
تفسههیرهای  تهها چههه حههد

صورت گرفتههم برآمهده از   
شوندگان اسهت و  مصاحبه

تحههت تههاثیر سههوءگیری  

محقق تالش کرد که بهه منظهور جلهوگیری از سهوءگیریم ضهمن      
جایی که ابهام داشت بها برقهراری    هام بررسی چندین باره مصاحبه

م از آن ها بخواهد نظرات خود را شفا  تر تماس مجدد با خبرگان
و واضح تر بیان کننهد. ضهمنام بها نظرخهواهی از خبرگهان په  از       

تالش شد تا حد امکان اختال  بین آنچهه   هام تجریه و تحلیل داده
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 توضیحات مفهوم معیار معیار ردیف

منظور خبرگان بوده و آنچه محقق نتیجه گیری کهرده اسهتم بهه     محقق نبوده است.
 حداقل ممکن برسد.

 راستی 9

دهد معیاری که نشان می
فسهههیرها تحهههت تهههاثیر ت

اطالعات نادرست یا طفره 
شهوندگان  رفتن مصهاحبه 

 قرار نگرفته است.

محقق بهه منظهور جلهب اعتمهاد خبرگهانم تهالش کهرد کهه جهو          
ها به صورت باز و در فضایی صهمیمی انجهام شهود و ایهن     مصاحبه

اطمینان برای مصاحبه شونده حاصل شود که ههیا گونهه افشهای    
مصههاحبه انجههام نمههی شههود و صههرفا  اطالعههات و نیههز گزارشههی از

 شود.  می ها به صورت یکجا و توسط شخ  محقق ارزیابیمصاحبه

 گیری بحث و نتیجه

بحران آبم یکی از مسائلی است که در آینده ادامه حیات و فعالیهت در ایهران را تهدیهد    

پی درپی روبهه رو بهوده و ایهن    های  کند. کشور ما در چند سال گذشته با خشکسالی می

مساله باعث شده اکثر مناطق با تنش آبی روبه ور شوند. امام ایهن تمهام مهاجرا نیسهت و     

سیاستگذاری نادرست در حکمرانی آب باعهث شهده کهه منهابع موجهود آبهی بهه شهکل         

نادرستی مورد بهره برداری قرار گیرند. از این روم در تحقیق حاضر تالش شده اسهت تها   

ایران طراحی گردد. در ایهن تحقیهقم از روش   مشی منسجم حکمرانی آب در  الگوی خط

دسهته آسهیب    3های تحقیقم  تحلیل تم برای طراحی الگو استفاده گردید. براساس یافته

راهبهرد   10شامل شکا  حاکمیتیم شکا  سیاستگذاری و شکا  عملیاتی و همچنهینم  

م اصلی شامل مدیریت منهابعم حکمرانهی مشهارکتیم اقتصهاد آ،بم ارتقهای بسهتر اجرایهی       

سههازی علمههیم  مههدیریت کههالنم مههدیریت تقاضههای آبم مههدیریت عرضههه آبم  رفیههت 

 سازی شناسایی شدند. مداری و فرهنگ مشتری

حههاکمیتی شناسههایی شههده شههامل شههکا  اداریم شههکا  هههد  و شههکا     شههکا 

 ههای  پاسخگویی است. شکا  اداریم مسائل و مشکالت مربو  به بخش اداری و سازمان

وپا  های دست کند که دچار ناکارآمدی و بوروکراسی می مرتبط با حکمرانی آب را بررسی

گیری و هدفگهذاری اشهاره دارد و    گیر و توام با فساد است. شکا  هد م به ضعف جهت

های مختلف درگیر در مدیریت آبم دچار بخشی نگهری و نگهاه    کند که بخش مطرح می

بزنهد. در مهورد    مهی  اهدا  مشترک و منسهجم رنهج  مدت هستند و از فقدان وجود  کوتاه

گهردد کهه اگرچهه در     ترین مساله به دولت و مدیران دولتی برمی شکا  پاسخگوییم مهم
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کنندم ولی در عمهل جهدیتی ندارنهد و در     گفتارم آب را به عنوان دغدغه خود معرفی می

شهود. در   مهی  پذیری و متمرکز کردن قدرت برای خود مشاهده هام عدم مسئولیت بین آن

مورد شکا  سیاستگذاریم دو شکا  اطالعاتی و شکا  خط مشهی وجهود دارد. شهکا     

اطالعاتی به این موضو  اشاره دارد که در مورد مسائل آبم آگاهی و دانش کهافی وجهود   

ندارد و شدت بحران آب براساس آمار و ارقام معتبر قابل بررسهی نیسهت. همچنهینم در    

طراحهی شهده در بخهش آب    های  مشی بیان کرد که خط توان می مشی مورد شکا  خط

ضعیف و فاقد کارآمدی اجرایی هستند. نهایتام شهکا  عملیهاتی شهامل شهکا  مهالی و      

شکا   رفیت است. حکمرانی آب از نظر علم مدیریت مهالی ضهعیف اسهت و قهادر بهه      

آب  گیری بهینه از منابع مالی موجود نیست. نهایتهام  رفیهت بخهش    جذب منابع و بهره

مطلوب نیست و توازن مناسبی بین عرضه و تقاضا وجود ندارد که شهاید یکهی از دالیهل    

اصلی بحران امروزم فقدان مدیریت و ایجاد تعادل مطلوب بین عرضه و تقاضا بوده اسهت.  

( کهه بهه عنهوان یهک الگهوی عمهومی       2011) OCEDآسیب شناسی با الگوی  های یافته

های شناسایی توسط پورخسروانی و همکاران  آسیبمطرح استم سازگار است. همچنینم 

( نیز در تحقیق حاضر تایید شدند. ضمنام الگوی تحقیق نسبت به مدل اندیشکده 1399)

 ها را نیز شناسایی کرده است. های مربو  به شکا  ( جامع تر است و شاخ 1394آب )

سایی شد. راهبرد اصلی برای حکمرانی مطلوب آب شنا 10همچنینم در این تحقیقم 

گیهری از  رفیهت تمهامی ذینفعهان اشهاره دارد.       راهبرد حکمرانی مشارکتیم برلزوم بهره

های حکمرانی  ( در تحقیق خود اشاره کردند که یکی از ضعف1399قربانیان و همکاران )

آفرینی عمده دولت است که راهبرد حکمرانهی مشهارکتی ایهن ضهعف را رفهع       آبم نقش

  به اقتصاد آب است که در ایران تقریبا تاکنون به آن توجهی کند. دیگر راهبرد مربو می

نشده است. براساس این راهبردم آب اگرچه یک منبع عمومی استم امها بهرای مهدیریت    

عرضه و تقاضا در آن باید از اصول اقتصادی استفاده کرد. در تحقیقات دیگر تهوجهی بهه   

ایی را نیز لزوم فراهم آوردن بسهتر  این مساله نشده است. ضمنام راهبرد ارتقای بستر اجر

اداری و قانونی برای حکمرانی مطلوب دانست که با اصل قانون مداری در مدل اندیشکده 

مجله  شهورای   ههای   ( و اصالح ساختار مطرح شده توسهط مرکهز پهژوهش   1394آب )

( سازگار است. راهبرد کالن نیزم بر گذر از مدیریت مقطعهی و بخشهی و   1391اسالمی )

به سمت مهدیریت کهالن و بلندمهدت دارد. اکثهر تحقیقهات از جملهه جیمنهز و        حرکت 
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انهد.   (م بهر لهزوم مهدیریت اسهتراتژیک در حکمرانهی آب تاکیهده کهرده       2020همکاران )

راهبردهای مدیریت عرضه و مدیریت تقاضا نیز اشهاره دارنهد کهه یهک الگهوی مطلهوب       

منابع تقاضا ایجاد کند  به نحهوی   حکمرانی باید بتواند تعادل مناسبی بین منابع عرضه و

(م بهه  2013که در بلندمدت پایداری منابع تحقق یابد. در تحقیق الرسهون و همکهاران )  

نمودهایی از حکمرانی پایدار  اشاره شده است که با نتایج تحقیق حاضهر سهازگار اسهت.    

د سازی کمتر در تحقیقات دیگهر مهور   مداری و فرهنگ سازیم مشتری راهبردهای  رفیت

سازی شده  از شاخ  ها به طور کامل مفهومای  توجه بوده که در این تحقیق با مجموعه

 است.   

از بازیگران حکمرانی شناسایی شهدند  ای  همچنینم در الگوی تحقیق حاضرم مجموعه

گیری از مشهارکت همهدیگر و ایجهاد ههم      ه توانند در تحقق راهبردها با بهر که هریک می

شند. البتهم این موضو  تا حدود زیادی بسهتگی بهه پایهان دادن بهه     آفرین با افزاییم نقش

انحصار دولت در مدیریت آب و بهره گیری از  رفیت سهایر فعهاالن دارد. همچنهینم در    

ای و مداخله گر مطرح شهده توسهط خبرگهان     از عوامل زمینهای  الگوی تحقیقم مجموعه

 ندمهدت را تحهت تهاثیر قهرار    شناسایی شدند که اجرای راهبردها و حرکهت در مسهیر بل  

گر که عمدتا نیز مربو  به دولت استم باید به شکلی باشند کهه   دهند. عوامل مداخله می

نقش تسهیل گر را ایفا کند. مثالم توسعه دولت الکترونیک و یا ثبات )در برابر بی ثباتی( 

نیهزم   ای تواند نقش تسهیل گر داشته باشند. در مورد عوامهل زمینهه   می در بخش دولتی

نگهریم آثهار منفهی     توان با پایش و آینهده  ها وجود نداردم ولی می اگرچه کنترلی روی آن

تواند توسهعه پایهدار  و امنیهت آب را بهرای      ها را  مطلوب آبم نتایج مثبتی دارد و می آن

 آینده محقق کند.های  نسل

مشهی منسهجم    در این تحقیق تالش شهد تها الگهویی بهومی و کهاربردی بهرای خهط       

توانند ضمن شناسایی موانع موجود  مرانی آب در ایران ارائه گردد.  تحقیقات آتی میحک

بر سر راه اجرای راهبردهام اثربخشی آن ها را مورد بررسی قرار دهند. همچنینم اجهزای  

تواند بررسی گردد. مثال اینکهه چگونهه بهازار     می مختلف الگوی تحقیق در تحقیقات آتی

عوامل فرهنگی دخیل در حکمرانی آب چه هستندم هر یهک از   آب ایجاد شود و یا اینکه

 هایی این عواملم  رفیت یک موضو  تحقیقی را دارند. نهایتام تحقیق حاضر با محدودیت

ترین آنم نداشتن رویکرد فرآیندی در الگوی تحقیق )ساختار الگهوی   روبه رو بود که مهم
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 موضو  مدنظر قرار گیرد. تواند این می تحقیقم علی ( بود که در تحقیقات آتی

 ها نوشت پی
1. Jiménez 2. Benson 

3. United Nations Development Programme (UNDP) 

4. Larsen 

5. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 

6. Water Governance Initiative (WGI) 7. Akhmouch & Clavreul 

8. Fliervoet 9. Brouwer 

10. government 11. Groenfeldt and Schmidt  
12. Pahl-Wostl 13. Floria 

14. Global Water Partnership (GWP) 15.  Rogers & Hall 

16. Lautze 17. Teisman 

18. Clare and Hartman 19. Miguel 

20. Scholes 21. Larson 

22. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 

23. validity 24. Merriam 

25. triangulation  26. Guion, Diehl & McDonald 

27. member checks 28. Creswell & Miller 

29. Morse, Barrett, Mayan, Olson, & Spiers,  

30. .Reliability 31. Flint 

 منابع
 بهرای  نهوین  گزیداری آب: معرفی درحوزه حکمرانی دانش (. نقشه1398اعظمیم موسی و پویام مهرداد )

م شماره کشاورزی آموزش مدیریت پژوهش نامه فصلکشاورزی.  و آموزش ترویج های پژوهش مدیریت

 .106-125م 50

گذاری عمومی بهر   تاثیر فرآیند سیاست(. 1399امیریم آرشم مدیر شانه چیم محسن و گلشنیم علیرضا )

 .45-72م 60م دوره پانزدهمم شماره پژوهشنامه علوم سیاسی. بحران آب در جمهوری اسالمی ایران

حکمرانهی  ههای   ارزیهابی شهاخ   (. 1399بدیسارم ناصرالدینم احمدیم محمدصادق و مدبرنژادم عاطفهه ) 

-286م 93م  دوره بیسهت و دومم شهماره   فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست. ش آبخوب در بخ

275. 

فصهلنامه مطالعهات   . گهذاری مبتنهی بهر پیچیهدگی     گزارش ملی آب و سیاسهت  (. 1397فتاحیم سجاد )
 . 321-328م 27تمم شماره م دوره هشراهبردی سیاستگذاری عمومی

ایهران.   در آب حکمرانهی  ناکهامی  بهر  مهؤثر  عوامهل  (. تحلیل1399احمدی پورم زهرا و احمدیم ابراهیم )

http://www.ipsajournal.ir/article_417_21d3841467434030dd6c8902d23fce84.pdf
http://www.ipsajournal.ir/article_417_21d3841467434030dd6c8902d23fce84.pdf
http://sspp.iranjournals.ir/article_31143.html
http://sspp.iranjournals.ir/article_31143.html


  1400 زمستانم 64شماره  شانزدهممسال  | فصلناهم علوم مدرییت اریان | 30

 

 .111-140م دوره هشتمم شماره ویژهم راهبردی و کالنهای  فصلنامه سیاست

م دوره پایهدار دو فصلنامه آب و توسعه  حکمرانی خوب و مدیریت آبم(.1393) عمرانیان خراسانی, حمید

 .94-95م 3اولم شماره 

 بهر  مهؤثر  (. عوامهل 1399پورخسروانیم انی م توحیدفامم محمهدم امینهیم علهی اکبهر و جاللهیم رضها )      

-109م 50م دوره سهیزدهمم شهماره   سیاسهی  مطالعات فصلنامهایران.  در آب منابع سیاست ناکارآمدی

87. 

ههای   ایران. فصلنامه سیاست در آب بحران و گذاری(. سیاست 1398اسالمیم روح اهلل و رحیمیم احمد )

 .410-434م 3راهبردی و کالنم دوره هفتمم شماره 

بررسهی تطبیقهی و آسهیب    (. 1391مجل  شورای اسالمی )دفتر مطالعات زیربنایی( )های  مرکز پژوهش
م شهماره   250 . مدموضهوعی شناسی ساختار حاکمیتی مدیریت آب در ایران و ارائهه سهاختار مطلهوب   

 .12650مسلسل 

 آب  بهازتعریف  اجتماعی (. بانکداری1398قربانیانم محمدم فیحی هرندیم مهدی و لیاقتم عبدالمجید )

 .425-437م 4م دوره پانزدهمم شماره تحقیقات منابع آب ایرانحکمرانی آ،ب. های  رژیم

اتاق بازرگانیم صنایعم معادن و  رمارزیابی مقدماتی حکمرانی آب کشو(. 1394اندیشکده تدبیر آب ایران )

 کشاورزی کرمانم چاپ دومم ویرایش اول.

آسیب شناسی سیاست گذاری بحهران آب   (.1397کریمی نژادم مژدهمگلشنیمعلیرضا و بوستانیف فردین)

م 89شهماره   م1397زمسهتان  مو هفهتم   سهت یسال ب مراهبردفصلنامه  .در ایران با رویکرد آینده نگاری

95-124. 

طراحهی و تبیهین الگهوی همههاهنگی زنجیههره تههأمین در سههطح     (.  1391مقدمم محمدرضها ) صادقی
م رسهاله دکتهری مهدیریت تولیههد و عملیههاتم      شهبکه خودروسازی )مطالعه مهوردی: ایهران خهودرو(   

 .دانشهکده مهدیریتم دانشگاه تهران

 کردی: رویدر صنعت خودروساز نیتأم رهیزنج یهماهنگ (.1390محقرم علی و صادقی مقدمم محمد رضا)
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Abstract: 
The water crisis in different parts of Iran recounts an ambiguous and 

challenging future. Although the drought and rainfall in recent years have 

had some share in this crisis, much of the blame has to be placed on policy 

and governance issues. This study is aimed at designing an integrated policy 

for water governance in Iran. In this research, the process of water 

governance in Iran and several countries has been studied and the existing 

harms in water resources management have been investigated using a 

thematic analysis approach. We conducted a semi-structured interviews with 

19 Iran’s executives and academic experts in the field of water resources. 

The results indicate that in general, there are three gaps in policy formulation 

and implementation; governance, policy and operational.  As for main 

strategies, the country is faced inadequacies in areas of resource 

management, participatory governance, water economy, executive platform 

improvement, macro management, water demand management, water supply 

management, scientific capacity building, customer orientation and culture 

building. Finally, after collecting and analyzing the data, the optimal model 

of water governance was designed. 
Key words: policy, water governance, pathology, strategic model, theme 

analysis. 
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