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Water governance is a range of social, political, economic 
and administrative systems that manage and develop water 
resources and water transfer systems at different levels of 
society. Therefore, water governance is more about deci-
sion-making methods, such as how, by whom and under 
what conditions these decisions are made. One of the rea-
sons for the failure of the development path is the lack of a 
national and indigenous paradigm for governing in accor-
dance with social values and compatible with the cultural 
and historical conditions of Iran. This study investigates 
water governance in Iran by using a qualitative meta-anal-
ysis and provides a systematic formulation of them. Also 
using MAXQDA 11 qualitative data analysis software, wa-
ter governance qualitative analysis was performed in Iran. 
The articles are divided into three categories: what, why, 
and how, depending on what the topic or question is about 
water governance. Each researcher has used a different 
approach to designing their research based on individual 
point of view, so the totality of the research did not follow 
a single analytical procedure. Among the researches, the 
increase and dominance of the researches that have dealt 
with the questions of what and why water governance, it 
can be seen that such researches are more in the field of 
theorizing and do not lead to theorizing and presenting 
theories. However, a new model for water governance has 
been presented in a lesser way in researches. Therefore, it 
is necessary for the people of each country to formulate 
the method of development and progress of their country 
according to their conditions. 
Keywords: Qualitative Data Analysis, Water Gover-
nance, Governance Theories.
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 Regular articleپژوهشی

سیاسی،  اجتامعی،  سیستم های  از  طیفی  به  آب  حکمرانی 
اقتصادی و اداری گفته می شود که منابع آب و سیستم های انتقال 
آب را در سطوح مختلف جامعه مدیریت و توسعه می دهد. از 
این رو حکمرانی آب بیشرت در مورد روش های تصمیم گیری است 
مانند اینکه چگونه، توسط چه کسی و تحت چه رشایطی این 
تصمیامت گرفته می شود. یکی از دالیل ناکامی در مسیر توسعه، 
نداشنت الگوی ملی و بومی برای حکمرانی متناسب با ارزش های 
اجتامعی و سازگار با رشایط فرهنگی و تاریخی ایران می باشد. 
و  حکمرانی  حوزه  نظریه های  فراتحلیل  به  پژوهش  این  در 
مدیریت منابع آب در ایران پرداخته شده و صورت بندی منظمی 
از آن ها ارائه شده است. همچنین با استفاده  از نرم افزار تحلیل 
داده های کیفی MAXQDA 11 به تحلیل کیفی حکمرانی آب 
در ایران پرداخته شد. مقاله ها براساس اینکه به چه موضوع یا 
سوالی درباره حکمرانی آب پرداخته اند در سه دسته چیستی، 
چرایی و چگونگی قرار گرفته اند. در میان پژوهش ها، فزونی و 
غلبه پژوهش هایی كه به سوال های چیستی و چرایی حكمرانی 
بیشرت  پژوهش ها  نوع  این  به چشم می خورد  پرداخته اند،  آب 
در حوزه نظریه آزمایی قرار می  گیرند و به نظریه سازی و ارائه 
برای  جدیدی  الگوی  ارائه  درحالی كه  منی شوند.  منجر  نظریه 
حکمرانی آب کشور به صورت کمرنگ تری در پژوهش ها ارائه 
با توجه به  بنابراین رضورت دارد مردم هر کشوری  شده است. 
رشایط خودشان به تدوین روش توسعه و پیرشفت كشور اقدام 
منایند و به طور مسلم تا زمانی كه الگوی مناسبی با رشایط ایران 

ایجاد نشود، این مفاهیم گره ای از كار باز منی کند.
واژه های كلیدی: تحلیل داده های کیفی، حکمرانی آب، نظریه های 

حکمرانی.
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مقدمه

با  و  است  گرفته  قرار  و خشک  گرم  منطقه ای  در  ایران  کشور 
توجه  به موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی، همواره با مساله 
کم آبی مواجه بوده است. در رابطه با مساله حکمرانی حوزه آب، 
بعضی از پژوهشگران، مانند Wittfogel )1957( باتوجه به تفاوت 
آب و هوایی مناطق آسیایی و اروپایی، دولت های رشقی شبیه 
به ایران را "امپراطوری آب" نامیده اند. طبق نظر این پژوهشگر، 
که  می باشند  استبدادی  شبه  رژیم های  آبی،  امپراطوری های 
کالن  تشکیالت  ایجاد  طریق  از  را  خود  حاکمیت  مرشوعیت 
گسرتده  تفکر  نهاده اند.  بنا  شهروندان  برای  آبیاری  سامانه های 
کارل مارکس و ویتفوگل درباره جوامع رشقی، با واقعیت پیچیده 
دوره های  از  بسیاری  در  منی باشد.  منطبق  ایران  سنتی  جامعه 
تاریخی، تشکیالت مدنی جوامع شهری و روستایی نظام تسهیم 
با  به تدریج  اما  را در دست داشته اند  افراد  بین  و ترشیک آب 
برآمدن تجددگرایی و نوسازی صنعتی در ایران و به طور خاص 
بعد از انقالب سفید، پدیده "دولت بزرگ آبرسان" که نیازهای 
آبی شهری، صنعتی و کشاورزی را تأمین می کند، پدیدار شد و 

از آن زمان ممکن است با آنچه ویتفوگل آن را "جامعه سازه های 
آبی" می خواند مشابه شده باشد. البته تحلیل ویتفوگل با وضعیت 
فعلی ایران تفاوت های آشکاری دارد. جامعه سازه های آبی از نظر 
این متفکر، جامعه ای ساکن و به دور از تنش های اجتامعی است، 
در حالی که واقعیت کنونی جامعه ایران بیانگر آسیب پذیر بودن 
شدید جامعه از منظر بحران های محیط زیستی می باشد. طبق 
آمار و اطالعات در دسرتس و شاخص های بین املللی چون فالکن 
مارک، ایران تا بروز بحران کامل بی آبی تنها یک دهه فاصله دارد 
و هم اکنون با توجه  به جمعیت بیش از 80 میلیونی و حدود 116 
میلیارد مرتمکعب آب تجدیدپذیر، رسانه آبی ایران در محدوده 
و   Delavari Edalat( می گیرد  قرار  آبی  تنش  دارای  کشورهای 
ویتفوگل،  و  مارکس  تصور  برخالف  بنابراین   .)2018  ،Abdi
به علت کمبود آب و حضور دولت متمرکز، جامعه ایران سکون 
و ثبات اجتامعی را تجربه منی کند، بلکه به گفته صاحب نظران و 
اظهارنظرهای مسئوالن کشور، تنش های آبی متدن و بقای ایرانی 
را در معرض تهدید قرار داده است و انتظار می رود که دیر یا 
زود بحران های عظیم اقتصادی، اجتامعی و امنیتی پدیدار شود 

)کالنرتی، 1395؛ چیت چیان، 1395(.

مروری بر پژوهش های صورت گرفته در مطالعات حکمرانی آب

سابقه مطالعات مرتبط با حوزه آب و حکمرانی آن در ایران بسیار 
طوالنی می باشد. خط فکری کارل ویتفوگل در دوره معارص از 
مقابل،  در  است.  یافته  ادامه  خارجی  و  داخلی  متفکران  سوی 
را  ایران  در  فعلی آب  دارد که حکمرانی  دیدگاه دیگری وجود 
حاصل رویارویی نظام حکمرانی با موج تجددخواهی و نوسازی 
آمرانه از باال به پایین می داند )Balali، 2009؛ Yazdanpanah و 

همکاران، 2013(.
اشرتاک  است.  شده  ارائه  آب  حکمرانی  از  گوناگونی  تعاریف 
سیاسی،  متعدد  "سیستم های  از:  است  عبارت  تعریف ها  همه 
اقتصادی و اجرایی برای توسعه، مدیریت منابع آب  اجتامعی، 
و   Rogers( اجتامعی"  ارائه خدمات آب در سطوح مختلف  و 
Hall، 2003(. به عبارت دیگر سیستم های حکمرانی آب مشخص 
آبی  چه  به  چگونه،  و  زمانی  چه  در  کسی،  چه  که  می منایند 
دسرتسی داشته باشد و از منافع و خدمات مرتبط با آن بهره مند 

.)2001 ،Allan( شود
قبل از تعریف پایه نظری این پژوهش، رضوری است تا تفاوت 
دو مفهوم حکمرانی و مدیریت از یکدیگر تبیین شود. به طور 
کلی می توان مدیریت را به فعالیت های اجرایی و حکمرانی را 
به بسرت ساختاری موجود برای اجرای آن فعالیت ها نسبت داد. 
تنظیم گر  خاصیت  در  را  دو  این  تفاوت   )2015(  Pahl-Wostl

بودن سیستم حکمرانی می داند، بنابراین مدیریت به فعالیت های 
مختلفی مانند پایش، توسعه و عملیات روزمره با هدف نگه داشنت 
وضعیت منابع آب در رشایطی مطلوب اشاره دارد. اما حکمرانی 
به ساختار و بسرتی اشاره می مناید که فعالیت های مدیریتی در 
آن تنظیم می شوند. Rogers و Hall )2003( برای تبیین جایگاه 
حکمرانی در مدیریت یکپارچه منابع آب، بر این مطلب تأکید 
می منایند که فرآیند سیاسی مدیریت یکپارچه منابع آب در فضای 
تهی انجام منی گیرد، بلکه نیازمند بسرتی توامنند می باشد که هامن 
یک  آب خود  بنابراین حکمرانی  است.  آب  اثربخش  حکمرانی 
هدف نیست، بلکه وسیله ای برای رسیدن به یک یا مجموعه ای 
از اهداف می باشد و ارزیابی آن می تواند به ریشه یابی شکست 
یا موفقیت یک هدف به خصوص مدیریتی که در قالب یک یا 
مجموعه ای از سیاست ها شکل  گرفته است، کمک مناید. ارزیابی 
حکمرانی بیانگر متام علل شکست یا موفقیت یک سیاست نیست، 
بلکه به بخش تنظیم گری فعالیت ها می پردازد که امروزه در دنیا 
 ،OECD( است  شده  شناخته  آب  چالش  بزرگ ترین  به عنوان 
آن  براساس  )که  کشور  آب  موجود  مقررات  و  قوانین   .)2011
به عمل می آید( در کلیت خود جامع  بهره برداری  از منابع آب 
هستند؛ اما منشأ مواردی از مشکالت مربوط به قوانین نامناسب 
یا ناکافی می باشد. در بسیاری از موارد به دلیل تلقی نامناسب یا 
تحت فشارهای سیاسی و اجتامعی اقدامات اجرایی متناقض با 

این قوانین بوده است )داوری، 1393(.
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جدول 1- تعاریف مختلف حکمرانی )سلیمی و مکنون، 1397(

مرجعتعریفنهاد/فرد

حكمرانی مجموعه ای از اقدام های فردی و نهادی، عمومی و خصوصی برای برنامه ریزی و اداره سازمان ملل متحد
مشرتک امور و فرآیند مستمری از ایجاد تفاهم میان منافع متفاوت و متضاد است که در قالب 
اقدام های مشارکتی و سازگار حرکت می کند و شامل نهادهای رسمی، ترتیب های غیررسمی و 

رسمایه اجتامعی شهروندان می شود.

نادری )1390(

کمیسیون حکمرانی 
جهانی

حکمرانی مجموعه روش های فردی و نهادی، عمومی و خصوصی است که امور مشرتک مردم 
را اداره می کند. حکمرانی فرآیند پیوسته ای است که از طریق آن منافع متضاد یا متنوع همساز 

شده و اقدام همکاری جویانه اتخاذ می شود.

نادری )1390(

مخرب و مهرآرا حکمرانی عبارت است از: شیوه اعامل قدرت در مدیریت منابع اقتصادی و اجتامعی یک کشور.بانک جهانی
)1382(

سازمان همکاری های 
اقتصادی و توسعه

سیستم پیچیده ای از تعامالت بین ساختارها، سنت ها، کارکردها )مسئولیت ها( و فرآیندها 
)عملکردها( که به وسیله سه ارزش کلیدی، یعنی پاسخگویی، شفافیت و مشارکت مشخص می شود.

دباغ و نفری 
)1388(

برنامه عمران سازمان 
ملل

اعامل اقتدار اقتصادی، سیاسی و اجرایی به منظور اداره امور جامعه در همه سطوح. حکمرانی 
سازوکارها، فرآیندها و نهادهایی را شامل می شود که از طریق آن، شهروندان و گروه ها منافع 
خود را منسجم و مشخص می کنند، حقوق قانونی خود را اعامل می منایند، با وظایف  آن آشنا 

می شوند و اختالف هایشان را حل می کنند.

نیکو نسبتی 
)1390(

صندوق بین املللی 
پول

باتوجه به اهداف صندوق بین املللی پول، حکمرانی به جنبه های اقتصادی در دو حوزه بهبود 
اداره منابع عمومی، حامیت از توسعه و حفاظت از شفافیت و اقتصاد پایدار و محیط قانومنند 

محدود است که انجام فعالیت های بخش خصوصی کارآمد را نیز تسهیل می کند.

نیکو نسبتی 
)1390(

  

حکمرانی 

آب
اصول 

حکمرانی
کارایی

آفرینان ساختارها و نقش

)2012 ،UNDP( شکل 2- چارچوب ارزیابی حکمرانی آب

چارچوب ارزیابی حکمرانی

برای  کشور  حکمرانی  نظام  که  بزرگی  تصمیامت  اجرای  در 
فقط  بگیرد،  باید  یا  است  گرفته  تاکنون  آب  بحران  با  مقابله 
هرچند  نیست.  کارساز  دیوان ساالری  و  اداری  کارهای  و  ساز 
که مفهوم حکمرانی آب نوپدید محسوب می شود و در اسناد 
اما  نیست،  رایج  این اصطالح  موجود حوزه آب کشور چندان 
مطالعاتی در زمینه رشایط نهاد آب کشور، وضعیت مشارکت، 
قانون محوری و مرشوعیت وجود دارد که در انجام ارزیابی و 

ارزیابی حکمرانی آب

برنامه توسعه سازمان ملل UNDP )2012( ارزیابی حکمرانی آب 
را در چارچوبی بر اساس شکل )1( توصیه منوده است. ارزیابی 
حکمرانی آب در ایران بر پایه چارچوب برنامه توسعه سازمان 
ملل را می توان از هر سه منظر مندرج در شکل های )1 و 2( مورد 

بررسی قرار داد. 

بعد سیاستی

بعد اقتصادی
حکمرانی 

آب

بعد اجت
عی

بعد محیطی
استفاده پایدار استفاده کارا

استفاده برابر

فرصت برابر

)2012 ،UNDP( شکل 1- وجوه حکمرانی آب
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کاستی های حکمرانی آب می تواند تأمین نیازهای پایه انسانی و 
محیط زیستی را مختل، رشد اقتصادی را کاهش، عملکرد و اثربخشی 
را کم، رسمایه گذاری در بخش آب را با دلرسدی و مشارکت گروداران 

در فرآیند تصمیم گیری را با رسخوردگی مواجه مناید.

روش شناسی پژوهش

بررسی  برای مطالعه و  تحلیل کیفی  از روش  پژوهش  این  در 
استفاده شده است. به این منظور از تحقیقات موجود در این 
سال  از  و  فارسی  مقاالت  برای   1397 تا   1383 سال  از  زمینه 
2005 تا 2019 برای مقاله های انگلیسی استفاده شد. انتخاب 
صورت  پژوهش های  بین  از  علمی  گزارش  و  مقاله  چارچوب 
گرفته، به دالیل روش شناختی بوده است و متناظر با واقعیت 

عینی می باشد.
است:  کرده  تعریف  اینگونه  را  فراتحلیل   )1387( خلعتربی 
در  تفاوت های موجود  آن سعی می شود  براساس  که  "روشی 
به  رسیدن  در  و  منود  استنتاج  را  قبلی  شده  انجام  تحقیقات 

چیستی، چرایی و 

چگونگی

محورهای نظری 

حکمرانی
های اصلی شکافهای اصلی چالش

مشارکت-

�رکز زدایی-

رسمیت یاف�-

تنوع ساز و کارها-

مداری قانون-

نوش� درست قانون-
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شکل 3- چارچوب ارزیابی حکمرانی )اندیشکده تدبیر آب ایران، 1394(

اهداف و رضورت تحقیق

هدف اصلی این پژوهش تحلیل نظریه های حکمرانی و مدیریت 
منابع آب در ایران می باشد تا با استفاده از نتایج این پژوهش و 
اولویت بندی مؤلفه ها براساس نتیجه گیری انجام شده، ساز و کار 

اجرای آن در حوزه حکمرانی و مدیریت آب کشور فراهم شود.

اصول حکمرانی

قابلیت  شفافیت،  موضوع  سه  به  می توان  را  حکمرانی  اصول 
اندازه گیری و مشارکت تقسیم منود. دو دیدگاه کالن در خصوص 
مدیریت منابع آب وجود دارد: یکی نگاه "باال به پایین" و دیگری 
"پایین به باال". با توجه  به قانون توزیع عادالنه آب اگر حکومت 
این صورت  باالدستی در زمینه آب بشناسیم در  نهاد  به عنوان  را 
موضوعیت گروداران و تصمیم های آن ها یا نهادهای غیررسمی در 
آب کمرنگ شده و بالطبع با یک نهاد باال به پایین رو به رو خواهیم 
بود. بررسی های گسرتده اخیر در سطح جهانی نشان داده است 

صورت  تحقیقات  طبق  است.  شده  استناد  پژوهش  این  تهیه 
برای حکمرانی آب کشور در نظر  گرفته هشت شکاف اصلی 

گرفته شده است که این شکاف ها عامل اصلی ضعف اقتدار در 
نظام حکمرانی آب کشور تشخیص داده می شوند.
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یک رسی نتایج کلی و کاربردی از آن بهره برد". فراتحلیل با 
مرور نظام مند منابع، برای پیدا کردن، ارزشیابی، ترکیب و در 
صورت نیاز، جمع بندی آماری، به تحقیقاتی می پردازد که قبالً 
مهم ترین  درآمده اند.  تحریر  رشته  به  خاصی  موضوع  درباره 
نتیجه  ادغام  با  که  است  این  پژوهش ها  اینگونه  مزیت 
مطالعات مختلف، قدرت مطالعه را برای یافنت نتایج معنادار 
افزایش می دهد )رضاییان، 1384(. روش فراتحلیل، متفاوت و 
بیشرت  ادبیات،  مرور  است.  پژوهش ها  ادبیات  مرور  از  فراتر 
توصیفی و نقلی است، اما فراتحلیل جنبه استنباطی و جامع 
دارد و به مدد بهره مندی از روش های آماری، از مرور رصف 
ادبیات و پیشینه ها فراتر می رود )آزادی احمدآبادی، 1392(. 
شده  پرداخته  پژوهش  این  اصلی  ارکان  معرفی  به  ادامه  در 

است.
 MAXQDA11 در این مطالعه از نرم افزار تحلیل داده های کیفی
از  این نرم افزار یکی  به منظور تحلیل پژوهش ها استفاده شد. 
برترین نرم افزارهای مورد استفاده جهت تجزیه و بررسی داده های 
این  از جمله ویژگی های برجسته  کیفی و نظریه پردازی است. 
نرم افزار عبارت است از: پیرشو بودن در پشتیبانی و سازگاری با 
گسرته وسیع زبان های زنده دنیا و سازگاری کامل با زبان فارسی 

می باشد.

• نوع و سطح فراتحلیل
این پژوهش به صورت كیفی و تحلیلی از روش فرا تحلیل استفاده 
می کند. در فراتحلیل كیفی، بیش تر از آماره های توصیفی استفاده 
می شود. مشخص منودن فراوانی، درصد فراوانی، فراوانی تجمعی 
و درصد فراوانی تجمعی، ترسیم منودار میله ای و دایره ای برای 
منایش نتایج، مشخص منودن مد و ... از ارکان مهم این مطالعه 

محسوب می شوند.

• جامعه آماری
زمینه  در   ... و  پایان نامه  گزارش،  مقاله،   83 پژوهش،  این  در 
حکمرانی آب از سال 1383 تا 1397 برای مقاالت فارسی و از 
سال 2005 تا 2019 برای مقاالت انگلیسی بررسی شده است. 
این مقاله ها از هفت پایگاه داده علمی کشور )پایگاه مجالت 
بانک  کشور2،  دانشگاهی  اطالعات جهاد  مرکز  نور1،  تخصصی 
پایگاه  انسانی4،  علوم  جامع  پرتال  کشور3،  نرشیات  اطالعات 
گوگل  همچنین  و  گوگل6  جستجوگر  موتور  و  دانش5(  مرجع 
اسکوالر7 به دست آمده است. الزم به ذکر است در این پژوهش 
آب  منابع  مدیریت  و  حکمرانی  محور  با  خارجی  مقاالت  از 
ایران استفاده شد که از پایگاه ساینس دایرکت8، اشپرینگر9 و 

... به دست آمد.

یافته های پژوهش

یافته های این پژوهش در سه بخش یافته های توصیفی فراتحلیل، 
ارزیابی كیفی مقاله ها و تحلیل یافته ها بیان می شود. در بخش 
یافته های توصیفی، گزارش آماری از پژوهش های بررسی شده ارائه 
شده است. در ادامه، پژوهش ها از جنبه محتوا و كیفیت تحلیل 
شده و در نهایت به جمع بندی یافته های توصیفی و تحلیلی پرداخته 

خواهد شد.

• یافته های توصیفی فراتحلیل
در این بخش، شش شاخص درباره پژوهش های صورت گرفته بررسی 
شده است که عبارت اند از: قالب مقاله ها، بازه زمانی، سنخ شناسی 
پژوهشگران، جنسیت پژوهشگران، توزیع جغرافیایی و روش پژوهش.

• قالب پژوهش های صورت گرفته
قالب های  در  آن ها  انتشار  نحوه  پژوهش ها،  قالب  از  منظور 
گزارش كارشناسی، علمی پژوهشی، علمی ترویجی، پایان نامه و... 
است. در این پژوهش دوازده قالب مختلف شناسایی شد كه در 

جدول )2( توزیع فراوانی هر یك از قالب ها ارائه شده است.

جدول 2- توزیع فراوانی قالب منترش شده پژوهش های حوزه 
حکمرانی آب در ایران

درصد فراوانیتعدادقالب

3339/76فصلنامه علمی پژوهشی

22/41فصلنامه آموزشی پژوهشی

22/41فصلنامه علمی ترویجی

11/2نرشیه علمی

ISI 89/64ژورنال

11/2دوفصلنامه

11/2رساله دکرتی

33/61پایان نامه کارشناسی ارشد

22/41مقاالت سمپوزیوم

2125/30هامیش سیویلیکا

89/64ضمیمه اقتصادی

Master journal list11/2

83100تعداد کل
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شکل 4- فراوانی قالب پژوهش های ارائه شده

با  پژوهشی  علمی  مقاله های  می شود،  مشاهده  كه  هامن طور 
فراوانی 39/76 درصد، بیشرتین درصد را به خود اختصاص داده اند 
كه این مساله نشان دهنده كیفیت به نسبت باالی مطالب ارائه 

شده در خصوص حكمرانی آب است.

• بازه زمانی
است.  بوده  پژوهش ها  انتشار  تاریخ  زمانی،  بازه  از  منظور 
پژوهش ها در فاصله زمانی سال های 1383 تا 1397 برای مقاالت 
فارسی و سال های 2005 تا 2019 برای مقاالت انگلیسی بررسی 
حوزه  در  شده  انجام  پژوهش های  توزیع   )5( شکل  شده اند. 
حکمرانی آب را نشان می دهد. هامن طور که مشاهده می شود، 
پژوهش های منترششده به مضمون حکمرانی آب طی این 14 

سال رشد نسبی داشته اند.
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شکل 5- رسی زمانی مقاله های منترش شده در حوزه حکمرانی آب در ایران

• سنخ شناسی10 پژوهشگران
پژوهشگر   189 توسط  مجموع  در  شده،  انتخاب  پژوهش   83
آن ها  توزیع  فراوانی   )3( جدول  در  که  درآمده اند  نگارش  به 
ارائه شده است. هامن طور كه مالحظه می شود 52/91 درصد 
پژوهش ها توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه ها صورت گرفته 

انجام  در  دانشگاه ها  علمی  هیئت  اعضای  باالی  سهم  است. 
این پژوهش ها می تواند نشانگر سطح كیفی باالی پژوهش های 

حوزه حكمرانی آب در ایران باشد.

جدول 3- فراوانی پژوهشگران حوزه حکمرانی آب در ایران

درصد فراوانیفراوانینوع پژوهشگر

10052/91هیئت علمی دانشگاه

147/41دکرتی

2814/81دانشجوی دکرتی

2513/23کارشناس ارشد

73/70دانشجوی کارشناسی ارشد

157/94کارشناس

189100تعداد کل پژوهشگران
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شکل 6- فراوانی نوع پژوهشگر

• جنسیت پژوهشگران
از بین 189 پژوهشگری که در زمینه حکمرانی آب پژوهش  انجام 
داده اند، 76/72 درصد مرد و 23/28 درصد زن بوده اند )جدول 4(.

جدول 4- جنسیت پژوهشگران حوزه حکمرانی آب در ایران

درصدفراوانیجنسیت پژوهشگر

14576/72مرد

4423/28زن

• توزیع جغرافیایی
براساس جدول )5(، 56/08 درصد تحقیقات در مراكز پژوهشی 
و تحقیقاتی تهران، 34/92 درصد در سایر شهرستان  های كشور 
و حدود 6 درصد به صورت مشرتك توسط پژوهشگران تهران و 
محققان  توسط  پژوهش ها  از  درصد   8/99 شهرستان ها،  سایر 

خارج از کشور انجام گرفته است.
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جدول 5- توزیع جغرافیایی مراکز پژوهشی

درصدفراوانیتوزیع جغرافیایی

10656/08تهران

6634/92شهرستان ها

178/99خارج از کشور
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شکل 7- فراوانی توزیع پژوهشگران

• روش پژوهش
هامن طورکه در جدول )6( ارائه شده است، از لحاظ روش استفاده 
شده در پژوهش های صورت گرفته، 69/88 درصد پژوهش ها از 
روش پژوهش کیفی، 13/25 درصد پژوهش ها از روش کمی و 

17/87 درصد از روش ترکیبی کمی-کیفی استفاده منوده اند.

جدول 6- توزیع روش پژوهش ها

ترکیبی )کمی-کیفی(کیفیکمیروش پژوهش

115814تعداد

13/2569/8817/87درصد فراوانی
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شکل 8- فراوانی روش پژوهش های ارائه شده

• ارزیابی کیفی پژوهش ها
در فراتحلیل، ارزیابی به اظهارنظر درباره اعتبار پژوهش ها گفته 
می شود. هدف از دستیابی به خطاها برجسته منودن ضعف های 
پژوهشگر نیست؛ بلكه رسیدن به جمع بندی صحیح و نشان دادن 
خألهای پژوهشی است )توکل و عرفان منش، 1393(. در فراتحلیل 
روش های آماری بسیاری برای سنجش اعتبار پژوهش های كمی 

وجود دارد، اما ارزیابی كیفیت در پژوهش هایی كه رصفاً ماهیت 
كیفی دارند با دشواری بیشرتی صورت می گیرد. در این پژوهش 
برای بررسی کیفی پژوهش ها، شاخص "سه گانه بلیکی" در نظر 
گرفته شده است )بلیکی، 1387(. همچنین در ارزیابی، به تناسب 
توجه  نیز  پژوهش ها  روش شناسی  و  نظری  چارچوب  موضوع، 
می شود كه جنبه هایی از آن در بخش یافته های توصیفی بررسی 

و به جنبه های تكمیلی آن پرداخته شد.

جدول 7- دسته بندی پژوهش های حوزه حکمرانی آب در ایران 
براساس شاخص سه گانه بلیکی

چگونگیچراییچیستیسوال پژوهش

184817تعداد )فراوانی(

21/6957/8320/48درصد فراوانی
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شکل 9- فراوانی سؤال پژوهش های ارائه شده

براساس شاخص سه گانه بلیكی، سؤال های پژوهشی را می توان 
از لحاظ فرم به سه دسته چیستی، چرایی و چگونگی طبقه بندی 

منود.

• مقاله های سطح چیستی
تعداد کمی از پژوهش ها در سطح پاسخ به سؤال های چیستی 
متوقف  تاریخی  سیر  و  مفهوم  ترشیح  شامل  آب،  حكمرانی 
مانده اند. این دسته از پژوهش ها به تبیین مفهوم حكمرانی آب 
آب،  نظریه های حكمرانی  تحول  بیان سیر  با  اغلب  و  پرداخته 
حكمرانی خوب را به عنوان آخرین نظریه معرفی منوده اند. معرفی 
اصول حاكم بر حكمرانی خوب )از جمله شفافیت، پاسخگویی، 
از مهم ترین   ،)... ثبات سیاسی و  حاكمیت قانون، كنرتل فساد، 
مباحث این پژوهش ها می باشد. برخی دیگر از مقاله های این 
دسته پس از معرفی، به نقد مفهوم حكمرانی آب پرداخته اند. 
آب  حكمرانی  نظریه های  كه  جنبه هایی  مهم ترین  جمله  از 
به خصوص حكمرانی خوب در آن ها نقد شده است، عبارت اند از: 
نقد آسیب شناسی سیاستگذاری، مفهوم تدابیر نهادی، چالش ها و 
ابزارهای حکمرانی آب، رضورت انجام فرآیند خصوصی سازی در 
حکمرانی آب، حکمرانی در مدیریت به هم پیوسته منابع آب، 
حکمرانی خوب آب راهکاری برای توسعه پایدار و امنیت ملی در 

ایران، حکمرانی های محلی آب و ... ارائه منودند.
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سال هشتم، شامره 1، 1400 نرشیه آب و توسعه پایدار
8

• مقاله های سطح چرایی
به سؤال  پاسخگویی  از  پس  كه  مقاله هایی هستند  دوم  دسته 
چیستی، به مبحث چرایی پرداخته اند. این دسته از مقاله ها كه 
بیشرتین فراوانی را داشتند، در واقع به بررسی اثر حكمرانی آب 
بر پارامرتهای مختلف و بالعكس پرداخته اند. برای مثال یادگاری 
و همکاران )1397( در پژوهش خود تحت عنوان "تحلیل نهادی 
به  زاینده رود"  مطالعه حوضه  ایران،  در  آب  ساختار حکمرانی 
بحث حکمرانی آب و حوزه های آب رودخانه در ایران پرداختند. 
این پژوهشگران نتیجه گرفتند در رشایط فعلی در عملکرد نهاد 
از  اداری بخش آب بیش تر  اثربخشی مدیریت سازمانی و  آب، 
اثربخشی قوانین و سیاست های بخش آب می باشد. به این معنا 
همچنین،  می کند.  ایفا  سازه ای  مدیریت  را  محوری  نقش  که 
عملکرد  که  می دهد  نشان  آب  بخش  عملکرد  کلی  ارزیابی 
فیزیکی باالترین میزان تحقق را در مقایسه با سایر مؤلفه های 
مالی، اقتصادی و عدالت دارا می باشد. مهم ترین موضوعاتی كه 
رابطه آن ها با حكمرانی بررسی شده است، عبارت اند از: ارتباط 
حکمرانی با فناوری و فرهنگ، یادگیری اجتامعی، آینده پژوهی 

انتقادی، عملکرد مدیریتی، شفافیت، سایه مافیا و ...
در جدول )8( مهم ترین موضوعات، مرور اجاملی مباحث و فراوانی 
بر  مؤثر  حکمرانی  است.  شده  ارائه  چرایی  دسته  پژوهش های 
مدیریت یکپارچه منابع آب و همچنین حکمرانی آب در حوزه  های 

آب رودخانه بیش ترین فراوانی در بین پژوهش ها را دارند.

جدول 8- فراوانی پژوهش های دسته چرایی

فراوانیموضوع

4حکمرانی و حفاظت از منابع آب زیرزمینی ایران

2ارتباط حکمرانی، فناوری و فرهنگ

2حکمرانی آب در برنامه ریزی استفاده از پساب شهری

4حکمرانی آب و یادگیری اجتامعی

9حكمرانی مؤثر بر مدیریت یكپارچه منابع آب

1حکمرانی آب و آینده پژوهی انتقادی

2حکمرانی آب و عملکرد مدیریتی

10حکمرانی آب و حوزه های آب رودخانه

2حکمرانی آب و چالش های حقوقی

1حکمرانی آب و سایه مافیا

1حکمرانی آب و توسعه پایدار و امنیت ملی

2حکمرانی آب و تحلیل شبکه اجتامعی

1حکمرانی محلی آب

2حکمرانی آب و سوء مدیریت های آبی

1اصول حکمرانی آب و شفافیت

2ارزیابی پایداری نظام حکمرانی آب

1استخراج و وزن دهی شاخص های معرف اصول حکمرانی آب

1حکمرانی آب شهری

• مقاله های سطح چگونگی
از دسته دوم،  پژوهش هایی هستند كه ضمن عبور  دسته سوم 
با گسرتش دامنه پژوهش خود و در نظر گرفنت رشایط بومی و 
ملی، سعی در ارائه الگویی برای چگونگی حكمرانی آب در ایران 
داشته اند یا روش های اجرایی و دستیابی به حكمرانی مطلوب را 
ارائه داده اند. برای منونه، کالنرتی و همکاران )1396( در پژوهشی 
)مطالعۀ  آب  به  حساس  شهرهای  الگوی  "بومی سازی  عنوان  با 

موردی: کالن شهر تهران( " به ارائه الگویی جدید برای حکمرانی 
شهرهای حساس به آب پرداختند. نتایج به دست آمده در کالن شهر 
تهران نشان داد این شهر با بحران شدید آبی مواجه است و تقریباً 
هیچ  یک از ابعاد آن در رشایط کامالً مطلوب قرار ندارد. نتیجه 
کلی تحقیق این پژوهشگران نشان داد که بیشرتین میزان اهمیت 
با 0/2932 به شاخص حکمرانی حساس به آب و کمرتین میزان 

0/0616 به شاخص کیفیت فضای شهری مربوط است.

تحلیل یافته ها

تحلیل یافته ها در دو بخش توصیفی و نظری بررسی می شود.

• تحلیل یافته های توصیفی
از تحلیل توصیفی این پژوهش ها نتایج زیر به دست آمده است:

- تعداد پژوهش های صورت گرفته در سال های 1383 تا 1397 
مقاالت  برای   2019 تا   2005 سال  از  و  فارسی  مقاالت  برای 
انگلیسی نشان از رشد با شیب مالیم دارد و با توجه  به منودار 
رسی زمانی این حوزه، می توان ادعا منود كه از سال 1393 به بعد، 

پژوهش در این حوزه بیشرت شده است.

- 39/76 درصد از پژوهش ها در قالب مقاله های علمی-پژوهشی 
منترش شده اند.

علمی  هیئت  اعضای  حوزه  این  پژوهشگران  درصد   52/91  -
دانشگاه ها هستند كه نشان دهنده سطح كیفی باالی پژوهش های 
انجام شده در این حوزه و پتانسیل دانشگاهی برای اظهارنظر در 

این حوزه است.
- 69/88 درصد پژوهش ها از روش کیفی استفاده منوده اند.

- 56/08 درصد پژوهش ها در مراکز و دانشگاه های واقع در شهر 
تهران صورت پذیرفته اند.

- 76/72 درصد از پژوهش ها توسط پژوهشگران مرد انجام  شده 
است.
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• تحلیل یافته های نظری
از سؤال های چیستی،  بیان پاسخ هر یک  به  در تحلیل نظری، 
از  گرفته  صورت  دسته بندی  به  توجه  با  چگونگی  و  چرایی 
دیدگاه  براساس  پژوهشگر  هر  است.  شده  پرداخته  پژوهش ها 
فردی، مسیر متفاوتی را برای طراحی پژوهش خود به كار برده 
است. پژوهش هایی كه به سؤال های چیستی و چرایی حكمرانی 
آب پرداخته اند، به چشم می خورد كه این نوع پژوهش ها بیشرت 
در حوزه نظریه آزمایی قرار می گیرند و به نظریه سازی و ارائه 
برای  جدیدی  الگوی  ارائه  درحالی كه  منی شوند.  منجر  نظریه 
ارائه  پژوهش ها  در  کمرنگ تری  به صورت  کشور  آب  حکمرانی 

شده است.

بحث و نتیجه گیری

در این پژوهش تالش شد با بررسی پژوهش های صورت گرفته 
در حوزه حکمرانی آب در ایران، نگرش محققان کشور به این 
شود.  ارائه  آن ها  از  منظمی  صورت بندی  و  تحلیل  را  موضوع 
مقاله ها براساس اینکه به چه موضوع یا سؤالی درباره حکمرانی 
قرار  پرداخته اند در سه دسته چیستی، چرایی و چگونگی  آب 
گرفته اند. هر پژوهشگر بر اساس دیدگاه فردی، مسیر متفاوتی را 
برای طراحی پژوهش خود به كار برده است، از این رو مجموع 
تحقیقات از رویه قابل تحلیل واحدی پیروی منی کردند. در میان 
پژوهش ها، فزونی و غلبه پژوهش هایی كه به سؤال های چیستی 
این  كه  به چشم می خورد  پرداخته اند،  و چرایی حكمرانی آب 
نوع پژوهش ها بیشرت در حوزه نظریه آزمایی قرار می گیرند و 
ارائه  ارائه نظریه منجر منی شوند. درحالی كه  به نظریه سازی و 
الگوی جدیدی برای حکمرانی آب کشور به صورت کمرنگ  تری 
در پژوهش ها ارائه شده است. بنابراین رضورت دارد مردم هر 
با توجه به رشایط خودشان به تدوین روش توسعه و  کشوری 

پیرشفت كشور اقدام منایند و به طور مسلم تا زمانی كه الگوی 
مناسبی با رشایط ایران ایجاد نشود، این مفاهیم نیز گره ای از كار 
باز منی کند. برای اصالح و بهبود حكمرانی آب، می توان رویكرد 
تغییر از باال به پایین یا تغییر از پایین به باال را اتخاذ منود. برای 
مشوق ها  و  انگیزه ها  باید  اول  مثبت،  تغییرات  این  به  رسیدن 
تغییر كنند و هزینه های مربوط به اقدامات فعاالنه یا منفعل 
مشخص شود. هم فکری و استفاده از نظرات بخش دانشگاهی 
یکی از راهکارهای الزم در کاهش جدال و کشمکش در عرصه 
سیاست گذاری خواهد بود. الزم است نظرات انحصارطلبانه جای 
خود را به مذاکره و گفت و گو دهد و روش های رانت جویانه به 
و  گفت وگو  حاصل  سیاست گذاری،  تصمیم های  تا  رسد  حداقل 
چانه زنی همه طرف های درگیر و ذی نفع باشد، نه حاصل قدرت 
باالدستی یك عضو خاص. البته این رویكردها به صورت تعاملی 
عمل منوده و یكدیگر را تقویت می کنند و در واقع با بهره گرفنت 
از مجموعه این اقدامات، می توان  امید داشت كه به طور ملموس 

حركت كشور به سوی بهبود نحوه حكمرانی آب تقویت شود.

پی نوشت

1-www.noormags.ir
2-www.sid.ir 
3-www.magiran.com 
4-www.ensani.ir
5-www.civilica.com
6-www.google.com
7-scholar.google.com
8-www.sciencedirect.com
9-www.springer.com
10-Typology
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