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ط با حکمراني آب در ایران با رویکرد های مرتب آسيب شناسي پژوهش

 ( 0831-0831فراروش )بازه زماني: 

 2، ليلي بنياد1اکبر زارع شاه آبادي

 16/05/1000تاریخ پذیرش:  27/07/1893تاریخ دریافت: 

 چکیده
باشد. ها و مقاالت مربوط به حوزه حکمرانی آب می شناسی روشی پژوهشهدف این مقاله آسیب

های نورمگز، مگ پایگاه هایی است که درنامهپژوهشی و پایان-مقاله علمی 121جامعه آماری پژوهش 

ایران، پرتال جامع علوم انسانی، پایگاه مراکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی و ایران داک با محوریت 

به چاپ رسیده است. پس از بررسی  1811-1831های  موضوعی حکمرانی آب در بازه زمانی سال

موضوع و هم در محتوا به بحث  گیری هدفمند که هم در مقاله و پایان نامه، با نمونه 11مقاالت، 

 81های پژوهش نشان داد که  حکمرانی آب پرداخته بودند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. یافته

 11های خود استفاده کردند. همچنین گرایی در پژوهش ها از مبانی فلسفی اثبات درصد از پژوهش

کاوی و استفهامی در کردهای استقرایی، پسها از رویکرد قیاسی و مابقی از سایر روی مورد از پژوهش

درصد  11ها نیز کدگذاری کیفی با های خود بهره بردند. در میان روش تقلیل دادهپژوهش

-پرطرفدارترین روش در میان پژوهشگران حوزه حکمرانی آب بوده است. در ارتباط با روش جمع

صد  بیشترین کاربرد را در انجام در 81ها، روش میدانی و اسنادی با سهمی در حدود آوری داده

توان گفت که  ها میهای تحلیل دادهاند. همچنین در مورد روشهای حکمرانی آب داشته پژوهش

درصد(. با  81کیفی است )-ها مربوط به روش توصیفی های تحلیل دادهباالترین میزان در میان روش

ها و مقاالت مرتبط با حکمرانی آب انجام  شناسی پژوهش توجه به اینکه تاکنون بررسی در زمینه آسیب

ها دستاوردی نو و بدیع  های این مقاله مبنی بر وجود نواقص زیاد در این پژوهش نشده است یافته

 آید. بشمار می
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 مقدمه و بیان مسئله

آب موضوعی پیچیده و چند بعدی است. همین چند بعدی بودن و نگاه به آن از زوایا و علوم 

ای چون اقتصاد آب، سیاست آب، آوردن پژوهشگران به موضوعات بین رشته مختلف باعث روی

شناسی سیاسی در حوزه آب و دیگر موارد شده است. یکی از دالیل این پیچیدگی  عدالت آب، بوم

نگاه به آب به عنوان موضوعی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی است. امروزه پرداختن به 

کشور ما که جزء مناطق خشک و نیمه خشک بوده، اهمیت زیادی  موضوع مدیریت منابع آب در

ها در های زیرزمینی و بحرانی شدن بسیاری از دشت رویه از منابع آبپیدا کرده است. برداشت بی

های سیاستگذاران ترین بخش به یکی از دغدغهکنار تأمین آب بخش کشاورزی به عنوان پرمصرف

درصد، در خاورمیانه  ٩1صرفی در بخش کشاورزی در دنیا تبدیل شده است. سهم برداشت آب م

های کشاورزی تجهیز شـده به منظور  میزان وابستگی زمین .درصد است 12درصد و در ایران  31

درصــد، در خاورمیانــه  3/81آبیاری به منــابع آب زیرزمینــی بــه طــور متوســط در دنیــا 

تا  81ـد اســت. بــازده آبیاری در بخش کشاورزی بین درصـ 1/٩2درصــد و در ایــران  2/1٩

رسد در کشور ما کمبود منابع آبی تنها (. به نظر می13: 1813درصد است )مرزبان و همکاران،  8٣

عمیق نیست بلکه محصول های عمیق و نیمهناشی از منابع طبیعی یا کاربرد فناوری در حفر چاه

-گیرندگان است. در واقع، توسعهرست سیاستگذاران و تصمیمهای بعضاً نادها و استراتژیسیاست

سد( با مجموع  121رویه از منابع آب از طریق ساختن سد ) ی بیکشاورزی در ایران با استفادهی

هزار حلقه چاه( ممکن  ٣11های متعدد )در حدود  کیلومتر مکعب و احداث چاه 8٣حجم ذخیره 

حجم ذخایر آب تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بوده است.  گیر ی آن، کاهش چشمشده است که نتیجه

گوی برخی نیازهای  مدت جواب تواند در کوتاه ی ناپایدار کشاورزی میدر حالی که این توسعه

زایی باشد، اما آثار درازمدت آن بر منابع آبی سطحی و  کشور در زمینه تأمین غذا و اشتغال

تواند شرایطی غیر قابل بازگشت را رقم  که میزیرزمینی باعث ورشکستگی آبی کشور شده است 

(. وجود چنین وضعیتی در ارتباط با مدیریت منابع آب 11: 2121و همکاران،  1بزند )مغربی

سیاستگذاران را بر آن داشت که رویکرد خود را نسبت به بررسی موضوع آب به عنوان یک پدیده 

نگاه جدید به موضوع آب است که در  ای تغییر دهند. حکمرانی آب همان رویکرد وچند ضابطه

های اخیر توجه اندیشمندان این حوزه را به خود جلب کرده است. حکمرانی آب به فرآیند سال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Maghrebi 
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گیری است حکمرانی ناظر بر چگونگی تصمیم کنیم اشاره دارد، در واقعگیری که دنبال میتصمیم

اهمیت این موضوع به ویژه در چند  (.1: 2111، 1گیرد )نوالن و باکرو اینکه چه کسی تصمیم می

تری خود را سال اخیر که جهان با تغییرات اقلیمی و محیط زیستی روبه رو بوده به صورت پررنگ

است.  نگاهی به مطالعات انجام شده پیرامون حکمرانی آب حاکی از آن است که این   نشان داده

کشور قرار گرفته است. اهمیت مورد توجه پژوهشگران داخل  1832موضوع تقریبا از سالهای 

ای که ای واقعیتی غیرقابل انکار است. منتها نکتهروش پژوهش در میان پژوهشگران در هر رشته

های مختلف را به خود جلب کرده است، از به ویژه چند سال اخیر توجه پژوهشگران در حوزه

مرانی آب و روی های مختلف علم از جمله حکهای موجود در حوزهروش یک سو بحث تنوع

ای و از سوی دیگر داشتن یک اسلوب و چارچوب مشخص برای های بین رشتهآوردن به پژوهش

ی رعایت این اسلوب روشی به کسب نتایج متقن و قابل ها است. بررسی و مطالعهانجام پژوهش

 کند. همین تنوع روشی جامعه علمی را با حجم عظیم و متراکمی ازاعتماد در علم کمک می

با توجه به  ها در ارتباط با موضوع حکمرانی آب مواجهه کرده است. با این تفاسیر و پژوهش

های گوناگون به کار گرفته شده در حوزه حکمرانی آب، هدف اصلی پژوهش در اهمیت روش

های انجام شده در حوزه حکمرانی آب در قالب واقع بررسی و نقد بخش روش شناسی پژوهش

های مرتبط با حکمرانی آب از سابقه کم و تعداد اندک ا از آنجا که پژوهشیک فراروش است لذ

ها و مقاالت مرتبط برخوردار است و مقاله یا پژوهشی که با رویکرد فراروش به بررسی پژوهش

با حکمرانی آب و مرور و بررسی آنها پرداخته باشد؛ انجام نشده است این مقاله اولین مورد از این 

 کند. باشد همین موضوع اهمیت و ضرورت این پژوهش را دوچندان میمیها دست بررسی

های داخلی و هم  نگاهی به مطالعات انجام شده در حوزه حکمرانی آب هم در میان پژوهش

 های خارجی حاکی از آن است که این موضوع به جهت گستردگی و تنوع دارای دامنه پژوهش

های متفاوت انجام شده است. این  های مختلف با روشبسیار وسیعی است این مطالعات در رشته

انجام شده است. برخی از  2ای، کمی، کیفی و یا ترکیبیهای کتابخانهها اغلب با روش پژوهش

ها نیز با روش تاریخی به بحث درباره روند تاریخی حکمرانی آب در ایران و یا پژوهش

اند. در  ست به بررسی این موضوع پرداختهسناریوهایی که برای آینده حکمرانی آب قابل تصور ا

شود و بنابراین با این تنوعات و می ها دیدهرسد تنوع زیادی در پژوهشمجموع به نظر می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .  Nowlan & Bakker 

2 . Mix-method 
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ای به این های متعدد، اشکاالت متدولوژیک فراوانی نیز بر آنها وارد است که تاکنون مقاله روش

ها و خالءهای روشی در حوزه اب آسیبموضوع نپرداخته است و این بررسی اولین پژوهش در ب

های آنها  شناسی روشباشد. لذا این مقاله ضمن بر شمردن این تنوعات به آسیبحکمرانی آب می

ها عمدتاً با چه مبانی فلسفی، رویکرد  پردازد. سؤاالت اصلی این مقاله عبارتند از: این پژوهشمی

آوری و تقلیل  های جمع پژوهشی، روش پژوهشی، نوع پژوهشی، جهت گیری، اهداف، راهبردهای

خوانی  ها تا چه حد با اصول علمی و اهداف پژوهش هم اند؟ این روش ها انجام شده و تحلیل داده

 داشته، و با هم سازگار بوده، و در رسیدن به نتایج صحیح مؤثر بوده است؟

 مباني نظري

ژوهش آنها از مدل ساندرز  شناسی روش پها و آسیبنامهبه منظور بررسی مقاالت و پایان

استفاده شده است. ساندرز در این مبحث تالش دارد مراحل انجام یک فراروش را مورد بررسی 

های پیچیده و تودرتو به روش پیاز معروف است قرار دهد. این روش به دلیل بررسی الیه

 (. 113: 2111 1)ساندرز

 
 . مدل اقتباسي پیاز پژوهش1شکل شماره 

. ساندرز و 11: 1811پور، پور و داداش، الوندی11: 1831فر و همکاران، . دانایی1818ی، بلیک :منبع

 113: 2111همکاران، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Saunders et al 
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 هاي پژوهشي مدل پیاز پژوهش.جزئیات اليه1جدول شماره 

 تعاريف مربوط به هر اليه پژوهشي
هاي  هاي اليه مصداق

 پژوهش

هاي اليه

 پژوهش

ی تکیه دارد و از طریق فاصله انداختن میان گرای روشهای کمی بر فلسفه اثبات

کوشد تا به شناختی عینی از واقعیت دست  موضوع شناخت و فاعل شناسایی می

درک »گرایان، تفسیرگرایان نگران  ( برخالف اثبات33: 1831یابد. )صدوقی، 

( محققان 22: 2111هستند )کوهن و همکاران، « دنیای ذهنی تجربیات انسانی

های کمی هستند )والن و های کیفی و نه جنبهمتمرکز بر جنبهتفسیرگرایانه 

پارادایم انتقادی پژوهش خود را در مسائل مربوط به عدالت  (2111فرانکل، 

دهند و به دنبال حل مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است اجتماعی قرار می

رد انواع (. پارادایم پراگماتیسمی نیز تالش دا8٣: 2111، 1)کیونجا و کویینی

گرایی سنتی)یا این یا آن( را رد کند. در این پارادایم دانش هم امری بر تقابل

شود که ساخته به لحاظ اجتماعی و هم بنیانی برای واقعیت دنیایی تعریف می

 (.2٣-21: 1831کنند )محمد پور، انسانها در آن تجربه و زندگی می

های پارادایم

گرا، تفسیری،  مثبت

 گماتیسمانتقادی  پرا

مبانی 

فلسفی 

 پژوهش

ای باشد آن نظریه آوری شده مؤید نظریه ها و شواهد جمعمادامی که داده

های علمی به تفکر قیاسی همچنان مورد قبول بوده و بر این اساس تئوری

(. در حالیکه در رویکرد استقرایی 183٩پایبندند )زارعی و همکاران، 

کند که در پی ی پژوهش را آغاز نمیپژوهشگر با در اختیار داشتن یک تئور

دهد در گذر گردآوری و تأیید آن باشد بلکه مطالعه یک پدیده اجازه می

: 1831ها، تئوری حاکم بر رفتار آن پدیده آشکار شود )دانایی فر، تحلیل داده

شود اما در پی کاوی از یک توالی منظم مشاهده آغاز می(. استراتژی پس٣3

است و نقطه آغاز در استراتژی استفهامی جهان اجتماعی های متفاوتی تببین

 (.288: 181٩. سلیمی و دولتیاری، 18: 1812کنشگران است )بلیکی، 

قیاسی، استقرایی، 

 کاوی استفهامی، پس

رویکرد 

 پژوهش

های تحقیق به طور عمده جهت  های کمی، روش گیریدر رویکردها و جهت

تر هستند به عبارت دیگر در  ه مناسبتعیین گسترده یک مسئله، مشکل یا پدید

مطالعات کمی وظیفه اصلی آمار عمل به یک آزمون برای تصدیق یا تکذیب 

های تجزیه هایی است که پژوهشگر بر اساس مفاهیم حاصل از دادهبندیجمع

، خیرالدین و دالیی 1812و تحلیل شده، انجام داده است )براتی و همکاران، 

 کمی، کیفی، ترکیبی
نوع 

 پژوهش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Kivunja& Kuyini 
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 تعاريف مربوط به هر اليه پژوهشي
هاي  هاي اليه مصداق

 پژوهش

هاي اليه

 پژوهش

و در مقابل اگر هدف مطالعه به طور عمده توضیح  (.121-121: 181٣میالن، 

گیری یک موقعیت، پدیده مسئله یا اتفاق باشد و اطالعات با استفاده از اندازه

آوری شود روش تحقیق کیفی بر  های اسمی و ترتیبی جمع متغیرها در مقیاس

شناسی ترکیبی که (. روش1٩1: 2118، 1شود )اسلوکان پژوهش حاکم می

های عددی ها و تحلیلگیرد و هم به دادهگرایی قرار میارادایم عملعمدتاً در پ

 (.8: 181٩های روایتی می پردازد )تدلی و تشکری،  ها و تحلیلو هم به داده

هایی هستند که هدفشان عموماً توسعه های پایه یا بنیادی پژوهشپژوهش

عظیمی از آن به خاطر کنجکاوی  مرزهای دانش توصیفی است و بخش

های جدید را برای  های کاربردی نیز توصیه گیرد. پژوهشدانشمندان شکل می

 (.181: 181٣به کاربستن فراهم می آورند )موسی پور و همکاران، 

 بنیادی، کاربردی

جهت 

گیری 

 پژوهش

تحقیق اجتماعی بیشتر برای کشف یک موضوع یا آشنایی اولیه با آن موضوع 

گیرد. این رهیافت هنگامی بارز است که محقق موضوع جدیدی را رت میصو

بررسی کند. یکی از مقاصد اصلی بسیاری از مطالعات در علوم اجتماعی 

کند و به توصیف توصیف موقعیتها و رویدادهاست. محقق مشاهده می

(. سومین هدف هر تحقیق 213-21٩: 1812پردازد. )ببی، مشاهدات خود می

تبیین امور است. تبیین پاسخ به پرسش چرایی یک پدیده یا رویداد اجتماعی 

-است، همانگونه که توصیف به پرسش از چگونگی وقوع پدیده یا رویداد می

ها و وقایع عبارت است از درک و ارائه توضیحی که چرا  باشد. تبیین پدیده

من مفهوم ها متضاند که بدین معنا تبیین ها و وقایع این چنین رخ دادهپدیده

اند: کلیه تبیین  اند، یا همانگونه که تعدادی از دانشمندان تصریح کرده علت

 (18-11: 1812اند )اکبری،  های علمی، علی

اکتشاف، توصیف، 

بینی،  تبیین، فهم، پیش

تغییر، ارزشیابی، 

 برآورد تأثیر

اهداف 

 نهایی

اند  بررسیپیمایش غالبا با تعیین افرادی که نماینده و معرف گروه مورد 

شود )بیکر، )نمونه( و طرح سؤاالتی که باید از آنها پرسیده شود آغاز می

(. در تحقیقاتی که از آن به عنوان تحقیقات سطحی یا تحقیقات 21: 1811

ها و متغیرهای مورد توجه، نگرش شود محقق بر پدیدهتوصیفی یاد می

: 1811راقی، دارد )نادری و سیف ن« نگرش پروازی»سطحی یا به اصطالح 

راهبرد پیمایش، 

توصیفی محض، 

تحلیل محتوا، تحلیل 

 ی، اقدام پژوهشمنطق

راهبرد 

 پیمایش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Slocun 
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 تعاريف مربوط به هر اليه پژوهشي
هاي  هاي اليه مصداق

 پژوهش

هاي اليه

 پژوهش

دهد که (. روش تحلیل محتوا یک همبستگی کلی را مورد بررسی قرار می11

بر اساس محتوای پیام یک متن در مورد سه عنصر دیگر فرایند ارتباط یعنی 

: 181٣کند )اتسلندر، گیری میفرستنده، گیرنده و وضعیت اجتماعی نتیجه

که به معلمان و  های کیفی استپژوهی رویکردی در پژوهش (. اقدام٩٣

ای پژوهش را با موقعیت تربیتی  کند تا به گونه کارگزاران آموزشی کمک می

تلفیق کنند تا بتوانند نقش مستقیم و فوری در موقعیت تربیتی و بهبود فرایند 

 (.128: 1811آموزش ایفا کنند )زندوانیان و همکاران، 

های پژوهشی خود را درباره کنشگران، وقایع و در این روش، پژوهشگر داده

کند )صادقی فسایی و آوری می های اجتماعی، از بین منابع و اسناد جمع پدیده

-(. تحقیق میدانی را برخی معادل تحقیق کیفی می٩8: 1811عرفان منش، 

ها بیان وال به زبان عادی و روزمره مانند روزنامهگیرند؛ چرا که مشاهدات معم

شود هدف تحقیقات میدانی اغلب آن است که مشاهده جهان بر اساس می

: 1831چارچوب مرجع افراد مورد بررسی انجام گیرد )ایمان و غفاری نسب، 

11.) 

روش اسنادی، 

 میدانی و پرسشنامه

روش 

جمع 

آوری 

 اطالعات

پیشرفته آمار چند متغیری است که در جهت دستیابی تحلیل عاملی یکی از فنون 

سازی، رواسازی  سازی، فرضیه های علمی پژوهشی مانند مدل به بسیاری هدف

های  ها و فراهم ساختن زمینه اجرای سایر روش تست ها، تشخیص پاره تست

پیشرفته آماری مانند رگرسیون چند متغیری و معادالت ساختاری به کار میرود 

بندی برای ای یک تکنیک طبقه (. تحلیل خوشه1: 1831و عسگری، )حیدرعلی 

هاست که به هیچ  ای از داده های همگون در مجموعه پیچیده تشکیل گروه

ای،  ها متکی نیست. در تحلیل خوشه فرضی درباره تعداد یا ساختار گروه پیش

ز ها نی ها نامعلوم و حتی تعداد گروه ها برای همه مشاهده عضویت در گروه

های همگون است )میرقادری  نامشخص است. هدف این تکنیک تشخیص گروه

ای مرکب (. مقیاس اندازه ترکیبی یک مفهوم است: اندازه11: 1811و همکاران، 

های برآمده از چند معرف. هر مقیاس حاوی پاسخ به چند پرسش است. از داده

گیرند )دواس، ها می ای در همه پرسش گویان بسته به پاسخ شان نمره پاسخ

های کیفی نیز ما با مفاهیمی چون کدگذاری، پروراندن  (. در پژوهش21٩: 1832

های ایم. یکی از راهبردهای اساسی در تحلیل داده شناسی مواجه مضامین و سنخ

کمی :به تحلیل 

عاملی، تحلیل 

ای،  خوشه

سازی،  شاخص

 سازیمقیاس

کیفی نیز به 

کدگذاری، پروراندن 

 شناسی مضامین، سنخ

روش 

 تقلیل
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 تعاريف مربوط به هر اليه پژوهشي
هاي  هاي اليه مصداق

 پژوهش

هاي اليه

 پژوهش

کیفی، رمزگذاری مواد مورد تحلیل است. بدین ترتیب که پژوهشگران 

مدیریت و بازیابی کنند و برای این ها را سازماندهی،  های دادهمعنادارترین بخش

ها اختصاص هایی به داده ها و نشانهکار معموال بر اساس مفاهیم، برچسب

 (.211-211: 183٣دهند )حریری،  می

-های خاصی می نگر این روش بیشتر به درد تحقیق درباره موقعیتادهنظریه د

خورد و معموالً هم با فرایند روی دادن یک امر و موجبات و آثار آن 

( 38-31: 181٣سروکاردارد مثل فهم یک عمل یا طریقه عمل )فراستخواه، 

ه توان بهای جزء و خاص، می استقرای تحلیلی فرایندی است که در آن از داده

تری دارند و تفسیر اطالعات را میسر  هایی دست یافت که ماهیت کلی مقوله

(. از 13: 181٩به نقل از رام و همکاران،  2118می کنند )گال و همکاران، 

شناسی در روش تحقیق کیفی یک نوع روش  ( سنخ1111دیدگاه نیومن )

بعدی  تک های کیفی است که در آن پژوهشگر دو یا چند مفهوم بندی داده طبقه

کند تا بدین وسیله از نقاط اشتراک مفاهیم ساده، مفهوم  و ساده را ترکیب می

جدیدی را شکل دهد، مفهوم یا سنخ جدید ارتباط پیچیده بین مفاهیم ساده را 

 (.11٣: 1818. قادرزاده و ایران دوست، 1111سازد )نیومن،  روشن می

کمی: توصیفی، 

پیوستگی، علیت و 

استنباط کیفی 

نگر، یفی دادهتوص

استقراء تحلیلی 

 شناسی سنخ

روش 

 تحلیل

 پژوهش  روش

های  نامه یل مربوط به مقاالت و پایاناین مقاله با روش فراتحلیل کیفی انجام شده است. این فراتحل

( چاپ 1831-1811در بازه زمانی )«  حکمرانی آب»کارشناسی ارشد و دکترا بوده، که در حوزه 

بایست هم در موضوع و هم در محتوا به بحث درباره ها می نامه و پایان شده است. این مقاالت

حکمرانی آب پرداخته باشند.  فراروش خود بخشی از فرا مطالعه می باشد. فراروش بررسی 

به  .(2111، 1های مورد استفاده را مورد بررسی قرار می دهد )پترسون ها و رویه مناسب بودن روش

گیری، روش نوشتن  های نمونه تجزیه و تحلیل رویکرد، روشعبارت دیگر فراروش شامل 

شناسی ارتباط دارد  ها، متغیرها، جامعه و نمونه و در کل هر چیزی است که به بخش روش فرضیه

(. در این پژوهش به منظور افزایش دقت ابتدا چک لیستی از 113: 1811)محمد نژاد شورکایی، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Paterson 
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تهیه شد. جامعه آماری این تحقیق  1831-1811طی سالهای  های واجد شرایطنامهها و پایانمقاله

های  های علمی پژوهشی است که در پایگاهدر مجله« حکمرانی آب»هایی با کلید واژه پژوهش

و  8، پرتال جامع علوم انسانی، پایگاه مراکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی2، مگ ایران1نورمگز

اپ شده است. در ابتدا بنا شد که کلیه مقاالتی که در چ 1811تا سال  1831ایران داک از سال 

دارند مورد بررسی قرار گیرند با این مالک سنجش « حکمرانی آب»عنوان یا کلید واژه اصطالح 

مقاله و پایان نامه استخراج شد اما پس از بررسی همه مقاالت متوجه شدیم که برخی  121تقریباً 

قید شده فقط به « حکمرانی آب»کلید واژه اصطالح  از مقاالت که در عنوان و به خصوص در

عنوان بخش کوچکی در مقاله به این موضوع پرداخته شده و اساساً این دست مقاالت و 

اند، در نظر گرفت. با  توان به عنوان مقاالتی که در حوزه حکمرانی آب انجام شده ها را نمی نامه پایان

نامه  پایان 1٩مقاله و  2٣گیری هدفمند که شامل نهمقاله با نمو 11اعمال این شرط در نهایت 

  کارشناسی ارشد و دکترا بودند به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند.

 
 . مراحل انجام فراروش از ديدگاه محمدپور2شکل شماره 

 (12: 1831منبع: )محمدپور، 

 هاي پژوهش يافته

 هاي توصیفي يافته( الف

های پژوهشی ساندرز حاکی از آن است که از  با مدل الیه های حاصل از پژوهش مطابق یافته

گرایی انجام مورد از آنها با استفاده از مبانی فلسفی اثبات 11نامه مورد بررسی مقاله و پایان 11

مورد نیز از  11های مورد بررسی نیز از مبانی فلسفی تفسیرگرایی،  مورد از پژوهش 1٣شده و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Noormags 

2. Magiran  
3. SID 
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های خود استفاده  مورد از پارادایم انتقادی در پژوهش 1رایی( و گ پارادایم پراگماتیسمی )عمل

اند. اما تنها دو مورد به ذکر مبانی فلسفی پژوهش و استفاده از پارادایم در پژوهش خود  کرده

درصد از مقاالت به وجود پارادایم و مبانی  ٣اند. به عبارت بهتر تنها در حدود  اشاره داشته

توان گفت با ها نیز می اند. در ارتباط با رویکرد پژوهش ه داشتهفلسفی در پژوهش خود اشار

مورد( از  1٣ها) نامه درصد مقاالت و پایان 81بررسی رویه مقاالت مشخص شد که 

مورد( از  11ها ) درصد پژوهش 81کاوی و تقریباً  رویکردهای استقرایی، استفهامی و پس

ها نامهدرصد از مقاالت و پایان 21ست که اند. الزم به ذکر ا رویکردهای قیاسی بهره برده

ها نیز  مورد(. در ارتباط با نوع پژوهش 12اند ) ای به رویکرد پژوهشی خود نداشته اشاره

مورد( با  11پژوهشی مورد بررسی )-های علمی نامهدرصد از مقاالت و پایان 81توان گفت  می

های کیفی به  د( از طریق روشمور 1٣ها نیز ) درصد از پژوهش 81رویکرد کمی در مقابل 

تهیه  1مورد( با روش ترکیبی 12درصد از مقاالت نیز ) 21اند ، همچنین  انجام پژوهش پرداخته

گیری پژوهش است. بدین معنا که آیا  اند. الیه چهارم مدل مربوط به جهت تهیه و تنظیم شده

های انجام شده در  ای با مروری بر پژوهش پژوهش از نوع کاربردی است یا بنیادی و یا توسعه

مورد( از  ٩درصد ) 1٣پژوهش مورد بررسی تنها در حدود  11توان دریافت از  حوزه آب می

ای به این مسئله  اند و سایرین اشاره گیری پژوهش خود را کاربردی ذکر کرده ها جهتپژوهش

رآورد اثر، اند. در الیه پنجم مدل ساندرز اهداف نهایی شامل اکتشاف، تبیین، توصیف، ب نداشته

های مرتبط با حکمرانی آب در  باشد. از بررسی پژوهش بینی و ارزشیابی می فهم تغییر، پیش

های مرتبط با این حوزه حول محور اکتشاف،  که بیشتر پژوهش توان نتیجه گرفت این مقاله می

اه بینی و ارزشیابی از دیدگ باشند و نقش سایر اهداف مانند تغییر، پیش تبیین و توصیف می

های توصیفی و اکتشافی  ها بسیار کمرنگ بوده است. در این میان مقاله نویسندگان پژوهش

ها یا به صورت  مورد(. این مقاله 21اند ) درصد( را به خود اختصاص داده ٩٩بیشترین سهم )

ای از اصطالحاتی است که در حوزه حکمرانی  اسنادی انجام شده و هدف واکاوی مجموعه

رار گرفته است و یا به روش کیفی و مطالعه موردی بوده که به وسیله آب مورد توجه ق

مصاحبه با ذینفعان آب و نقش هر کدام از این ذینفعان را در ارتباط با یک موضوع خاص 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Mix- Method 
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رود، دریاچه سفیدرود و موارد دیگر( بررسی کرده و در  )مثالً دریاچه ارومیه، دریاچه زاینده

ابداع یک نظریه )گراندد تئوری( بسترهای حاکم بر ایجاد و نهایت با رسم یک مدل کیفی یا 

اند؛ یا به روش ترکیبی )آمیخته( بوده که در آن محقق  گیری یک بحران را شناسایی کرده شکل

کیفی را در قالب مصاحبه و استفاده از پرسشنامه پیش برده است. در -هر دو روش کمی

(، 1811پژوهش دحیماوی و همکاران )مورد( که شامل  ٣ها )درصد از پژوهش 1٣حدود 

(، حسینی 181٩(، غالمی و همکاران )181٩(، مرتضی پور )1811افراخته و همکاران )

ای از مفهوم  ( نیز در تالش بودند عالوه بر توصیف به فهم اولیه181٩(، بیژنی )181٩)

رد( نیز مو 1درصد ) 22های مورد بررسی  حکمرانی آب دست یابند. همچنین از میان پژوهش

( به عنوان یک سیستم )مقیمی بهمنگی و 181٩به ارزیابی حکمرانی آب )سروانی، 

( یا ساختار نهادی 181٩( ، نهاد )میرنظامی و باقری، 181٣. طالع شایان، 1811همکاران،

(، ارزیابی فرایند واگذاری )ییالق 1811(، آگاهی از حکمرانی )فتحی زالوآبی، 1811)یادگاری،

( و 1811(، ارزیابی استفاده از مدیریت دارایی ها )حسن زاده سورشجانی، 181٩چغاخور، 

 اند. ( پرداخته181٣ارزیابی شرایط یادگیری اجتماعی )کولیوند، 

 هاي مورد بررسي . جزئیات روش پژوهش مقاله2جدول شماره 

 درصد تعداد کدها مقوله ها

 مبانی فلسفی پژوهش

 81 11 گرایی اثبات

 21 11 تفسیرگرایی

 2 1 انتقادی

 81 1٣ پراگماتیسم

 رویکرد پژوهش

 81 11 قیاسی

 81 1٣ سایر)استقرایی، استفهامی، پسکاوی(

 21 12 مشخص نشده

 نوع پژوهش

 81 11 کمی

 81 1٣ کیفی

 21 12 ترکیبی

 1٣ ٩ کاربردی گیری پژوهش جهت
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 درصد تعداد کدها مقوله ها

 3٣ 8٣ ذکر نشده

 اهداف پژوهش

 ٩٩ 21 اکتشاف، توصیف، تبیین

 12 ٣ فهم

 22 1 ارزشیابی

 مورد( 11راهبرد پژوهش )

 81 11 پیمایش

 81 1٣ توصیفی

 21 12 پژوهی( سایر)تحلیل محتوا،تحلیل منطقی، اقدام

 11آوری اطالعات ) روش جمع

 مورد(

 81 1٣ مشاهده(-میدانی و اسنادی )مصاحبه

 81 11 پرسشنامه

 21 12 پرسشنامه+مصاحبه

 مورد( 11روش تقلیل )

 11 21 شناسی( کیفی )کدگذاری، پروراندن مضامین، سنخ

سازی،  کمی)تحلیل عامل، تحلیل خوشه، شاخص

 سازی( مقیاس
11 81 

 11 1 مشخص نشده

 مورد( 11روش تحلیل )

 81 11 کمی )توصیفی، پیوستگی، علیت و استنباط(

 81 1٣ کیفی )توصیفی(

 12 ٣ سازی مقوله

 2.٣ 1 مقایسه تحلیلی

 2.٣ 1 نگر نظریه داده

 12 ٣ مشخص نشده

توان گفت مطابق با مدل ساندرز راهبرد پژوهش شامل  در ارتباط با راهبرد پژوهش می

ها  پژوهی است همانگونه که یافته پیمایش، توصیفی محض، تحلیل محتوا، تحلیل منطقی  و اقدام

 1٣از راهبردهای توصیفی ) ها درصد از پژوهش 81، 2دهند مطابق جدول شماره نشان می

درصد نیز از سایر  21مورد(، و  11ها از راهبردهای پیمایشی ) درصد از پژوهش 81مورد(، 

ها در  آوری داده های جمع مورد(. در ارتباط با روش 12اند ) راهبردهای پژوهشی بهره برده

سهمی در  دهد روش اسنادی بانشان می 2های مورد بررسی نتایج حاصل از جدول  پژوهش

اند.  های حکمرانی آب داشته مورد( بیشترین کاربرد را در انجام پژوهش 1٣درصد ) 81حدود 
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مورد( در جایگاه دوم قرار دارند.  11درصد ) 81پرسشنامه با سهمی در حدود  پس از آن روش

مورد( کمترین میزان  12درصد ) 21مصاحبه( نیز با سهمی در حدود -های میدانی )مشاهده روش

های مربوط به تقلیل  مقاله مورد بررسی در زمینه روش 11اند. از  را به خود اختصاص داده

 21درصد ) 11شناسی( با سهمی در حدود  های کیفی )کدگذاری، پروراندن مضامین، سنخ داده

های کمی )تحلیل عامل،  مورد( باالترین درصد را به خود اختصاص داده است. پس از آن روش

مورد( در جایگاه  11درصد ) 81سازی( با سهمی در حدود  سازی، مقیاس اخصتحلیل خوشه، ش

ها مشخص نکردند که از کدام  درصد از پژوهش 11بعدی قرار گرفت. همچنین در حدود 

های  ها شامل دو بخش داده مورد(. در مدل ساندرز روش تحلیل داده 1اند ) روشها استفاده کرده

: توصیفی، پیوستگی، علیت و استنباط و بخش کیفی کمی و کیفی است که بخش کمی شامل

باشد. چنانچه شناسی می سازی و سنخ نگر، مقایسه تحلیلی، مقوله شامل: توصیفی، نظریه داده

های  توان گفت همانطور که داده ها سخن بگوییم می های تحلیل دادهبا روشبخواهیم در ارتباط 

ها مربوط به روش های تحلیل داده ان روشدهد. باالترین میزان در مینشان می 2جدول 

مورد( را شامل  11از کل مقاالت ) -درصد 81-مورد(  1٣های )کیفی با تعداد پژوهش-توصیفی

شود. پس از آن روش کمی )توصیفی، پیوستگی، علیت و استنباط( است این روش با سهمی می

درصد از  12ص داده است.  مقاله( باالترین میزان را به خود اختصا 11درصد ) 81در حدود 

مورد(. دو روش مقایسه تحلیلی و روش  ٣اند ) سازی استفاده کردهمقاالت نیز از روش مقوله

ها نیز درصد از پژوهش 12درصد( .  2.٣مقاله در جایگاه آخر قرار دارند ) 1نگر هر کدام با  داده

 .  مورد( ٣های تحلیل خود نداشته اند ) ای به روش نویسندگان اشاره

 هاي استنباطي يافته ب(

درصد از  ٣توان گفت که وقتی تنها  در ارتباط با بخش )مبانی فلسفی پژوهش( می

پژوهشگران به ذکر مبانی فلسفی پژوهش خود اشاره دارند بدان معناست که اساساً توجه به 

هستند و اهمیت بوده یا از آنها بی اطالع  رویکرد و مبانی فلسفی پژوهش برای نویسندگان بی 

ها کمتر نویسی کشور توجه به این مسئله در متدولوژی مقاالت و پژوهشیا در سنت مقاله

گرایانه ،روش  مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. تنها دو مقاله به استفاده از پارادایم طبعیت

اند که شامل مقاالت تاتار و  کیفی و تکنیک گراندد تئوری در پژوهش خود اشاره داشته
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( است. به طور کلی در مورد به 181٣( و پارادایم انتقادی مقاله میرعمادی )1811همکاران )

ها کمی و عددی  ها نشان دادند بیشتر پژوهش کارگیری مبانی فلسفی و رویکرد پژوهش یافته

های مورد  نامه توان گفت از میان مقاالت و پایان گیری پژوهش می بودند. در ارتباط با جهت

گیری پژوهش خودشان را اعالم نکردند  ها جهت مورد( پژوهش 8٣درصد ) 3٣بررسی 

های  های مورد بررسی باید گفت که بیشتر پژوهش همچنین در ارتباط با اهداف نهایی پژوهش

درصد یا  ٩٩باشند ) مرتبط با حوزه حکمرانی آب حول محور اکتشاف، تبیین و توصیف می

اند. در  بینی و ارزشیابی پرداخته رد اثر، فهم تغییر، پیشمورد( و مابقی به اهدافی چون برآو 21

های مورد بررسی در این مقاله بیشترین  توان از میان پژوهشارتباط با راهبرد پژوهش می

های مورد( موضوع دیگری که اهمیت آن در بحث 1٣راهبرد مربوط به راهبرد توصیفی است )

اری و عدم تمایز بین راهبرد پژوهش از انگ باشد یکسان شناسی غیرقابل انکار می روش

ها از جانب نویسندگان در برخی از مقاالت مورد  های گردآوری، تقلیل و تحلیل داده روش

بررسی است به عبارت بهتر عدم توجه به این مسائل که در واقع از جزئیات مهم و اساسی در 

ترین  ظ کیفیت در پایینتواند مقاالت پژوهشی را به لحا شود خود می ها محسوب می پژوهش

ها بیشترین میزان مربوط به روش اسنادی  آوری داده های جمع سطح نگه دارد. از میان روش

های مصاحبه( در جایگاه-های پرسشنامه و میدانی )مشاهده مورد( و سایر روش 1٣است )

 های کیفی مانند )کدگذاری،ها روشهای تقلیل دادهبعدی قرار گرفتند. در میان روش

مورد( و  21اند ) شناسی( بیشترین میزان را به خود اختصاص داده پروراندن مضامین و سنخ

 11سازی( ) سازی، مقیاس های کمی )تحلیل عامل، تحلیل خوشه، شاخص پس از آن روش

اند که از چه  ها نیز مشخص نکرده مورد از پژوهش 1مورد( در جایگاه دوم قرار گرفتند. 

ها نیز های تحلیل دادهاند. در ارتباط با روشهای خود استفاده کردهادهروشی به منظور تقلیل د

مورد(  1٣کیفی است )-های توصیفی های کیفی متعلق به روش بیشترین میزان در میان روش

مورد(،  11پیوستگی و علیت و استنباط( )-های کمی )توصیفی پس از آن روش

مورد از  ٣مورد و  1نگر هر کدام  دادهمورد(، مقایسه تحلیلی و نظریه  12سازی) مقوله

 های خود را مشخص نکرده بودند. ها نیز روش تحلیل داده پژوهش
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 . وجود مقاالت با توجه به داشتن هر يک از آيتم هاي روشي3جدول شماره 

 اهداف نام نويسندگان

 -فرضیه

سوال 

 پژوهشي

روش جمع آوري 

 دادها

حجم 

 نمونه

روش نمونه 

 گیري

روايي و 

 يپاياي

قائمی و همکاران 

(181٣) 
 دارد تمام شماری نفر 111 پرسشنامه دارد دارد

میرنظامی و باقری 

(181٩) 
 ندارد تمام شماری نفر٣٣ پرسشنامه مصاحبه دارد دارد

 ندارد ندارد ندارد تحلیل محتوا ندارد ندارد (1811مقیمی همنگی )

سعدالدین و همکاران 

(1811) 
 ندارد ندارد ندارد اسنادی ندارد ندارد

 ندارد هدفمند نفر 2٩ مصاحبه دارد دارد (1811تاتار و همکاران )

 دارد گلوله برفی نفر 21 مصاحبه دارد دارد (181٩فتاحی بهروزی )

افسری و همکاران 

(181٩) 
 دارد هدفمند نفر ٩ مصاحبه دارد ندارد

زرگرپور و نورزاد 

(1833) 
 ندارد تمام شماری نفر 11 مصاحبه ندارد دارد

 ندارد ندارد ندارد اسنادی ندارد دارد (1811عسگری بزایه )

 دارد تمام شماری نفر 111 پرسشنامه دارد دارد (181٣قائمی و همکاران)

 ندارد هدفمند نفر 12 مصاحبه دارد دارد (1831باللی و همکاران )

 دارد تصادفی 812 مصاحبه پرسشنامه دارد دارد (1811باللی و همکاران )

یادگاری و همکاران 

(1811) 
 دارد ندارد ندارد مصاحبه پرسشنامه ندارد دارد

دحیماوی و همکاران 

(1811) 
 دارد هدفمند نفر 82 مصاحبه پرسشنامه ندارد دارد

افراخته و همکاران 

(181٩) 
 ندارد ندارد ندارد مصاحبه ندارد دارد

عسگری و همکاران 

(1818) 
 دارد ندارد ندارد اسنادی ندارد دارد
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 اهداف نام نويسندگان

 -فرضیه

سوال 

 پژوهشي

روش جمع آوري 

 دادها

حجم 

 نمونه

روش نمونه 

 گیري

روايي و 

 يپاياي

غالمی و همکاران 

(181٩) 
 ندارد ندارد ندارد مصاحبه پرسشنامه ندارد دارد

صفایی و ملک محمدی 

(1818) 
 ندارد ندارد ندارد اسنادی-مصاحبه  ندارد دارد

 ندارد ندارد ندارد اسنادی ندارد ندارد (1811مرید )

آل محمد و همکاران 

(181٣) 
 ندارد ندارد ندارد اسنادی ندارد دارد

ساالری و همکاران 

(1811) 
 ندارد هدفمند نفر 21 پرسشنامه ندارد دارد

کنگرانی و رفسنجانی نژاد 

(1811) 
 ندارد ندارد ندارد مدلسازی ندارد ندارد

 ندارد ندارد ندارد مدلسازی ندارد دارد (1811وحید و رنجبر )

 ندارد ندارد ندارد اسنادی ندارد دارد (181٩میرعمادی )

 ندارد ندارد ندارد اسنادی دارد دارد (1811فتاحی )

 دارد تمام شماری نفر ٣1 پرسشنامه دارد دارد (1818کهریزی )

 111 پرسشنامه دارد دارد (1811فتحی زالوآبی )
-طبقه ای

 تصادفی
 دارد

 پرسشنامه مصاحبه دارد دارد (181٩مرتضی پور )
مسئول 

 وزارتخانه
 ندارد هدفمند

 ندارد هدفمند نفر 11 پرسشنامه رددا دارد (181٩سروانی )

 دارد ندارد ندارد پرسشنامه مصاحبه ندارد دارد (1811یزدان پناه )

 دارد ندارد ندارد پرسشنامه مصاحبه ندارد دارد (181٩ییالق چغاخور )

 ندارد ندارد ندارد مدلسازی ندارد دارد (181٣ضیایی )

 دارد م شماریتما نفر 11 پرسشنامه دارد دارد (1811یادگاری )

 ندارد هدفمند مدیران پرسشنامه مصاحبه دارد دارد (181٣جعفریان )

 ندارد ندارد ندارد مدلسازی دارد دارد (1811حسن زاده )
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 اهداف نام نويسندگان

 -فرضیه

سوال 

 پژوهشي

روش جمع آوري 

 دادها

حجم 

 نمونه

روش نمونه 

 گیري

روايي و 

 يپاياي

 ندارد تمام شماری نفر 1٣ مصاحبه پرسشنامه دارد دارد (181٣کولیوند )

 ندارد ندارد ندارد مدلسازی دارد دارد (181٣طالع شایان )

 نفر ٣1 پرسشنامه ندارد دارد (31-1833) قربانی
تصادفی 

 ای طبقه
 دارد

 ندارد ندارد ندارد مدلسازی دارد دارد (1831رفسنجانی نژاد )

 ندارد هدفمند نفر 12 مصاحبه پرسشنامه دارد دارد (181٩حسینی )

 نفر 8٩1 مصاحبه پرسشنامه دارد دارد (1811بیژنی )
تصادفی 

 ای طبقه
 دارد

های حکمرانی آب  های روشی مربوط به پژوهش ای از سایر آیتم خالصه 8ره در جدول شما

ها درصد از پژوهش 12دهد، تقریبا ها نشان میمورد بررسی قرار گرفته است. همانطور که یافته

 8٩اند ) درصد ذکر کرده 33مورد( و  ٣اند )اهداف پژوهش خود را  به طور مشخص ذکر نکرده

مورد از  21هش مورد بررسی در بخش فرضیه یا سؤال پژوهشی پژو 11مورد(. از میان 

پژوهش دارای  21درصد( و  11ها فاقد فرضیه یا سؤال پژوهشی بودند )درحدود پژوهش

-مورد پژوهش 21درصد(. نکته قابل توجه آن است که از  ٣1فرضیه یا سؤال پژوهشی بودند )

 ٣درصد از تحقیقات انجام شده ) 2٣دود هایی که فاقد سؤال پژوهشی یا فرضیه بودند نیز در ح

نویسی از یک فرایند خاص در  نامهها بوده است. از آنجائی که پایان نامه مورد( مربوط به پایان

ها بیشتر نامه به نسبت مقاله رسد که نویسندگان در پایانکند، به نظر میها تبعیت می تمامی رشته

دانند. در ارتباط با  شناختی میمطابق با ساختار روشخود را ملزم به انجام تمامی مراحل تحقیق 

های انجام شده مورد از پژوهش 21توان گفت در  گیری می جامعه آماری  و روش نمونه

های خود ذکر های مورد بررسی را در پژوهشنامهپژوهشگران جامعه آماری مقاالت و پایان

-های نمونه آماری بوده و از روش درصد دارای جامعه ٣1درصد( و  11اند )در حدود  نکرده

مورد( و  1٩شماری ) ها از تمامدرصد از این پژوهش 81اند. در این میان گیری نیز استفاده کرده

های گیریهای غیراحتمالی مانند گلوله برفی و هدفمند و نمونهگیریدرصد( از نمونه ٩1مابقی )



 

 

 

 

 

 1000، پاییز و زمستان 2، شماره 12ن، دوره بررسی مسائل اجتماعی ایرا  160 

  

 

مورد(.  2٣اند )های خود استفاده کرده ای  در پژوهش طبقه -احتمالی مانند تصادفی و تصادفی

داشتن روایی و پایایی در هر پژوهشی یکی از موارد مهمی است که معموال در بخش 

گیرد نتایج این پژوهش نشان داد که در ها مورد بررسی قرار مینامهشناسی مقاالت یا پایان روش

اند و  ای خود را ذکر نکردهه مورد( اعتبار و روایی پژوهش 2٩ها )درصد از پژوهش ٩8حدود 

های شناسی روشپژوهش حاضر به آسیب .مورد( 1٣اند ) درصد به این موضوع اشاره داشته 81

گرفته شده در حوزه حکمرانی آب با استفاده از مدل پیاز پژوهش پرداخته است و پیش از به کار

نتایج این پژوهش را با توان این نیز پژوهشی در این ارتباط صورت نگرفته است بنابراین نمی

-تحقیقات قبلی در همین حوزه مقایسه کرد لیکن با توجه به فراروش مقاالتی که در سایر حوزه

( نیز 1812توان گفت پژوهش عزیزی و فرهیخته )های پژوهش حاضر میها انجام شده و یافته

مالی، روش روایی گیری احتهای نمونهنامه، روشهای پیمایشی، ابزار پرسش حاکی از غلبه روش

نفر، روش آماری آزمون میانگین است.  811محتوا، روش ضریب آلفای کرونباخ، حجم نمونه تا 

( نیز مانند پژوهش حاضر حاکی از آن 1811پور )پور و داداشهمچنین نتایج پژوهش الوندی

ز، ساهای شاخصهای کمی و راهبرد پیمایشی، روشاست که جریان مطالعاتی غالب با مقاله

های توصیفی آمار پایه و تحلیل همبستگی است. یکی از سؤاالت اصلی گیری از تحلیلبهره

ها با اصول علمی و اهداف پژوهش همخوانی پژوهش حاضر این بود که تا چه حد این روش

اند؟ برای پاسخ به این سؤال  داشته، با هم سازگار هستند و دررسیدن به نتایج صحیح مؤثر بوده

ها فاقد اهداف پژوهش نامهدرصد( از مقاالت و پایان 12مورد ) ٣پژوهش تنها  11از باید گفت 

های بررسی شده در حوزه  درصد از پژوهش 33توان گفت در حدود بودند بنابراین می

حکمرانی آب از ابتدا دارای هدف بوده و تمامی فرایند پژوهش در نهایت برای پاسخ دادن به 

های علمی )مطابق با مدل ساندرز:  ت. اگر چه در مواردی از روشهدف پژوهش انجام شده اس

گیری، اهداف، راهبردهای پژوهش،  مبانی فلسفی، رویکرد پژوهش، نوع پژوهش، جهت

ها( در مقاله سخنی گفته نشده  های تحلیل داده های تقلیل و روش آوری، روش های جمع روش

وان به مبانی فلسفی حاکم بر متن مقاله پی برد ت ها مینامهاما با بررسی کلیه مقاالت و پایان

شناسی حاکم بر ذهن خود  شناسی و معرفت بنابراین نویسندگان با در نظر داشتن مبانی هستی

اهداف پژوهشی متناسب با موضوع تنظیم کرده و تمام فرایند پژوهش در پی پاسخ به آن اهداف 
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های  نامه ت تقریبا در تمامی مقاالت و پایانتوان گف اند. در مجموع و با بررسی مقاالت می بوده

اند این اصول و اهداف با راهکارهای ارائه های علمی بوده بررسی شده که دارای اصول و روش

های کیفی و یا ترکیبی مطابقت داشته است.  های کمی، چه پژوهش شده چه در ارتباط با پژوهش

ن با استفاده از پرسشنامه یا انواع مورد( پژوهشگرا 11اگر پژوهش ها از نوع کمی بوده )

سازی، تحلیل عاملی و دیگر موارد در پی رسیدن به اهداف  ها، تحلیل شبکه و مقیاس مدلسازی

های مورد( نویسندگان با استفاده از انواع روش 1٣ها کیفی بوده ) پژوهش بوده ، اگر پژوهش

ساختاریافته، پروراندن مضامین،  های نیمه ساختاریافته یا کیفی مانند گرانند تئوری، مصاحبه

اند و در صورتی  کدگذاری باز و غیره در تالش برای پاسخ دادن به اهداف اصلی پژوهش بوده

های  نامه همزمان هم از طریق مصاحبه که پژوهش از نوع ترکیبی بوده نویسندگان مقاله و پایان

آب و هم به وسیله پرسشنامه عمیق با کارشناسان و خبرگان، صاحب نظران و دانشگاهیان حوزه 

 اند.   به تبیین مسئله حکمرانی آب پرداخته

 گیري بحث و نتیجه

هایی که به منظور بررسی و  در این مقاله تالش شد به این پرسش پاسخ داده شود که روش

ها و مقاالت مرتبط با موضوع حکمرانی آب به کار رفته عمدتاً با نامهشناسی پایان تحلیل روش

گیری، اهداف، راهبردهای پژوهش،  نی فلسفی، رویکرد پژوهش، نوع پژوهش، جهتچه مبا

ها انجام شده است؛ و تا چه حد های تحلیل دادههای تقلیل و روشآوری، روشهای جمعروش

ها با اصول علمی و اهداف پژوهش همخوانی داشته، با هم سازگار بوده و در رسیدن این روش

های موجود مرتبط با  است؟ از منظر این مقاله تنها راه بررسی روش به نتایج صحیح موثر بوده

ها مطابق کارگیری یک دیدگاه انتقادی برای این روش شناسی و به موضوع حکمرانی آب، آسیب

های مرتبط نامهآوری مقاالت و پایانمدل ساندرز است. با این تفاسیر ابتدا تالش شد که با جمع

ها  نامه شده در این مقاالت و پایان کارگرفته های به ی کلی از روشبا موضوع حکمرانی آب شما

های معتبر علمی و مرتبط برای ها در سایتنامهارائه داده شود سپس با بررسی مقاالت و پایان

پرداختن به موضوع حکمرانی آب وارد  1832نویسندگان مقاله روشن شد که تقریبا از سال 

ان شده است پس از آن تالش شد یک نگاه اجمالی به فضای فکری و پژوهشی پژوهشگر

های  حال این مسئله مطرح شد که در سال های بررسی حکمرانی آب انجام شود. درعین روش
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های مختلف  نامه هایی در مورد موضوع حکمرانی آب در میان مقاالت و پایان گذشته چه روش

خارجی نشان داده شد که بکار گرفته شده است. سپس با توجه به مطالعات داخلی و 

تفسیری -های تحلیلی ها را تحت عنوان روش توان آن های مختلف که می ای از روش مجموعه

)نظریه بازی و تحلیل شبکه( و  افزاریهای فنی و نرم )کمی، کیفی، ترکیبی و انتقادی(، روش

ده است. از طرف بندی کرد، انجام شای و فازی( دستههای آماری و ریاضی )آنالیز مقایسه روش

های به کار گرفته شده در موضوع حکمرانی آب یک  دیگر الزم بود به منظور بررسی روش

شناسی و بررسی انتقادی روشهای  روش منسجم که در واقع در نظر و عمل بتواند به آسیب

مرتبط با موضوع حکمرانی آب بپردازد استفاده شود. بدین ترتیب روش پیاز پژوهش ساندرز، 

ها مورد توجه قرار  نامه های مقاالت و پایانروش  شناختی برای بررسیوان یک الگوی روشعن به

های  نامه های این پژوهش نشان داد که از میان مقاالت و پایان گرفت. مطابق با مدل ساندرز یافته

درصد از مقاالت به وجود پارادایم و مبانی فلسفی در پژوهش اشاره  ٣مورد بررسی در حدود 

درصد از مقاالت و  81شتند. در ارتباط با رویکرد پژوهش نیز نتایج نشان داد حدود دا

ها استفاده کردند. در  کاوی در پژوهش ها از رویکردهای استقرایی، استفهامی و پس نامه پایان

های علمی پژوهشی  نامه درصد از مقاالت و پایان 81توان گفت  ها نیز می ارتباط با نوع پژوهش

  درصد از مقاالت با استفاده از روش ترکیبی تهیه و تنظیم شده 21سی رویکرد کمی و مورد برر

ها  درصد از پژوهش 1٣گیری پژوهش در مقاالت بدین صورت بود که تنها  بودند. جهت

ای به این مسئله نداشتند.  اند و سایرین اشاره گیری پژوهشی خود را کاربردی ذکر کرده جهت

های مرتبط با  در زمینه اهداف نهایی پژوهش نشان داد بیشتر پژوهشها نتایج بررسی پژوهش

باشند و نقش سایر اهداف مانند تغییر، این حوزه حول محور اکتشاف، تبیین و توصیف می

رنگ بود حتی در میان مقاالت، مقاالت توصیفی و اکتشافی  بینی و ارزشیابی بسیار کم پیش

صاص داده بودند. الیه بعد مربوط به راهبرد پژوهش درصد( به خود اخت ٩٩بیشترین سهم را )

ها از راهبردهای توصیفی در میان  درصد از پژوهش 81است که مطابق با مدل ساندرز 

آوری  های جمع ی مدل پیاز مربوط به روشهای خود استفاده کرده بودند. هفتمین الیه پژوهش

های اسنادی اختصاص داشت  روشدرصد به  81ها بود که بیشترین سهم یعنی در حدود  داده

های کیفی با سهمی در  توان گفت روشها می های مربوط به تقلیل داده همچنین در مورد روش
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روش تحلیل  درصد باالترین درصد را به خود اختصاص داده بودند. آخرین الیه 11حدود 

نشان داد که  های این پژوهش های کمی و کیفی است یافته بخش داده 2ها است که شامل  داده

های توصیفی  های مرتبط با موضوع حکمرانی آب مربوط به روشباالترین میزان در میان روش

های به کارگرفته شده در مورد درصد می باشد. به طور کلی روش 81کیفی با سهمی در حدود 

های شوند. دسته اول روش های حکمرانی آب به چند دسته تقسیم مینامهمقاالت و پایان

تفسیری )کمی، کیفی، ترکیبی، انتقادی یا طراحی سناریو( است که مطابق با مبانی  -لیلیتح

های مورد شناختی مطرح گردیده است. دسته دوم روشنظری در قالب رویکردهای روش

افزاری مانند نظریه بازی، تحلیل شبکه و مطالعات همزمان های فنی و نرماستفاده مربوط به روش

های ای است که عموماً توسط پژوهشگران رشتهداقل مربعات سه مرحلهبا روش سیستمی ح

مهندسی عمران، مهندسی آب و مهندسی کشاورزی و آبخیزداری انجام گرفته است. دسته سوم 

ای از های ریاضی و آماری مانند آنالیز زمینه و منطق فازی است که عموماً توسط مجموعهروش

-وم و مهندسی آب، آمار و ریاضی انجام شده است. روشهای مختلف علپژوهشگران از رشته

های فنی و مکانیکی است و حتی زمانی که ها عموماً روشهای مورد استفاده در این پژوهش

ای اکتفا قرار بوده محقق به بررسی مسائل اجتماعی هر منطقه بپردازد به روش اسنادی و کتابخانه

های های آماری و روشفنی یا تجزیه و تحلیلهای کرده و در نهایت به کمک یکی از روش

ریاضی برای به کارگیری و مشارکت سایر ذینفعان در مباحث مرتبط با حکمرانی آب استفاده 

های بعضاً دقیق و علمی تا کنون نتوانسته تحلیل مناسبی را شده است. این روشها علیرغم تحلیل

-ن مسئله پیروی نکردن از روشدر خصوص موضوع حکمرانی آب به دست دهد. یک دلیل ای

توان در عدم توجه پژوهشگران به مسئله پارادایم های درست و اصولی است که نمونه آن را می

مورد بررسی در روش تحقیق و عدم توجه به بحث روایی و پایایی پژوهش مشاهده کرد. این 

وایی و پایایی در شود. در ارتباط با مسئله ر های کمی بیشتر دیده می رویه در خصوص پژوهش

مورد( اعتبار و  2٩ها )درصد از پژوهش ٩8توان گفت در حدود  های مورد بررسی می پژوهش

اند. ازآنجا که حکمرانی آب با توجه به ماهیت پیچیده و  های خود را ذکر نکرده روایی پژوهش

انی و های کمی یا تنها با تأکید بر تحقیقات مید چندبعدی آن موضوعی است که صرف بررسی

توان به نتایج جامعی درباره آن دست پیدا کرد. با وجود این که کیفی و استفاده از مصاحبه  نمی
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های پیچیده از ذینفعان و عوامل مؤثر در مشارکت یا عدم مشارکت آنان و  موضوع نیاز به تحلیل

میزان متعلق های چند سطحی دارد، کمترین  های ترکیبی به همراه تحلیل نیاز به استفاده از روش

ها این است که شناسی پژوهشبه تحقیقات ترکیبی بوده است. از اشکاالت دیگر بخش روش

، 1811، عسکری و همکاران، 1811اند )مرید،  ها در سطح توصیف باقی ماندهبیشتر این تحلیل

های مهندسی )مهندسی های مربوط به حوزه(. همچنین بعضی از پژوهش181٣عسکری بزایه، 

زی، مهندسی صنایع و مهندسی عمران( به کمک نرم افزارها سعی در تببین موضوع کشاور

های تحلیل شبکه انجام شده های مختلف ریاضی داشتند.که با کمک روش حکمرانی آب با مدل

توان گفت تعداد مقاالتی که به عمق نفوذ کرده و یا حتی دست به تغییر و  بودند. به طور کلی می

د پژوهش زده باشند، بسیار کم و در برخی موارد اصال وجود نداشت به بینی در فراین پیش

های حول محور حکمرانی آب بیشتر به چیستی پرداخته بودند و مقاالتی که عبارت بهتر پژوهش

نامه رفسنجانی نژاد واقعاً به چرایی یا چگونگی پرداخته باشند کمتر مشاهده شد؛ مانند پایان

(. با بررسی و 1811( و وحید و رنجبر )1811و رفسنجانی نژاد ) ( و مقاالت کنگرانی1813)

پژوهش  11های مورد مطالعه، مشخص شد که تلخیص دستاوردهای پژوهشی مستخرج از مقاله

ای که باید بدان  اند. نکته پژوهش مورد بررسی فاقد راهکار پژوهشی و ارائه پیشنهاد بوده 11از 

نامه مورد بررسی همگی دارای بخش پیشنهاد و ارائه  پایان 1٩اشاره داشت این است که از میان 

های کارشناسی نامهاند چرا که اساساً این بخش در ساختار پایان راهکارهای علمی و اجرایی بوده

مورد از این  11مقاله مورد بررسی تنها  2٣ارشد و دکترا تعریف شده است. همچنین از میان 

اند. باتوجه به این که  درصد هم نبوده 11درصد( و  ٣٩وده )ها دارای راهکار پژوهشی بمقاله

فراتحلیلی در ارتباط با این موضوع تاکنون انجام نشده است امکان مقایسه نتایج این بررسی 

 باشد. میسر نمی
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 ها و راهکارهاي پژوهشي استخراجي از مقاالت مورد بررسي شناسي يافته . جريان3شکل شماره 

توان از سه  بعد راهکارهای آرمانی و ایده آل، ررسی این مقاله را میراهکارهای مورد ب

بندی  گرا یا راهکارهای منطبق با شرایط بومی کشور و راهکارهای فنی دسته راهکارهای واقع

آل اوالً: به معنای راهکارهای غیرقابل اجرا نیست بلکه به معنای  کرد. راهکارهای آرمانی یا ایده

است که درشرایط فعلی کشور اساساً توسط سطوح مدیران ارشد قابل پیگیری ارائه راهکارهایی 

تواند به عنوان راه حل فوری و قطعی عملیاتی شود و نیازمند  باشد و در شرایط حاضر نمی نمی

آل  تواند ایده گذر زمان می باشد. ثانیاً: در میان پیشنهادات یک نویسنده همه راهکارها نمی

های  ها به عنوان راه حل تواند ترکیبی از این راه حل انه یا فنی باشد بلکه میگرای )آرمانی(، واقع

گرایانه بر  آل پیشنهادی از دیدگاه نگارنده مقاله یا پایان نامه ارائه شود. راهکارهای ایده

هایی چون در نظر گرفتن یک سازمان به عنوان نهاد فرابخشی با مسئولیت  سیاست

گذار  از حد و خارج از ظرفیت منابع آبی کشور، اختیار دادن به قانونگذاری، انتظار بیش  سیاست

ای، تشکیل کمیسیون  جهت واگذاری وضع قوانین به واحدهای مدیریتی بر پایه مدیریت حوزه

های کالن  حوضه آبریز به جای شورای هماهنگی حوزه آبریز در وزارت نیرو، بازتعریف سیاست

که بر تقویت و بازتولید نظام فعلی  استحصال و  هایی ای کشور، توقف سیاستتوسعه

درصد از مقاالت چنین راهکارهایی را  28کنند. به هر حال در مجموع برداری آب تأکید می بهره
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زاده سورشجانی  هایی چون حسن نامه کنند. این نوع راهکارها شامل مقاالت و پایان دنبال می

(، مرید 1811نژاد ) کنگرانی و رفسنجانی (،31-1833(، قربانی )181٣(، کولیوند )1811)

( است. راهکارهای فنی شامل آن دسته از مقاالتی 1811(، مقیمی بهمنگی و همکاران )1811)

های اطالعاتی و نرم افزارهای فنی و مهندسی به منظور  است که بر به کارگیری سیستم

بع و مصارف آب تأکید سازی در مصرف آب کشاورزی و ارتقاء حکمرانی در مدیریت منا بهینه

ایجاد سامانه -( 181٣محمد و همکاران ) کنند. این دسته از مقاالت شامل مواردی چون آل می

نصب کنتورهای دقیق برای اندازه -( 1811، عسکری و همکاران )-ملی اطالعات مکان مند

خ به استفاده از نرم افزار به منظور پاس-( 1811، مرید )-گیری مصرف آب در بخش کشاورزی

تعیین متغیرهای تأثیرگذار با داشتن شرایط قابل -( 181٩، سروانی )-مشکالت حوزه آبریز

ها برای  استفاده از رویکرد سیستم-( 181٣، ضیایی )-گیری بودن و قابلیت تعمیم بودن اندازه

درصد از مقاالت حاوی راهکارهای  11باشد. در مجموع  می -های پیچیده تحلیل همزمان سیستم

گرایانه، راهکارهایی هستند که  باشند. راهکارهای واقع و مکانیکی در حوزه حکمرانی آب میفنی 

باشند این دسته از راهکارها اساساً  های تحقیق و مطابق با شرایط بومی کشور می برگرفته از یافته

ست کم باشند یا د دهند که قابل بررسی و در برخی موارد قابل اجرا می پیشنهادهایی را ارائه می

درصد از مقاالت حاوی راهکارهای  ٣3در سطوح ارشد مدیریتی قابل گفتگو هستند. در مجموع 

بندی می  ها در سه محور کلی طبقه باشند این پژوهش بینانه و به لحاظ اجرایی عملیاتی می واقع

 لزوم آموزش به کشاورزان. و -8اصالح قوانین نهادی  -2بران  های آب ایجاد تشکل -1شوند. 

(، 1811(، باللی و همکاران )181٩هایی چون: افسری و همکاران )نامهشامل مقاالت و پایان

(، قائمی و 181٩(، فتاحی و بهروزی )181٩(، غالمی و همکاران )1811تاتار و همکاران )

(، 1818(، کهریزی )1811(، یادگاری و همکاران )1811(، وحید و رنجبر )181٩همکاران )

(، 1811(، بیژنی )181٩(، حسینی )181٣(، طالع شایان )181٣(، یادگاری )1811فتحی زالوآبی )

 .( می باشد1811پناه ) یزدان
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 پیشنهادات 

با توجه به اهمیت موضوع حکمرانی آب و شرایط اقلیمی در کشور و با عنایت به نوعی نقشه 

زیر از جانب  راهنما برای سایر پژوهشگران جهت ارتقاء دانش موجود در این زمینه موارد

 نگارندگان مقاله پیشنهاد می گردد:

توجه به مبانی فلسفی و پارادایم حاکم بر انجام پژوهش از سوی پژوهشگران مقاالت و  -1

های پژوهش تا حد زیادی پرداختن به این آیتم از نظر ها چراکه مطابق با یافتهنامهپایان

 پژوهشگران پنهان مانده است.  

کاوی( در مقاالت و ی پژوهش )قیاسی، استقرایی، استفهامی و پسدرنظر گرفتن رویکردها -2

ی مرتبط با موضوع حکمرانی آب به ویژه در تحقیقات کیفی که بیشتر با مفاهیم هانامه پایان

 های کمی و عددی.انسانی سروکار دارد تا داده

های پژوهشگردد بیشتر بر  با توجه به پیچیدگی و چندالیه بودن حکمرانی آب پیشنهاد می -8

 ترکیبی تمرکز شود.

های بومی و متناسب با اقلیم هر های کاربردی به همراه استفاده از روشتأکید بر پژوهش -1

 منطقه

-ای که سیاست بینی و برآورد تأثیر به گونه تالش برای انجام مطالعات ارزیابی، تغییر، پیش -٣

 های انجام شده آگاه شوند. گذاران از پیامدهای طرح

های کیفی در راهبرد پژوهش مانند تحلیل محتوا و تحلیل منطقی به یشتر از روشاستفاده ب -٩

ویژه در زمینه تحلیل اسناد باالدستی به منظور پی بردن به ذهنیت حاکم بر تفکر 

 گذاران سیاست

های توان از روشای میهای پرسشنامههای کمی به جای تمرکز صرف بر روشدر روش -1

ها ها، بارها و متغیرهایی که روی این عاملظور یافتن تعداد عاملتحلیل عامل تأییدی به من

 اند و انطباق آن با مدل نظری مورد انتظار استفاده کرد. گیری شده اندازه

تحلیلی به منظور بررسی فرایند  های گراندد تئوری و مقایسهتوجه به استفاده از روش  -3

 در مناطق کم آب گیری گفتگو و حل مسئله حکمرانی آب به ویژه شکل
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 منابع 

  ن (. روش های تجربی تحقیق اجتماعی ، ترجمه بیژن کاظم زاده، مشهد: آستا181٣اتسلندر، پتر ) -

 . فرهنگی  ونت رضوی، معا  قدس

(. مبانی روش شناختی تحقیق میدانی و چگونگی 1831ایمان، محمدتقی و غفاری نسب، اسفندیار ) -

 .٣-81ص (، ص1)2انجام آن، فصلنامه پژوهش، 

های مرتبط با عدالت فضایی در ایران  (. فراروش پژوهش1811پور، هاشم ) پور، نینا و داداش الوندی -

شناسی شهری، سال نهم،  های بوم ، دوفصلنامه پژوهش1811-1838با مقیاس شهری در بازه زمانی 

 .3٩-٩1(، صص 13)2شماره 

های تاریخ محور،  لمی در پژوهش(. رویکردی به تبیین: انواع تبیین ع1812اکبری، یونس ) -

 .18-11(، صص 2) 1تخصصی، -تاریخنامه خوارزمی فصلنامه علمی

های تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه: رضا فاضل، جلد اول، تهران: نشر  (. روش1812ببی، ارل ) -

 نی

 های اجتماعی، ترجمه حسن چاوشیان، تهران، نشر نی (. طراحی پژوهش1818بلیکی، نورمن ) -

آبادی،  های پژوهش ترکیبی، ترجمه اکبر زارع شاه (. بنیان1811چالرز و تشکری، عباس ) تدلی، -

 .اهلل ترکان، یزد: انتشارات دانشگاه یزد مهرنوش فخارزاده و رحمت

ها و تنگناهای آن. مجله  (. تحلیل عاملی: دشواری1831حیدرعلی، هومن و عسگری، علی ) -

 1-21 ( ، صص2)8٣شناسی و علوم تربیتی،  روان

(. تئوری پردازی با استفاده از رویکرد استقرایی: استراتژی مفهوم سازی 1831دانایی فرد، حسن) -

 .٣1-11(، 11)12تئوری بنیادی، فصلنامه دانش رفتار، 

شناسی پژوهش کمی در مدیریت:  (. روش1831فرد، حسن؛ الوانی، سیدمهدی و آذر، عادل ) دانایی -

 اشراقی. -صفاررویکردی جامع، تهران، انتشارات 

آموزش (. 181٩) طالیی، ابراهیمو  زاده قمصری، علیرضا صادق؛ مهرمحمدی، محمود؛ رام، سمیه -

سال؛ با کدام منطق و رویکرد؟ تحلیل نتایج یک مطالعه  11تا  1بانی به کودکان سنین  خویشتن

 31-11٩(، صص 8)2، فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی، پدیدارنگارانه

(. بررسی بکارگیری روش تحقیق 183٩) صفایی، میالدو  رضا کهن، علی احمدی؛ زارعی، عظیم -

سازی بنیادی در حوزه مطالعات کارآفرینی، همایش ملی آموزش عالی و  مبتنی بر تئوری مفهوم
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(. مطالعه بنیادهای فلسفی 1811زندوانیان، احمد؛ عیسوی، محسن و جعفری احمدآبادی، حسن ) -

(، صص 1)٣معلم پژوهنده، فصلنامه عیارپژوهش در علوم انسانی، -پژوهی روش تحقیق اقدام

111-128 

(. کاربرد روش تحلیل شبکه 181٣ساالری، فاطمه؛ قربانی، مهدی؛ ملکیان، آرش و فهمی، هدایت ) -

سنجی ذینفعان محلی برای استقرار مدیریت مشارکتی منابع آب )منطقه مورد  جتماعی در ظرفیتا

حسین، حوضه آبخیز رزین، کرمانشاه(، تحقیقات آب و خاک ایران،  مطالعه: روستای سراب شاه

 831-81٣، صص 2، شماره 11دوره 

های اجتماعی منطق  وهش(. نقد کتاب طراحی پژ181٩سلیمی، حسین و کیخسرو دولتیاری، یزدان ) -

های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و  نامه انتقادی متون و برنامه بینی. فصلنامه پژوهش پیش

 221-2٣1(، صص ٣)11مطالعات فرهنگی، 

شناختی پژوهش اسنادی در علوم  (. مبانی روش1811صادقی فسایی، سهیال و عرفان منش، ایمان ) -

(، 21)3رات مدرن شدن بر خانواده ایرانی، فصلنامه راهبرد فرهنگ ، اجتماعی، مورد مطالعه: تأثی

 11-٩1صص 

(. کنکاش در مبانی فلسفی پژوهش کمی و کیفی در علوم رفتاری، فصلنامه 183٩صدوقی، مجید ) -

 .38-118(، صص ٣2)18شناسی علوم انسانی،  روش

ا برای حکمرانی پایدار منابع ه(. رهنمودهای نظریه بازی1818محمدی، بهرام ) صفایی، امیر و ملک -

، 1، شماره 11شناسی، دوره  آبی مشترک )مطالعه موردی، مناقشه آبی دریاچه ارومیه(، فصلنامه محیط

 .121-183صص  

(. روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی با تأکید بر نظریه )گراندد تئوری 181٣فراستخواه، مقصود ) -

GTM.تهران، انتشارات آگاه ،) 

(. مطالعه کیفی سنخ شناسی سبک های زندگی: مطالعه 1818امید و ایراندوست، سیدفهیم ) قادرزاده، -

 18٣-1٩2(، صص 8)٣٣جوانان شهر مهاباد، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، 

(. بررسی ساختار قدرت در شبکه 1811نژاد، سیما ) کنگرانی، حنانه و رفسنجانیمحمدی -

چهارم توسعه جمهوری اسالمی ایران، فصلنامه گذاری و مدیریت آب در برنامه  سیاست

 .183-121، صص 8، شماره 1گذاری عمومی، دوره  سیاست

های فلسفی و عملی روش تحقیق ترکیبی در علوم  (. فراروش بنیان1831محمدپور، احمد ) -

 شناسان. اجتماعی و رفتاری، تهران: انتشارات جامعه
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های  های ترکیبی: اصول پارادایمی و روش ش(. طرح های تحقیق با رو1831محمد پور، احمد ) -

 .31-111(، صص 2)1شناسی ایران،  فنی، مجله انجمن جامعه

(. فراروش تحقیقات 1811محمد نژاد شورکایی، مجتبی؛ جشنی آرانی، مجتبی و یزدانی، حمیدرضا ) -

سی ارشد و های کارشنا نامه انجام شده در زمینه عوامل مؤثر بر رضایت مشتری: تحلیل اسنادی پایان

 1٩1-111(، صص 81)٩انداز مدیریت بازرگانی،  های دولتی تهران، فصلنامه چشم دکتری دانشگاه

السادات، سیدمحمدجعفر و کریمی،  مرزبان، حسین؛ صدرایی جواهری، احمد؛ زیبایی، محمود؛ ناظم -

جله آب (. بررسی وضعیت منابع و مصارف آب در ایران و راهکارهای بهبود وضعیت، م1813لیال )

 1٩-82(. صص 1)8و فاضالب، 

تر به  (. نگاهی جامع181٣فرد، فرزانه؛ الریجانی، باقر و سلطانی، اکبر) موسی پور، حمیده؛ سعیدی -

 181-112(، صص 8)1٩های پژوهشی در نظام سالمت، مجله دیابت و متابولیسم ایران،  انواع پروژه

شناسایی ابعاد  (.1811) فارسیجانی، حسنو  فرزد، فرهاد؛ عالم تبریز، اکبر؛ میر قادری، سید هادی -

، فصلنامه مطالعات ای توافقی سلسله مراتبی های صنعتی به روش تحلیل خوشه عملکردی خوشه

 1-22(، صص 2)8مدیریت صنعتی، 

ها از  (. سطوح تحقیقات و چگونگی تأثیرپذیری یافته1811نراقی، مریم ) اهلل و سیف نادری، عزت -

 . 1٩.-3٣(، صص 2٩آن، مجله تعلیم و تربیت، )

- Cohen, L. Manion, L. & Marrison, K. (2000). Research Methods in Education, London: 
Roultedge. 

- Kivunja, C; Kuyini, A. B.(2017) . Understanding and Applying Reasearch Paradigms in 

Educational Contexts .International Journal of Higher Education , Volum6, Issuse5, 

Pp:26-41 

- Maghrebi, M.Noori, R.Bhattarai, R. Mundher Yaseen,Z. Tang, Qiuhong. Al-Ansari, N. 

Danandeh Mehr, A. Karbassi, A.Omidvar, j(2020). Iran's Agriculture in theAnthropocene, 

Jornal of Earths Future, Volume8, Issue9. Pp: 1-15 

- Nowlan, L. Bakker, K(2010). Practising Shared Water Governance in Canada:A Primer, 

USB Program Water Governance. 
- Paterson L B(2001). Critical analysis of everyday self‐care decision making in chronic 

illness Journal Leading Global Nursing Research,   Volume35, Issue3. Pp: 335-341 

- Wallen, N. E., & Fraenkel, J. R. (2001). Educational research: A guide to the process (2nd 

ed.). Mahwah, NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates Publishers. 

- Saunders, M. Lewis. P. Thornhill, A (2009).Research method for business student. 

Harlow: Pearson Education 

- Slocun, N., (2003), Participatory Methods Toolkit, A Practitioners Manual. Brusels: King 

Baudouin Foundation, 2003, 167 p., Valouch .  
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