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چکیده
هدف این مقاله آسیبشناسی روشی پژوهشها و مقاالت مربوط به حوزه حکمرانی آب میباشد.
ایران ،پرتال جامع علوم انسانی ،پایگاه مراکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی و ایران داک با محوریت
موضوعی حکمرانی آب در بازه زمانی سالهای  1811-1831به چاپ رسیده است .پس از بررسی
مقاالت 11 ،مقاله و پایان نامه ،با نمونهگیری هدفمند که هم در موضوع و هم در محتوا به بحث
حکمرانی آب پرداخته بودند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .یافتههای پژوهش نشان داد که 81
درصد از پژوهشها از مبانی فلسفی اثباتگرایی در پژوهشهای خود استفاده کردند .همچنین 11
مورد از پژوهشها از رویکرد قیاسی و مابقی از سایر رویکردهای استقرایی ،پسکاوی و استفهامی در
پژوهشهای خود بهره بردند .در میان روش تقلیل دادهها نیز کدگذاری کیفی با  11درصد
پرطرفدارترین روش در میان پژوهشگران حوزه حکمرانی آب بوده است .در ارتباط با روش جمع-
آوری دادهها ،روش میدانی و اسنادی با سهمی در حدود  81درصد بیشترین کاربرد را در انجام
پژوهشهای حکمرانی آب داشتهاند .همچنین در مورد روشهای تحلیل دادهها میتوان گفت که
باالترین میزان در میان روشهای تحلیل دادهها مربوط به روش توصیفی-کیفی است ( 81درصد) .با
توجه به اینکه تاکنون بررسی در زمینه آسیبشناسی پژوهشها و مقاالت مرتبط با حکمرانی آب انجام
نشده است یافتههای این مقاله مبنی بر وجود نواقص زیاد در این پژوهشها دستاوردی نو و بدیع
بشمار میآید.
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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
مختلف باعث روی آوردن پژوهشگران به موضوعات بین رشتهای چون اقتصاد آب ،سیاست آب،
عدالت آب ،بومشناسی سیاسی در حوزه آب و دیگر موارد شده است .یکی از دالیل این پیچیدگی
نگاه به آب به عنوان موضوعی اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و امنیتی است .امروزه پرداختن به
موضوع مدیریت منابع آب در کشور ما که جزء مناطق خشک و نیمه خشک بوده ،اهمیت زیادی
پیدا کرده است .برداشت بیرویه از منابع آبهای زیرزمینی و بحرانی شدن بسیاری از دشتها در
کنار تأمین آب بخش کشاورزی به عنوان پرمصرفترین بخش به یکی از دغدغههای سیاستگذاران
تبدیل شده است .سهم برداشت آب مصرفی در بخش کشاورزی در دنیا  ٩1درصد ،در خاورمیانه
 31درصد و در ایران  12درصد است .میزان وابستگی زمینهای کشاورزی تجهیز شـده به منظور
آبیاری به منــابع آب زیرزمینــی بــه طــور متوســط در دنیــا  81/3درصــد ،در خاورمیانــه
 1٩/2درصــد و در ایــران  ٩2/1درصــد اســت .بــازده آبیاری در بخش کشاورزی بین  81تا
 8٣درصد است (مرزبان و همکاران .)13 :1813 ،به نظر میرسد در کشور ما کمبود منابع آبی تنها
ناشی از منابع طبیعی یا کاربرد فناوری در حفر چاههای عمیق و نیمهعمیق نیست بلکه محصول
سیاستها و استراتژیهای بعضاً نادرست سیاستگذاران و تصمیمگیرندگان است .در واقع ،توسعه-
یکشاورزی در ایران با استفادهی بیرویه از منابع آب از طریق ساختن سد ( 121سد) با مجموع
حجم ذخیره  8٣کیلومتر مکعب و احداث چاههای متعدد (در حدود  ٣11هزار حلقه چاه) ممکن
شده است که نتیجهی آن ،کاهش چشمگیر حجم ذخایر آب تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بوده است.
در حالی که این توسعهی ناپایدار کشاورزی میتواند در کوتاهمدت جوابگوی برخی نیازهای
کشور در زمینه تأمین غذا و اشتغالزایی باشد ،اما آثار درازمدت آن بر منابع آبی سطحی و
زیرزمینی باعث ورشکستگی آبی کشور شده است که میتواند شرایطی غیر قابل بازگشت را رقم
بزند (مغربی 1و همکاران .)11 :2121 ،وجود چنین وضعیتی در ارتباط با مدیریت منابع آب
سیاستگذاران را بر آن داشت که رویکرد خود را نسبت به بررسی موضوع آب به عنوان یک پدیده
چند ضابطهای تغییر دهند .حکمرانی آب همان رویکرد و نگاه جدید به موضوع آب است که در
سالهای اخیر توجه اندیشمندان این حوزه را به خود جلب کرده است .حکمرانی آب به فرآیند
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تصمیمگیری که دنبال میکنیم اشاره دارد ،در واقع حکمرانی ناظر بر چگونگی تصمیمگیری است
و اینکه چه کسی تصمیم میگیرد (نوالن و باکر .)1 :2111 ،1اهمیت این موضوع به ویژه در چند
سال اخیر که جهان با تغییرات اقلیمی و محیط زیستی روبه رو بوده به صورت پررنگتری خود را
نشان داده است .نگاهی به مطالعات انجام شده پیرامون حکمرانی آب حاکی از آن است که این
موضوع تقریبا از سالهای  1832مورد توجه پژوهشگران داخل کشور قرار گرفته است .اهمیت
روش پژوهش در میان پژوهشگران در هر رشتهای واقعیتی غیرقابل انکار است .منتها نکتهای که
به ویژه چند سال اخیر توجه پژوهشگران در حوزههای مختلف را به خود جلب کرده است ،از
یک سو بحث تنوع روشهای موجود در حوزههای مختلف علم از جمله حکمرانی آب و روی
آوردن به پژوهشهای بین رشتهای و از سوی دیگر داشتن یک اسلوب و چارچوب مشخص برای
انجام پژوهشها است .بررسی و مطالعهی رعایت این اسلوب روشی به کسب نتایج متقن و قابل
اعتماد در علم کمک میکند .همین تنوع روشی جامعه علمی را با حجم عظیم و متراکمی از
پژوهشها در ارتباط با موضوع حکمرانی آب مواجهه کرده است .با این تفاسیر و با توجه به
اهمیت روشهای گوناگون به کار گرفته شده در حوزه حکمرانی آب ،هدف اصلی پژوهش در
واقع بررسی و نقد بخش روش شناسی پژوهشهای انجام شده در حوزه حکمرانی آب در قالب
یک فراروش است لذا از آنجا که پژوهشهای مرتبط با حکمرانی آب از سابقه کم و تعداد اندک
برخوردار است و مقاله یا پژوهشی که با رویکرد فراروش به بررسی پژوهشها و مقاالت مرتبط
با حکمرانی آب و مرور و بررسی آنها پرداخته باشد؛ انجام نشده است این مقاله اولین مورد از این
دست بررسیها میباشد همین موضوع اهمیت و ضرورت این پژوهش را دوچندان میکند.
نگاهی به مطالعات انجام شده در حوزه حکمرانی آب هم در میان پژوهشهای داخلی و هم
پژوهشهای خارجی حاکی از آن است که این موضوع به جهت گستردگی و تنوع دارای دامنه
بسیار وسیعی است این مطالعات در رشتههای مختلف با روشهای متفاوت انجام شده است .این
پژوهشها اغلب با روشهای کتابخانهای ،کمی ،کیفی و یا ترکیبی 2انجام شده است .برخی از
پژوهشها نیز با روش تاریخی به بحث درباره روند تاریخی حکمرانی آب در ایران و یا
سناریوهایی که برای آینده حکمرانی آب قابل تصور است به بررسی این موضوع پرداختهاند .در
مجموع به نظر میرسد تنوع زیادی در پژوهشها دیده میشود و بنابراین با این تنوعات و
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روشهای متعدد ،اشکاالت متدولوژیک فراوانی نیز بر آنها وارد است که تاکنون مقالهای به این
موضوع نپرداخته است و این بررسی اولین پژوهش در باب آسیبها و خالءهای روشی در حوزه
حکمرانی آب میباشد .لذا این مقاله ضمن بر شمردن این تنوعات به آسیبشناسی روشهای آنها
میپردازد .سؤاالت اصلی این مقاله عبارتند از :این پژوهشها عمدتاً با چه مبانی فلسفی ،رویکرد
پژوهشی ،نوع پژوهشی ،جهت گیری ،اهداف ،راهبردهای پژوهشی ،روشهای جمعآوری و تقلیل
و تحلیل دادهها انجام شدهاند؟ این روشها تا چه حد با اصول علمی و اهداف پژوهش همخوانی
داشته ،و با هم سازگار بوده ،و در رسیدن به نتایج صحیح مؤثر بوده است؟

مباني نظري
به منظور بررسی مقاالت و پایاننامهها و آسیبشناسی روش پژوهش آنها از مدل ساندرز
استفاده شده است .ساندرز در این مبحث تالش دارد مراحل انجام یک فراروش را مورد بررسی
قرار دهد .این روش به دلیل بررسی الیههای پیچیده و تودرتو به روش پیاز معروف است
(ساندرز.)113 :2111 1

شکل شماره  .1مدل اقتباسي پیاز پژوهش
منبع :بلیکی .1818 ،داناییفر و همکاران ،11 :1831 ،الوندیپور و داداشپور .11 :1811 ،ساندرز و
همکاران113 :2111 ،
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جدول شماره .1جزئیات اليههاي پژوهشي مدل پیاز پژوهش
اليههاي

مصداقهاي اليههاي

پژوهش

پژوهش

مبانی

پارادایمهای

تفسیرگرایانه متمرکز بر جنبههای کیفی و نه جنبههای کمی هستند (والن و

فلسفی

مثبتگرا ،تفسیری،

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

پژوهش

انتقادی پراگماتیسم

اجتماعی قرار میدهند و به دنبال حل مسائل سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی است

رویکرد

قیاسی ،استقرایی،

پژوهش

استفهامی ،پسکاوی

تعاريف مربوط به هر اليه پژوهشي
روشهای کمی بر فلسفه اثباتگرایی تکیه دارد و از طریق فاصله انداختن میان
موضوع شناخت و فاعل شناسایی میکوشد تا به شناختی عینی از واقعیت دست
یابد( .صدوقی )33 :1831 ،برخالف اثباتگرایان ،تفسیرگرایان نگران «درک
دنیای ذهنی تجربیات انسانی» هستند (کوهن و همکاران )22 :2111 ،محققان

(کیونجا و کویینی .)8٣ :2111 ،1پارادایم پراگماتیسمی نیز تالش دارد انواع
تقابلگرایی سنتی(یا این یا آن) را رد کند .در این پارادایم دانش هم امری بر
ساخته به لحاظ اجتماعی و هم بنیانی برای واقعیت دنیایی تعریف میشود که
انسانها در آن تجربه و زندگی میکنند (محمد پور.)2٣-21 :1831 ،
مادامی که دادهها و شواهد جمعآوری شده مؤید نظریهای باشد آن نظریه
همچنان مورد قبول بوده و بر این اساس تئوریهای علمی به تفکر قیاسی
پایبندند (زارعی و همکاران .)183٩ ،در حالیکه در رویکرد استقرایی
پژوهشگر با در اختیار داشتن یک تئوری پژوهش را آغاز نمیکند که در پی
تأیید آن باشد بلکه مطالعه یک پدیده اجازه میدهد در گذر گردآوری و
تحلیل دادهها ،تئوری حاکم بر رفتار آن پدیده آشکار شود (دانایی فر:1831 ،
 .)٣3استراتژی پسکاوی از یک توالی منظم مشاهده آغاز میشود اما در پی
تببینهای متفاوتی است و نقطه آغاز در استراتژی استفهامی جهان اجتماعی
کنشگران است (بلیکی .18 :1812 ،سلیمی و دولتیاری.)288 :181٩ ،
در رویکردها و جهتگیریهای کمی ،روشهای تحقیق به طور عمده جهت
نوع
پژوهش

تعیین گسترده یک مسئله ،مشکل یا پدیده مناسبتر هستند به عبارت دیگر در
کمی ،کیفی ،ترکیبی

مطالعات کمی وظیفه اصلی آمار عمل به یک آزمون برای تصدیق یا تکذیب
جمعبندیهایی است که پژوهشگر بر اساس مفاهیم حاصل از دادههای تجزیه
و تحلیل شده ،انجام داده است (براتی و همکاران ،1812 ،خیرالدین و دالیی
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1 - Kivunja& Kuyini
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اليههاي

مصداقهاي اليههاي

پژوهش

پژوهش

تعاريف مربوط به هر اليه پژوهشي
میالن .)121-121 :181٣ ،و در مقابل اگر هدف مطالعه به طور عمده توضیح
یک موقعیت ،پدیده مسئله یا اتفاق باشد و اطالعات با استفاده از اندازهگیری
متغیرها در مقیاسهای اسمی و ترتیبی جمعآوری شود روش تحقیق کیفی بر
پژوهش حاکم میشود (اسلوکان .)1٩1 :2118 ،1روششناسی ترکیبی که
عمدتاً در پارادایم عملگرایی قرار میگیرد و هم به دادهها و تحلیلهای عددی
و هم به دادهها و تحلیلهای روایتی می پردازد (تدلی و تشکری.)8 :181٩ ،
پژوهشهای پایه یا بنیادی پژوهشهایی هستند که هدفشان عموماً توسعه

جهت
گیری

بنیادی ،کاربردی

پژوهش

مرزهای دانش توصیفی است و بخش عظیمی از آن به خاطر کنجکاوی
دانشمندان شکل میگیرد .پژوهشهای کاربردی نیز توصیههای جدید را برای
به کاربستن فراهم می آورند (موسی پور و همکاران.)181 :181٣ ،
تحقیق اجتماعی بیشتر برای کشف یک موضوع یا آشنایی اولیه با آن موضوع
صورت میگیرد .این رهیافت هنگامی بارز است که محقق موضوع جدیدی را
بررسی کند .یکی از مقاصد اصلی بسیاری از مطالعات در علوم اجتماعی

اکتشاف ،توصیف،
اهداف

تبیین ،فهم ،پیشبینی،

نهایی

تغییر ،ارزشیابی،
برآورد تأثیر

توصیف موقعیتها و رویدادهاست .محقق مشاهده میکند و به توصیف
مشاهدات خود میپردازد( .ببی .)213-21٩ :1812 ،سومین هدف هر تحقیق
اجتماعی تبیین امور است .تبیین پاسخ به پرسش چرایی یک پدیده یا رویداد
است ،همانگونه که توصیف به پرسش از چگونگی وقوع پدیده یا رویداد می-
باشد .تبیین پدیدهها و وقایع عبارت است از درک و ارائه توضیحی که چرا
پدیدهها و وقایع این چنین رخ دادهاند که بدین معنا تبیینها متضمن مفهوم
علتاند ،یا همانگونه که تعدادی از دانشمندان تصریح کردهاند :کلیه تبیین
های علمی ،علیاند (اکبری)18-11 :1812 ،
پیمایش غالبا با تعیین افرادی که نماینده و معرف گروه مورد بررسیاند

راهبرد پیمایش،
راهبرد

توصیفی محض،

پیمایش

تحلیل محتوا ،تحلیل
منطقی ،اقدام پژوهش

(نمونه) و طرح سؤاالتی که باید از آنها پرسیده شود آغاز میشود (بیکر،
 .)21 :1811در تحقیقاتی که از آن به عنوان تحقیقات سطحی یا تحقیقات
توصیفی یاد میشود محقق بر پدیدهها و متغیرهای مورد توجه ،نگرش
سطحی یا به اصطالح «نگرش پروازی» دارد (نادری و سیف نراقی:1811 ،

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Slocun
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اليههاي

مصداقهاي اليههاي

پژوهش

پژوهش

تعاريف مربوط به هر اليه پژوهشي
 .)11روش تحلیل محتوا یک همبستگی کلی را مورد بررسی قرار میدهد که
بر اساس محتوای پیام یک متن در مورد سه عنصر دیگر فرایند ارتباط یعنی
فرستنده ،گیرنده و وضعیت اجتماعی نتیجهگیری میکند (اتسلندر:181٣ ،
 .)٩٣اقدامپژوهی رویکردی در پژوهشهای کیفی است که به معلمان و
کارگزاران آموزشی کمک میکند تا به گونهای پژوهش را با موقعیت تربیتی
تلفیق کنند تا بتوانند نقش مستقیم و فوری در موقعیت تربیتی و بهبود فرایند
آموزش ایفا کنند (زندوانیان و همکاران.)128 :1811 ،
در این روش ،پژوهشگر دادههای پژوهشی خود را درباره کنشگران ،وقایع و
پدیدههای اجتماعی ،از بین منابع و اسناد جمعآوری میکند (صادقی فسایی و

روش
جمع

روش اسنادی،

آوری

میدانی و پرسشنامه

اطالعات

عرفان منش .)٩8 :1811 ،تحقیق میدانی را برخی معادل تحقیق کیفی می-
گیرند؛ چرا که مشاهدات معموال به زبان عادی و روزمره مانند روزنامهها بیان
میشود هدف تحقیقات میدانی اغلب آن است که مشاهده جهان بر اساس
چارچوب مرجع افراد مورد بررسی انجام گیرد (ایمان و غفاری نسب:1831 ،
.)11
تحلیل عاملی یکی از فنون پیشرفته آمار چند متغیری است که در جهت دستیابی
به بسیاری هدفهای علمی پژوهشی مانند مدلسازی ،فرضیهسازی ،رواسازی
تستها ،تشخیص پارهتستها و فراهم ساختن زمینه اجرای سایر روشهای

کمی :به تحلیل

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

عاملی ،تحلیل

(حیدرعلی و عسگری .)1 :1831 ،تحلیل خوشهای یک تکنیک طبقهبندی برای

خوشهای،

تشکیل گروههای همگون در مجموعه پیچیدهای از دادههاست که به هیچ

روش

شاخصسازی،

پیشفرضی درباره تعداد یا ساختار گروهها متکی نیست .در تحلیل خوشهای،

تقلیل

مقیاسسازی

عضویت در گروهها برای همه مشاهدهها نامعلوم و حتی تعداد گروهها نیز

کیفی نیز به

نامشخص است .هدف این تکنیک تشخیص گروههای همگون است (میرقادری

کدگذاری ،پروراندن

و همکاران .)11 :1811 ،مقیاس اندازه ترکیبی یک مفهوم است :اندازهای مرکب

مضامین ،سنخشناسی

از دادههای برآمده از چند معرف .هر مقیاس حاوی پاسخ به چند پرسش است.
پاسخگویان بسته به پاسخ شان نمرهای در همه پرسشها میگیرند (دواس،
 .)21٩ :1832در پژوهشهای کیفی نیز ما با مفاهیمی چون کدگذاری ،پروراندن
مضامین و سنخشناسی مواجهایم .یکی از راهبردهای اساسی در تحلیل دادههای
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اليههاي

مصداقهاي اليههاي

پژوهش

پژوهش

تعاريف مربوط به هر اليه پژوهشي
کیفی ،رمزگذاری مواد مورد تحلیل است .بدین ترتیب که پژوهشگران
معنادارترین بخشهای دادهها را سازماندهی ،مدیریت و بازیابی کنند و برای این
کار معموال بر اساس مفاهیم ،برچسبها و نشانههایی به دادهها اختصاص
میدهند (حریری.)211-211 :183٣ ،
نظریه دادهنگر این روش بیشتر به درد تحقیق درباره موقعیتهای خاصی می-
خورد و معموالً هم با فرایند روی دادن یک امر و موجبات و آثار آن

کمی :توصیفی،
پیوستگی ،علیت و
روش

استنباط کیفی

تحلیل

توصیفی دادهنگر،
استقراء تحلیلی
سنخشناسی

سروکاردارد مثل فهم یک عمل یا طریقه عمل (فراستخواه)38-31 :181٣ ،
استقرای تحلیلی فرایندی است که در آن از دادههای جزء و خاص ،میتوان به
مقولههایی دست یافت که ماهیت کلیتری دارند و تفسیر اطالعات را میسر
می کنند (گال و همکاران 2118 ،به نقل از رام و همکاران .)13 :181٩ ،از
دیدگاه نیومن ( )1111سنخشناسی در روش تحقیق کیفی یک نوع روش
طبقهبندی دادههای کیفی است که در آن پژوهشگر دو یا چند مفهوم تکبعدی
و ساده را ترکیب میکند تا بدین وسیله از نقاط اشتراک مفاهیم ساده ،مفهوم
جدیدی را شکل دهد ،مفهوم یا سنخ جدید ارتباط پیچیده بین مفاهیم ساده را
روشن میسازد (نیومن .1111 ،قادرزاده و ایران دوست.)11٣ :1818 ،

روش پژوهش
این مقاله با روش فراتحلیل کیفی انجام شده است .این فراتحلیل مربوط به مقاالت و پایاننامههای
کارشناسی ارشد و دکترا بوده ،که در حوزه «حکمرانی آب» در بازه زمانی ( )1831-1811چاپ
شده است .این مقاالت و پایاننامهها میبایست هم در موضوع و هم در محتوا به بحث درباره
حکمرانی آب پرداخته باشند .فراروش خود بخشی از فرا مطالعه می باشد .فراروش بررسی
مناسب بودن روشها و رویههای مورد استفاده را مورد بررسی قرار می دهد (پترسون .)2111 ،1به
عبارت دیگر فراروش شامل تجزیه و تحلیل رویکرد ،روشهای نمونهگیری ،روش نوشتن
فرضیهها ،متغیرها ،جامعه و نمونه و در کل هر چیزی است که به بخش روششناسی ارتباط دارد
(محمد نژاد شورکایی .)113 :1811 ،در این پژوهش به منظور افزایش دقت ابتدا چک لیستی از
ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Paterson
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مقالهها و پایاننامههای واجد شرایط طی سالهای  1831-1811تهیه شد .جامعه آماری این تحقیق
پژوهشهایی با کلید واژه «حکمرانی آب» در مجلههای علمی پژوهشی است که در پایگاههای
نورمگز ،1مگ ایران ،2پرتال جامع علوم انسانی ،پایگاه مراکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی 8و
ایران داک از سال  1831تا سال  1811چاپ شده است .در ابتدا بنا شد که کلیه مقاالتی که در
عنوان یا کلید واژه اصطالح «حکمرانی آب» دارند مورد بررسی قرار گیرند با این مالک سنجش
تقریباً  121مقاله و پایان نامه استخراج شد اما پس از بررسی همه مقاالت متوجه شدیم که برخی
از مقاالت که در عنوان و به خصوص در کلید واژه اصطالح «حکمرانی آب» قید شده فقط به
عنوان بخش کوچکی در مقاله به این موضوع پرداخته شده و اساساً این دست مقاالت و
پایاننامهها را نمیتوان به عنوان مقاالتی که در حوزه حکمرانی آب انجام شدهاند ،در نظر گرفت .با
اعمال این شرط در نهایت  11مقاله با نمونهگیری هدفمند که شامل  2٣مقاله و  1٩پایاننامه
کارشناسی ارشد و دکترا بودند به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند.

شکل شماره  .2مراحل انجام فراروش از ديدگاه محمدپور
منبع( :محمدپور)12 :1831 ،

يافتههاي پژوهش
الف) يافتههاي توصیفي
یافته های حاصل از پژوهش مطابق با مدل الیه های پژوهشی ساندرز حاکی از آن است که از
 11مقاله و پایاننامه مورد بررسی  11مورد از آنها با استفاده از مبانی فلسفی اثباتگرایی انجام
شده و  1٣مورد از پژوهش های مورد بررسی نیز از مبانی فلسفی تفسیرگرایی 11 ،مورد نیز از
ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Noormags
2. Magiran
3. SID
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پارادایم پراگماتیسمی (عملگرایی) و  1مورد از پارادایم انتقادی در پژوهش های خود استفاده
کرده اند .اما تنها دو مورد به ذکر مبانی فلسفی پژوهش و استفاده از پارادایم در پژوهش خود
اشاره داشته اند .به عبارت بهتر تنها در حدود  ٣درصد از مقاالت به وجود پارادایم و مبانی
فلسفی در پژوهش خود اشاره داشته اند .در ارتباط با رویکرد پژوهشها نیز میتوان گفت با
بررسی رویه مقاالت مشخص شد که  81درصد مقاالت و پایاننامهها( 1٣مورد) از
رویکردهای استقرایی ،استفهامی و پس کاوی و تقریباً  81درصد پژوهشها ( 11مورد) از
رویکردهای قیاسی بهره بردهاند .الزم به ذکر است که  21درصد از مقاالت و پایاننامهها
اشاره ای به رویکرد پژوهشی خود نداشتهاند ( 12مورد) .در ارتباط با نوع پژوهشها نیز
میتوان گفت  81درصد از مقاالت و پایاننامههای علمی-پژوهشی مورد بررسی ( 11مورد) با
رویکرد کمی در مقابل  81درصد از پژوهشها نیز ( 1٣مورد) از طریق روشهای کیفی به
انجام پژوهش پرداختهاند  ،همچنین  21درصد از مقاالت نیز ( 12مورد) با روش ترکیبی 1تهیه
تهیه و تنظیم شده اند .الیه چهارم مدل مربوط به جهت گیری پژوهش است .بدین معنا که آیا
پژوهش از نوع کاربردی است یا بنیادی و یا توسعه ای با مروری بر پژوهش های انجام شده در
حوزه آب می توان دریافت از  11پژوهش مورد بررسی تنها در حدود  1٣درصد ( ٩مورد) از
پژوهشها جهت گیری پژوهش خود را کاربردی ذکر کردهاند و سایرین اشارهای به این مسئله
نداشته اند .در الیه پنجم مدل ساندرز اهداف نهایی شامل اکتشاف ،تبیین ،توصیف ،برآورد اثر،
فهم تغییر ،پیشبینی و ارزشیابی می باشد .از بررسی پژوهش های مرتبط با حکمرانی آب در
این مقاله می توان نتیجه گرفت که بیشتر پژوهش های مرتبط با این حوزه حول محور اکتشاف،
تبیین و توصیف می باشند و نقش سایر اهداف مانند تغییر ،پیش بینی و ارزشیابی از دیدگاه
نویسندگان پژوهش ها بسیار کمرنگ بوده است .در این میان مقاله های توصیفی و اکتشافی
بیشترین سهم ( ٩٩درصد) را به خود اختصاص دادهاند ( 21مورد) .این مقالهها یا به صورت
اسنادی انجام شده و هدف واکاوی مجموعه ای از اصطالحاتی است که در حوزه حکمرانی
آب مورد توجه ق رار گرفته است و یا به روش کیفی و مطالعه موردی بوده که به وسیله
مصاحبه با ذینفعان آب و نقش هر کدام از این ذینفعان را در ارتباط با یک موضوع خاص
ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Mix- Method
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(مثالً دریاچه ارومیه ،دریاچه زاینده رود ،دریاچه سفیدرود و موارد دیگر) بررسی کرده و در
نهایت با رسم یک مدل کیفی یا ابداع یک نظریه (گراندد تئوری) بسترهای حاکم بر ایجاد و
شکل گیری یک بحران را شناسایی کرده اند؛ یا به روش ترکیبی (آمیخته) بوده که در آن محقق
هر دو روش کمی -کیفی را در قالب مصاحبه و استفاده از پرسشنامه پیش برده است .در
حدود  1٣درصد از پژوهشها ( ٣مورد) که شامل پژوهش دحیماوی و همکاران (،)1811
افراخته و همکاران ( ،)1811مرتضی پور ( ،)181٩غالمی و همکاران ( ،)181٩حسینی
( ،)181٩بیژنی ( ) 181٩نیز در تالش بودند عالوه بر توصیف به فهم اولیهای از مفهوم
حکمرانی آب دست یابند .همچنین از میان پژوهش های مورد بررسی  22درصد ( 1مورد) نیز
به ارزیابی حکمرانی آب (سروانی ) 181٩ ،به عنوان یک سیستم (مقیمی بهمنگی و
همکاران .1811،طالع شایان ، ) 181٣ ،نهاد (میرنظامی و باقری )181٩ ،یا ساختار نهادی
(یادگاری ،) 1811،آگاهی از حکمرانی (فتحی زالوآبی ،) 1811 ،ارزیابی فرایند واگذاری (ییالق
چغاخور ،) 181٩ ،ارزیابی استفاده از مدیریت دارایی ها (حسن زاده سورشجانی )1811 ،و
ارزیابی شرایط یادگیری اجتماعی (کولیوند )181٣ ،پرداختهاند.
جدول شماره  .2جزئیات روش پژوهش مقالههاي مورد بررسي
مقوله ها

مبانی فلسفی پژوهش

رویکرد پژوهش

نوع پژوهش
جهتگیری پژوهش

کدها

تعداد

درصد

اثباتگرایی

11

81

تفسیرگرایی

11

21

انتقادی

1

2

پراگماتیسم

1٣

81

قیاسی

11

81

سایر(استقرایی ،استفهامی ،پسکاوی)

1٣

81

مشخص نشده

12

21

کمی

11

81

کیفی

1٣

81

ترکیبی

12

21

کاربردی

٩

1٣

 150بررسی مسائل اجتماعی ایران ،دوره  ،12شماره  ،2پاییز و زمستان 1000
مقوله ها

اهداف پژوهش

راهبرد پژوهش ( 11مورد)

روش جمعآوری اطالعات (11
مورد)

روش تقلیل ( 11مورد)

روش تحلیل ( 11مورد)

کدها

تعداد

درصد

ذکر نشده

8٣

3٣

اکتشاف ،توصیف ،تبیین

21

٩٩

فهم

٣

12

ارزشیابی

1

22

پیمایش

11

81

توصیفی

1٣

81

سایر(تحلیل محتوا،تحلیل منطقی ،اقدامپژوهی)

12

21

میدانی و اسنادی (مصاحبه-مشاهده)

1٣

81

پرسشنامه

11

81

پرسشنامه+مصاحبه

12

21

کیفی (کدگذاری ،پروراندن مضامین ،سنخشناسی)

21

11

11

81

مشخص نشده

1

11

کمی (توصیفی ،پیوستگی ،علیت و استنباط)

11

81

کیفی (توصیفی)

1٣

81

مقولهسازی

٣

12

مقایسه تحلیلی

1

2.٣

نظریه دادهنگر

1

2.٣

مشخص نشده

٣

12

کمی(تحلیل عامل ،تحلیل خوشه ،شاخصسازی،
مقیاسسازی)

در ارتباط با راهبرد پژوهش میتوان گفت مطابق با مدل ساندرز راهبرد پژوهش شامل
پیمایش ،توصیفی محض ،تحلیل محتوا ،تحلیل منطقی و اقدامپژوهی است همانگونه که یافتهها
نشان میدهند مطابق جدول شماره  81 ،2درصد از پژوهشها از راهبردهای توصیفی (1٣
مورد) 81 ،درصد از پژوهشها از راهبردهای پیمایشی ( 11مورد) ،و  21درصد نیز از سایر
راهبردهای پژوهشی بهره بردهاند ( 12مورد) .در ارتباط با روشهای جمعآوری دادهها در
پژوهشهای مورد بررسی نتایج حاصل از جدول  2نشان میدهد روش اسنادی با سهمی در
حدود  81درصد ( 1٣مورد) بیشترین کاربرد را در انجام پژوهشهای حکمرانی آب داشتهاند.
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پس از آن روش پرسشنامه با سهمی در حدود  81درصد ( 11مورد) در جایگاه دوم قرار دارند.
روشهای میدانی (مشاهده-مصاحبه) نیز با سهمی در حدود  21درصد ( 12مورد) کمترین میزان
را به خود اختصاص دادهاند .از  11مقاله مورد بررسی در زمینه روشهای مربوط به تقلیل
دادههای کیفی (کدگذاری ،پروراندن مضامین ،سنخشناسی) با سهمی در حدود  11درصد (21
مورد) باالترین درصد را به خود اختصاص داده است .پس از آن روشهای کمی (تحلیل عامل،
تحلیل خوشه ،شاخصسازی ،مقیاسسازی) با سهمی در حدود  81درصد ( 11مورد) در جایگاه
بعدی قرار گرفت .همچنین در حدود  11درصد از پژوهشها مشخص نکردند که از کدام
روشها استفاده کردهاند ( 1مورد) .در مدل ساندرز روش تحلیل دادهها شامل دو بخش دادههای
کمی و کیفی است که بخش کمی شامل :توصیفی ،پیوستگی ،علیت و استنباط و بخش کیفی
شامل :توصیفی ،نظریه دادهنگر ،مقایسه تحلیلی ،مقولهسازی و سنخشناسی میباشد .چنانچه
بخواهیم در ارتباط با روشهای تحلیل دادهها سخن بگوییم میتوان گفت همانطور که دادههای
جدول  2نشان میدهد .باالترین میزان در میان روشهای تحلیل دادهها مربوط به روش
توصیفی-کیفی با تعداد پژوهشهای ( 1٣مورد)  81-درصد -از کل مقاالت ( 11مورد) را شامل
میشود .پس از آن روش کمی (توصیفی ،پیوستگی ،علیت و استنباط) است این روش با سهمی
در حدود  81درصد ( 11مقاله) باالترین میزان را به خود اختصاص داده است 12 .درصد از
مقاالت نیز از روش مقولهسازی استفاده کردهاند ( ٣مورد) .دو روش مقایسه تحلیلی و روش
دادهنگر هر کدام با  1مقاله در جایگاه آخر قرار دارند ( 2.٣درصد)  12 .درصد از پژوهشها نیز
نویسندگان اشارهای به روشهای تحلیل خود نداشته اند ( ٣مورد).
ب) يافتههاي استنباطي
در ارتباط با بخش (مبانی فلسفی پژوهش) می توان گفت که وقتی تنها  ٣درصد از
پژوهشگران به ذکر مبانی فلسفی پژوهش خود اشاره دارند بدان معناست که اساساً توجه به
رویکرد و مبانی فلسفی پژوهش برای نویسندگان بی اهمیت بوده یا از آنها بی اطالع هستند و
یا در سنت مقاله نویسی کشور توجه به این مسئله در متدولوژی مقاالت و پژوهشها کمتر
مورد توجه و تأکید قرار گرفته است .تنها دو مقاله به استفاده از پارادایم طبعیتگرایانه ،روش
کیفی و تکنیک گراندد تئوری در پژوهش خود اشاره داشته اند که شامل مقاالت تاتار و
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همکاران ( ) 1811و پارادایم انتقادی مقاله میرعمادی ( ) 181٣است .به طور کلی در مورد به
کارگیری مبانی فلسفی و رویکرد پژوهش یافته ها نشان دادند بیشتر پژوهشها کمی و عددی
بودند .در ارتباط با جهت گیری پژوهش می توان گفت از میان مقاالت و پایاننامههای مورد
بررسی  3٣درصد ( 8٣مورد) پژوهشها جهت گیری پژوهش خودشان را اعالم نکردند
همچنین در ارتباط با اهداف نهایی پژوهش های مورد بررسی باید گفت که بیشتر پژوهشهای
مرتبط با حوزه حکمرانی آب حول محور اکتشاف ،تبیین و توصیف میباشند ( ٩٩درصد یا
 21مورد) و مابقی به اهدافی چون برآورد اثر ،فهم تغییر ،پیش بینی و ارزشیابی پرداختهاند .در
ارتباط با راهبرد پژوهش میتوان از میان پژوهش های مورد بررسی در این مقاله بیشترین
راهبرد مربوط به راهبرد توصیفی است ( 1٣مورد) موضوع دیگری که اهمیت آن در بحثهای
روش شناسی غیرقابل انکار میباشد یکسانانگ اری و عدم تمایز بین راهبرد پژوهش از
روش های گردآوری ،تقلیل و تحلیل داده ها از جانب نویسندگان در برخی از مقاالت مورد
بررسی است به عبارت بهتر عدم توجه به این مسائل که در واقع از جزئیات مهم و اساسی در
پژوهشها محسوب میشود خود می تواند مقاالت پژوهشی را به لحاظ کیفیت در پایینترین
سطح نگه دارد .از میان روشهای جمعآوری داده ها بیشترین میزان مربوط به روش اسنادی
است ( 1٣مورد) و سایر روش های پرسشنامه و میدانی (مشاهده-مصاحبه) در جایگاههای
بعدی قرار گرفتند .در میان روشهای تقلیل دادهها روش های کیفی مانند (کدگذاری،
پروراندن مضامین و سنخ شناسی) بیشترین میزان را به خود اختصاص دادهاند ( 21مورد) و
پس از آن روش های کمی (تحلیل عامل ،تحلیل خوشه ،شاخصسازی ،مقیاسسازی) (11
مورد) در جایگاه دوم قرار گرفتند 1 .مورد از پژوهشها نیز مشخص نکردهاند که از چه
روشی به منظور تقلیل دادههای خود استفاده کرده اند .در ارتباط با روشهای تحلیل دادهها نیز
بیشترین میزان در میان روش های کیفی متعلق به روشهای توصیفی-کیفی است ( 1٣مورد)
پس از آن روش های کمی (توصیفی -پیوستگی و علیت و استنباط) ( 11مورد)،
مقولهسازی( 12مورد) ،مقایسه تحلیلی و نظریه دادهنگر هر کدام  1مورد و  ٣مورد از
پژوهش ها نیز روش تحلیل داده های خود را مشخص نکرده بودند.
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جدول شماره  .3وجود مقاالت با توجه به داشتن هر يک از آيتم هاي روشي
فرضیه-

روش جمع آوري

حجم

روش نمونه

روايي و

دادها

نمونه

گیري

پايايي

دارد

دارد

پرسشنامه

 111نفر

تمام شماری

دارد

دارد

دارد

پرسشنامه مصاحبه

٣٣نفر

تمام شماری

ندارد

ندارد

ندارد

تحلیل محتوا

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

اسنادی

ندارد

ندارد

ندارد

تاتار و همکاران ()1811

دارد

دارد

مصاحبه

 2٩نفر

هدفمند

ندارد

فتاحی بهروزی ()181٩

دارد

دارد

مصاحبه

 21نفر

گلوله برفی

دارد

ندارد

دارد

مصاحبه

 ٩نفر

هدفمند

دارد

دارد

ندارد

مصاحبه

 11نفر

تمام شماری

ندارد

عسگری بزایه ()1811

دارد

ندارد

اسنادی

ندارد

ندارد

ندارد

قائمی و همکاران()181٣

دارد

دارد

پرسشنامه

 111نفر

تمام شماری

دارد

باللی و همکاران ()1831

دارد

دارد

مصاحبه

 12نفر

هدفمند

ندارد

باللی و همکاران ()1811

دارد

دارد

مصاحبه پرسشنامه

812

تصادفی

دارد

دارد

ندارد

مصاحبه پرسشنامه

ندارد

ندارد

دارد

دارد

ندارد

مصاحبه پرسشنامه

 82نفر

هدفمند

دارد

دارد

ندارد

مصاحبه

ندارد

ندارد

ندارد

دارد

ندارد

اسنادی

ندارد

ندارد

دارد

نام نويسندگان

اهداف

سوال
پژوهشي

قائمی و همکاران
()181٣
میرنظامی و باقری
()181٩
مقیمی همنگی ()1811
سعدالدین و همکاران
()1811

افسری و همکاران
()181٩
زرگرپور و نورزاد
()1833

یادگاری و همکاران
()1811
دحیماوی و همکاران
()1811
افراخته و همکاران
()181٩
عسگری و همکاران
()1818
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فرضیه-

روش جمع آوري

حجم

روش نمونه

روايي و

دادها

نمونه

گیري

پايايي

دارد

ندارد

مصاحبه پرسشنامه

ندارد

ندارد

ندارد

دارد

ندارد

مصاحبه -اسنادی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

اسنادی

ندارد

ندارد

ندارد

دارد

ندارد

اسنادی

ندارد

ندارد

ندارد

دارد

ندارد

پرسشنامه

 21نفر

هدفمند

ندارد

ندارد

ندارد

مدلسازی

ندارد

ندارد

ندارد

وحید و رنجبر ()1811

دارد

ندارد

مدلسازی

ندارد

ندارد

ندارد

میرعمادی ()181٩

دارد

ندارد

اسنادی

ندارد

ندارد

ندارد

فتاحی ()1811

دارد

دارد

اسنادی

ندارد

ندارد

ندارد

کهریزی ()1818

دارد

دارد

پرسشنامه

 ٣1نفر

تمام شماری

دارد

فتحی زالوآبی ()1811

دارد

دارد

پرسشنامه

111

مرتضی پور ()181٩

دارد

دارد

پرسشنامه مصاحبه

نام نويسندگان

اهداف

سوال
پژوهشي

غالمی و همکاران
()181٩
صفایی و ملک محمدی
()1818
مرید ()1811
آل محمد و همکاران
()181٣
ساالری و همکاران
()1811
کنگرانی و رفسنجانی نژاد
()1811

مسئول

طبقه ای-
تصادفی

دارد

هدفمند

ندارد

سروانی ()181٩

دارد

دارد

پرسشنامه

 11نفر

هدفمند

ندارد

یزدان پناه ()1811

دارد

ندارد

پرسشنامه مصاحبه

ندارد

ندارد

دارد

ییالق چغاخور ()181٩

دارد

ندارد

پرسشنامه مصاحبه

ندارد

ندارد

دارد

ضیایی ()181٣

دارد

ندارد

مدلسازی

ندارد

ندارد

ندارد

یادگاری ()1811

دارد

دارد

پرسشنامه

 11نفر

تمام شماری

دارد

جعفریان ()181٣

دارد

دارد

پرسشنامه مصاحبه

مدیران

هدفمند

ندارد

حسن زاده ()1811

دارد

دارد

مدلسازی

ندارد

ندارد

ندارد

وزارتخانه
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فرضیه-
سوال

روش جمع آوري

حجم

روش نمونه

روايي و

دادها

نمونه

گیري

پايايي

مصاحبه پرسشنامه

 1٣نفر

تمام شماری

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

نام نويسندگان

اهداف

کولیوند ()181٣

دارد

دارد

طالع شایان ()181٣

دارد

دارد

مدلسازی

قربانی ()31-1833

دارد

ندارد

پرسشنامه

 ٣1نفر

پژوهشي

تصادفی
طبقهای

دارد

رفسنجانی نژاد ()1831

دارد

دارد

مدلسازی

ندارد

ندارد

ندارد

حسینی ()181٩

دارد

دارد

مصاحبه پرسشنامه

 12نفر

هدفمند

ندارد

بیژنی ()1811

دارد

دارد

مصاحبه پرسشنامه

 8٩1نفر

تصادفی
طبقهای

دارد

در جدول شماره  8خالصهای از سایر آیتمهای روشی مربوط به پژوهشهای حکمرانی آب
مورد بررسی قرار گرفته است .همانطور که یافتهها نشان میدهد ،تقریبا  12درصد از پژوهشها
اهداف پژوهش خود را به طور مشخص ذکر نکردهاند ( ٣مورد) و  33درصد ذکر کردهاند (8٩
مورد) .از میان  11پژوهش مورد بررسی در بخش فرضیه یا سؤال پژوهشی  21مورد از
پژوهشها فاقد فرضیه یا سؤال پژوهشی بودند (درحدود  11درصد) و  21پژوهش دارای
فرضیه یا سؤال پژوهشی بودند ( ٣1درصد) .نکته قابل توجه آن است که از  21مورد پژوهش-
هایی که فاقد سؤال پژوهشی یا فرضیه بودند نیز در حدود  2٣درصد از تحقیقات انجام شده (٣
مورد) مربوط به پایاننامهها بوده است .از آنجائی که پایاننامهنویسی از یک فرایند خاص در
تمامی رشتهها تبعیت میکند ،به نظر میرسد که نویسندگان در پایاننامه به نسبت مقالهها بیشتر
خود را ملزم به انجام تمامی مراحل تحقیق مطابق با ساختار روششناختی میدانند .در ارتباط با
جامعه آماری و روش نمونهگیری میتوان گفت در  21مورد از پژوهشهای انجام شده
پژوهشگران جامعه آماری مقاالت و پایاننامههای مورد بررسی را در پژوهشهای خود ذکر
نکردهاند (در حدود  11درصد) و  ٣1درصد دارای جامعه آماری بوده و از روشهای نمونه-
گیری نیز استفاده کردهاند .در این میان  81درصد از این پژوهشها از تمامشماری ( 1٩مورد) و
مابقی ( ٩1درصد) از نمونهگیریهای غیراحتمالی مانند گلوله برفی و هدفمند و نمونهگیریهای
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احتمالی مانند تصادفی و تصادفی-طبقهای در پژوهشهای خود استفاده کردهاند ( 2٣مورد).
داشتن روایی و پایایی در هر پژوهشی یکی از موارد مهمی است که معموال در بخش
روششناسی مقاالت یا پایاننامهها مورد بررسی قرار میگیرد نتایج این پژوهش نشان داد که در
حدود  ٩8درصد از پژوهشها ( 2٩مورد) اعتبار و روایی پژوهشهای خود را ذکر نکردهاند و
 81درصد به این موضوع اشاره داشتهاند ( 1٣مورد) .پژوهش حاضر به آسیبشناسی روشهای
به کارگرفته شده در حوزه حکمرانی آب با استفاده از مدل پیاز پژوهش پرداخته است و پیش از
این نیز پژوهشی در این ارتباط صورت نگرفته است بنابراین نمیتوان نتایج این پژوهش را با
تحقیقات قبلی در همین حوزه مقایسه کرد لیکن با توجه به فراروش مقاالتی که در سایر حوزه-
ها انجام شده و یافتههای پژوهش حاضر میتوان گفت پژوهش عزیزی و فرهیخته ( )1812نیز
حاکی از غلبه روشهای پیمایشی ،ابزار پرسشنامه ،روشهای نمونهگیری احتمالی ،روش روایی
محتوا ،روش ضریب آلفای کرونباخ ،حجم نمونه تا  811نفر ،روش آماری آزمون میانگین است.
همچنین نتایج پژوهش الوندیپور و داداشپور ( )1811نیز مانند پژوهش حاضر حاکی از آن
است که جریان مطالعاتی غالب با مقالههای کمی و راهبرد پیمایشی ،روشهای شاخصساز،
بهرهگیری از تحلیلهای توصیفی آمار پایه و تحلیل همبستگی است .یکی از سؤاالت اصلی
پژوهش حاضر این بود که تا چه حد این روشها با اصول علمی و اهداف پژوهش همخوانی
داشته ،با هم سازگار هستند و دررسیدن به نتایج صحیح مؤثر بودهاند؟ برای پاسخ به این سؤال
باید گفت از  11پژوهش تنها  ٣مورد ( 12درصد) از مقاالت و پایاننامهها فاقد اهداف پژوهش
بودند بنابراین میتوان گفت در حدود  33درصد از پژوهشهای بررسی شده در حوزه
حکمرانی آب از ابتدا دارای هدف بوده و تمامی فرایند پژوهش در نهایت برای پاسخ دادن به
هدف پژوهش انجام شده است .اگر چه در مواردی از روشهای علمی (مطابق با مدل ساندرز:
مبانی فلسفی ،رویکرد پژوهش ،نوع پژوهش ،جهتگیری ،اهداف ،راهبردهای پژوهش،
روشهای جمعآوری ،روشهای تقلیل و روشهای تحلیل دادهها) در مقاله سخنی گفته نشده
اما با بررسی کلیه مقاالت و پایاننامهها میتوان به مبانی فلسفی حاکم بر متن مقاله پی برد
بنابراین نویسندگان با در نظر داشتن مبانی هستیشناسی و معرفتشناسی حاکم بر ذهن خود
اهداف پژوهشی متناسب با موضوع تنظیم کرده و تمام فرایند پژوهش در پی پاسخ به آن اهداف
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بودهاند .در مجموع و با بررسی مقاالت میتوان گفت تقریبا در تمامی مقاالت و پایاننامههای
بررسی شده که دارای اصول و روشهای علمی بودهاند این اصول و اهداف با راهکارهای ارائه
شده چه در ارتباط با پژوهشهای کمی ،چه پژوهشهای کیفی و یا ترکیبی مطابقت داشته است.
اگر پژوهش ها از نوع کمی بوده ( 11مورد) پژوهشگران با استفاده از پرسشنامه یا انواع
مدلسازیها ،تحلیل شبکه و مقیاسسازی ،تحلیل عاملی و دیگر موارد در پی رسیدن به اهداف
پژوهش بوده  ،اگر پژوهشها کیفی بوده ( 1٣مورد) نویسندگان با استفاده از انواع روشهای
کیفی مانند گرانند تئوری ،مصاحبههای نیمه ساختاریافته یا ساختاریافته ،پروراندن مضامین،
کدگذاری باز و غیره در تالش برای پاسخ دادن به اهداف اصلی پژوهش بودهاند و در صورتی
که پژوهش از نوع ترکیبی بوده نویسندگان مقاله و پایاننامه همزمان هم از طریق مصاحبههای
عمیق با کارشناسان و خبرگان ،صاحب نظران و دانشگاهیان حوزه آب و هم به وسیله پرسشنامه
به تبیین مسئله حکمرانی آب پرداختهاند.

بحث و نتیجهگیري
در این مقاله تالش شد به این پرسش پاسخ داده شود که روشهایی که به منظور بررسی و
تحلیل روششناسی پایاننامهها و مقاالت مرتبط با موضوع حکمرانی آب به کار رفته عمدتاً با
چه مبانی فلسفی ،رویکرد پژوهش ،نوع پژوهش ،جهتگیری ،اهداف ،راهبردهای پژوهش،
روشهای جمعآوری ،روشهای تقلیل و روشهای تحلیل دادهها انجام شده است؛ و تا چه حد
این روشها با اصول علمی و اهداف پژوهش همخوانی داشته ،با هم سازگار بوده و در رسیدن
به نتایج صحیح موثر بوده است؟ از منظر این مقاله تنها راه بررسی روشهای موجود مرتبط با
موضوع حکمرانی آب ،آسیبشناسی و بهکارگیری یک دیدگاه انتقادی برای این روشها مطابق
مدل ساندرز است .با این تفاسیر ابتدا تالش شد که با جمعآوری مقاالت و پایاننامههای مرتبط
با موضوع حکمرانی آب شمای کلی از روشهای بهکارگرفتهشده در این مقاالت و پایاننامهها
ارائه داده شود سپس با بررسی مقاالت و پایاننامهها در سایتهای معتبر علمی و مرتبط برای
نویسندگان مقاله روشن شد که تقریبا از سال  1832پرداختن به موضوع حکمرانی آب وارد
فضای فکری و پژوهشی پژوهشگران شده است پس از آن تالش شد یک نگاه اجمالی به
روشهای بررسی حکمرانی آب انجام شود .درعینحال این مسئله مطرح شد که در سالهای
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گذشته چه روشهایی در مورد موضوع حکمرانی آب در میان مقاالت و پایاننامههای مختلف
بکار گرفته شده است .سپس با توجه به مطالعات داخلی و خارجی نشان داده شد که
مجموعهای از روشهای مختلف که میتوان آنها را تحت عنوان روشهای تحلیلی-تفسیری
(کمی ،کیفی ،ترکیبی و انتقادی) ،روشهای فنی و نرمافزاری (نظریه بازی و تحلیل شبکه) و
روشهای آماری و ریاضی (آنالیز مقایسهای و فازی) دستهبندی کرد ،انجام شده است .از طرف
دیگر الزم بود به منظور بررسی روشهای به کار گرفته شده در موضوع حکمرانی آب یک
روش منسجم که در واقع در نظر و عمل بتواند به آسیبشناسی و بررسی انتقادی روشهای
مرتبط با موضوع حکمرانی آب بپردازد استفاده شود .بدین ترتیب روش پیاز پژوهش ساندرز،
بهعنوان یک الگوی روششناختی برای بررسی روشهای مقاالت و پایاننامهها مورد توجه قرار
گرفت .مطابق با مدل ساندرز یافتههای این پژوهش نشان داد که از میان مقاالت و پایاننامههای
مورد بررسی در حدود  ٣درصد از مقاالت به وجود پارادایم و مبانی فلسفی در پژوهش اشاره
داشتند .در ارتباط با رویکرد پژوهش نیز نتایج نشان داد حدود  81درصد از مقاالت و
پایاننامهها از رویکردهای استقرایی ،استفهامی و پسکاوی در پژوهشها استفاده کردند .در
ارتباط با نوع پژوهشها نیز میتوان گفت  81درصد از مقاالت و پایاننامههای علمی پژوهشی
مورد بررسی رویکرد کمی و  21درصد از مقاالت با استفاده از روش ترکیبی تهیه و تنظیم شده
بودند .جهتگیری پژوهش در مقاالت بدین صورت بود که تنها  1٣درصد از پژوهشها
جهتگیری پژوهشی خود را کاربردی ذکر کردهاند و سایرین اشارهای به این مسئله نداشتند.
نتایج بررسی پژوهشها در زمینه اهداف نهایی پژوهش نشان داد بیشتر پژوهشهای مرتبط با
این حوزه حول محور اکتشاف ،تبیین و توصیف میباشند و نقش سایر اهداف مانند تغییر،
پیشبینی و ارزشیابی بسیار کمرنگ بود حتی در میان مقاالت ،مقاالت توصیفی و اکتشافی
بیشترین سهم را ( ٩٩درصد) به خود اختصاص داده بودند .الیه بعد مربوط به راهبرد پژوهش
است که مطابق با مدل ساندرز  81درصد از پژوهشها از راهبردهای توصیفی در میان
پژوهشهای خود استفاده کرده بودند .هفتمین الیهی مدل پیاز مربوط به روشهای جمعآوری
دادهها بود که بیشترین سهم یعنی در حدود  81درصد به روشهای اسنادی اختصاص داشت
همچنین در مورد روشهای مربوط به تقلیل دادهها میتوان گفت روشهای کیفی با سهمی در
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حدود  11درصد باالترین درصد را به خود اختصاص داده بودند .آخرین الیه روش تحلیل
دادهها است که شامل  2بخش دادههای کمی و کیفی است یافتههای این پژوهش نشان داد که
باالترین میزان در میان روشهای مرتبط با موضوع حکمرانی آب مربوط به روشهای توصیفی
کیفی با سهمی در حدود  81درصد می باشد .به طور کلی روشهای به کارگرفته شده در مورد
مقاالت و پایاننامههای حکمرانی آب به چند دسته تقسیم میشوند .دسته اول روشهای
تحلیلی -تفسیری (کمی ،کیفی ،ترکیبی ،انتقادی یا طراحی سناریو) است که مطابق با مبانی
نظری در قالب رویکردهای روششناختی مطرح گردیده است .دسته دوم روشهای مورد
استفاده مربوط به روشهای فنی و نرمافزاری مانند نظریه بازی ،تحلیل شبکه و مطالعات همزمان
با روش سیستمی حداقل مربعات سه مرحلهای است که عموماً توسط پژوهشگران رشتههای
مهندسی عمران ،مهندسی آب و مهندسی کشاورزی و آبخیزداری انجام گرفته است .دسته سوم
روشهای ریاضی و آماری مانند آنالیز زمینه و منطق فازی است که عموماً توسط مجموعهای از
پژوهشگران از رشتههای مختلف علوم و مهندسی آب ،آمار و ریاضی انجام شده است .روش-
های مورد استفاده در این پژوهشها عموماً روشهای فنی و مکانیکی است و حتی زمانی که
قرار بوده محقق به بررسی مسائل اجتماعی هر منطقه بپردازد به روش اسنادی و کتابخانهای اکتفا
کرده و در نهایت به کمک یکی از روشهای فنی یا تجزیه و تحلیلهای آماری و روشهای
ریاضی برای به کارگیری و مشارکت سایر ذینفعان در مباحث مرتبط با حکمرانی آب استفاده
شده است .این روشها علیرغم تحلیلهای بعضاً دقیق و علمی تا کنون نتوانسته تحلیل مناسبی را
در خصوص موضوع حکمرانی آب به دست دهد .یک دلیل این مسئله پیروی نکردن از روش-
های درست و اصولی است که نمونه آن را میتوان در عدم توجه پژوهشگران به مسئله پارادایم
مورد بررسی در روش تحقیق و عدم توجه به بحث روایی و پایایی پژوهش مشاهده کرد .این
رویه در خصوص پژوهشهای کمی بیشتر دیده میشود .در ارتباط با مسئله روایی و پایایی در
پژوهشهای مورد بررسی میتوان گفت در حدود  ٩8درصد از پژوهشها ( 2٩مورد) اعتبار و
روایی پژوهشهای خود را ذکر نکردهاند .ازآنجا که حکمرانی آب با توجه به ماهیت پیچیده و
چندبعدی آن موضوعی است که صرف بررسیهای کمی یا تنها با تأکید بر تحقیقات میدانی و
کیفی و استفاده از مصاحبه نمیتوان به نتایج جامعی درباره آن دست پیدا کرد .با وجود این که
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موضوع نیاز به تحلیلهای پیچیده از ذینفعان و عوامل مؤثر در مشارکت یا عدم مشارکت آنان و
نیاز به استفاده از روشهای ترکیبی به همراه تحلیلهای چند سطحی دارد ،کمترین میزان متعلق
به تحقیقات ترکیبی بوده است .از اشکاالت دیگر بخش روششناسی پژوهشها این است که
بیشتر این تحلیلها در سطح توصیف باقی ماندهاند (مرید ،1811 ،عسکری و همکاران،1811 ،
عسکری بزایه .)181٣ ،همچنین بعضی از پژوهشهای مربوط به حوزههای مهندسی (مهندسی
کشاورزی ،مهندسی صنایع و مهندسی عمران) به کمک نرم افزارها سعی در تببین موضوع
حکمرانی آب با مدلهای مختلف ریاضی داشتند.که با کمک روشهای تحلیل شبکه انجام شده
بودند .به طور کلی میتوان گفت تعداد مقاالتی که به عمق نفوذ کرده و یا حتی دست به تغییر و
پیشبینی در فرایند پژوهش زده باشند ،بسیار کم و در برخی موارد اصال وجود نداشت به
عبارت بهتر پژوهشهای حول محور حکمرانی آب بیشتر به چیستی پرداخته بودند و مقاالتی که
واقعاً به چرایی یا چگونگی پرداخته باشند کمتر مشاهده شد؛ مانند پایاننامه رفسنجانی نژاد
( )1813و مقاالت کنگرانی و رفسنجانی نژاد ( )1811و وحید و رنجبر ( .)1811با بررسی و
تلخیص دستاوردهای پژوهشی مستخرج از مقالههای مورد مطالعه ،مشخص شد که  11پژوهش
از  11پژوهش مورد بررسی فاقد راهکار پژوهشی و ارائه پیشنهاد بودهاند .نکتهای که باید بدان
اشاره داشت این است که از میان  1٩پایاننامه مورد بررسی همگی دارای بخش پیشنهاد و ارائه
راهکارهای علمی و اجرایی بودهاند چرا که اساساً این بخش در ساختار پایاننامههای کارشناسی
ارشد و دکترا تعریف شده است .همچنین از میان  2٣مقاله مورد بررسی تنها  11مورد از این
مقالهها دارای راهکار پژوهشی بوده ( ٣٩درصد) و  11درصد هم نبودهاند .باتوجه به این که
فراتحلیلی در ارتباط با این موضوع تاکنون انجام نشده است امکان مقایسه نتایج این بررسی
میسر نمیباشد.
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شکل شماره  .3جريانشناسي يافتهها و راهکارهاي پژوهشي استخراجي از مقاالت مورد بررسي

راهکارهای مورد بررسی این مقاله را میتوان از سه بعد راهکارهای آرمانی و ایده آل،
راهکارهای واقعگرا یا راهکارهای منطبق با شرایط بومی کشور و راهکارهای فنی دستهبندی
کرد .راهکارهای آرمانی یا ایدهآل اوالً :به معنای راهکارهای غیرقابل اجرا نیست بلکه به معنای
ارائه راهکارهایی است که درشرایط فعلی کشور اساساً توسط سطوح مدیران ارشد قابل پیگیری
نمیباشد و در شرایط حاضر نمیتواند به عنوان راه حل فوری و قطعی عملیاتی شود و نیازمند
گذر زمان می باشد .ثانیاً :در میان پیشنهادات یک نویسنده همه راهکارها نمیتواند ایدهآل
(آرمانی) ،واقعگرایانه یا فنی باشد بلکه میتواند ترکیبی از این راه حلها به عنوان راه حلهای
پیشنهادی از دیدگاه نگارنده مقاله یا پایان نامه ارائه شود .راهکارهای ایدهآلگرایانه بر
سیاستهایی چون در نظر گرفتن یک سازمان به عنوان نهاد فرابخشی با مسئولیت
سیاستگذاری ،انتظار بیش از حد و خارج از ظرفیت منابع آبی کشور ،اختیار دادن به قانونگذار
جهت واگذاری وضع قوانین به واحدهای مدیریتی بر پایه مدیریت حوزهای ،تشکیل کمیسیون
حوضه آبریز به جای شورای هماهنگی حوزه آبریز در وزارت نیرو ،بازتعریف سیاستهای کالن
توسعهای کشور ،توقف سیاستهایی که بر تقویت و بازتولید نظام فعلی

استحصال و

بهرهبرداری آب تأکید میکنند .به هر حال در مجموع  28درصد از مقاالت چنین راهکارهایی را
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دنبال میکنند .این نوع راهکارها شامل مقاالت و پایاننامههایی چون حسنزاده سورشجانی
( ،)1811کولیوند ( ،)181٣قربانی ( ،)31-1833کنگرانی و رفسنجانینژاد ( ،)1811مرید
( ،)1811مقیمی بهمنگی و همکاران ( )1811است .راهکارهای فنی شامل آن دسته از مقاالتی
است که بر به کارگیری سیستمهای اطالعاتی و نرم افزارهای فنی و مهندسی به منظور
بهینهسازی در مصرف آب کشاورزی و ارتقاء حکمرانی در مدیریت منابع و مصارف آب تأکید
میکنند .این دسته از مقاالت شامل مواردی چون آلمحمد و همکاران (- )181٣ایجاد سامانه
ملی اطالعات مکان مند ،-عسکری و همکاران (- )1811نصب کنتورهای دقیق برای اندازه
گیری مصرف آب در بخش کشاورزی ،-مرید (- )1811استفاده از نرم افزار به منظور پاسخ به
مشکالت حوزه آبریز ،-سروانی (- )181٩تعیین متغیرهای تأثیرگذار با داشتن شرایط قابل
اندازهگیری بودن و قابلیت تعمیم بودن ،-ضیایی (- )181٣استفاده از رویکرد سیستمها برای
تحلیل همزمان سیستمهای پیچیده -میباشد .در مجموع  11درصد از مقاالت حاوی راهکارهای
فنی و مکانیکی در حوزه حکمرانی آب میباشند .راهکارهای واقعگرایانه ،راهکارهایی هستند که
برگرفته از یافتههای تحقیق و مطابق با شرایط بومی کشور میباشند این دسته از راهکارها اساساً
پیشنهادهایی را ارائه میدهند که قابل بررسی و در برخی موارد قابل اجرا میباشند یا دست کم
در سطوح ارشد مدیریتی قابل گفتگو هستند .در مجموع  ٣3درصد از مقاالت حاوی راهکارهای
واقعبینانه و به لحاظ اجرایی عملیاتی میباشند این پژوهشها در سه محور کلی طبقهبندی می
شوند -1 .ایجاد تشکلهای آببران  -2اصالح قوانین نهادی  -8لزوم آموزش به کشاورزان .و
شامل مقاالت و پایاننامههایی چون :افسری و همکاران ( ،)181٩باللی و همکاران (،)1811
تاتار و همکاران ( ،)1811غالمی و همکاران ( ،)181٩فتاحی و بهروزی ( ،)181٩قائمی و
همکاران ( ،)181٩وحید و رنجبر ( ،)1811یادگاری و همکاران ( ،)1811کهریزی (،)1818
فتحی زالوآبی ( ،)1811یادگاری ( ،)181٣طالع شایان ( ،)181٣حسینی ( ،)181٩بیژنی (،)1811
یزدانپناه ( )1811می باشد.
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پیشنهادات
با توجه به اهمیت موضوع حکمرانی آب و شرایط اقلیمی در کشور و با عنایت به نوعی نقشه
راهنما برای سایر پژوهشگران جهت ارتقاء دانش موجود در این زمینه موارد زیر از جانب
نگارندگان مقاله پیشنهاد می گردد:
 -1توجه به مبانی فلسفی و پارادایم حاکم بر انجام پژوهش از سوی پژوهشگران مقاالت و
پایاننامهها چراکه مطابق با یافتههای پژوهش تا حد زیادی پرداختن به این آیتم از نظر
پژوهشگران پنهان مانده است.
 -2درنظر گرفتن رویکردهای پژوهش (قیاسی ،استقرایی ،استفهامی و پسکاوی) در مقاالت و
پایاننامههای مرتبط با موضوع حکمرانی آب به ویژه در تحقیقات کیفی که بیشتر با مفاهیم
انسانی سروکار دارد تا دادههای کمی و عددی.
 -8با توجه به پیچیدگی و چندالیه بودن حکمرانی آب پیشنهاد میگردد بیشتر بر پژوهشهای
ترکیبی تمرکز شود.
 -1تأکید بر پژوهشهای کاربردی به همراه استفاده از روشهای بومی و متناسب با اقلیم هر
منطقه
 -٣تالش برای انجام مطالعات ارزیابی ،تغییر ،پیشبینی و برآورد تأثیر به گونهای که سیاست-
گذاران از پیامدهای طرحهای انجام شده آگاه شوند.
 -٩استفاده بیشتر از روشهای کیفی در راهبرد پژوهش مانند تحلیل محتوا و تحلیل منطقی به
ویژه در زمینه تحلیل اسناد باالدستی به منظور پی بردن به ذهنیت حاکم بر تفکر
سیاستگذاران
 -1در روشهای کمی به جای تمرکز صرف بر روشهای پرسشنامهای میتوان از روشهای
تحلیل عامل تأییدی به منظور یافتن تعداد عاملها ،بارها و متغیرهایی که روی این عاملها
اندازهگیری شدهاند و انطباق آن با مدل نظری مورد انتظار استفاده کرد.
 -3توجه به استفاده از روشهای گراندد تئوری و مقایسه تحلیلی به منظور بررسی فرایند
شکلگیری گفتگو و حل مسئله حکمرانی آب به ویژه در مناطق کم آب
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-
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