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آب ارائه الگویی برای همگرایی دستگاه های خط مشی گذار مرتبط با مدیریت بحرحرا 
 مبتنی بر مرور اقتصادی بیانیه گام دوم انقالب
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 چکیده
رانیی بحران آب هر روز در حالت پیچیده تری بروز می نماید و این مهم در سراسر جهان مشهود است. با تشدید خشکسالی، ایران نیز در وضعیت بح     

رفتاری در  جامقرار گرفته است. رفع این مهم تنها باید از طریق اتخاذ تصمیمات کلیدی تعقیب گردد و این امر نیز به نوبه خود نیازمن  یکپارچگی و انس

رائیه ن ابین دستگاه های تصمیم ساز و اجرایی است. بر همین اساس باید به اصلی تحت عنوان همگرایی دقت نظر بیشتر داشت. لذا این مقاله تحت عنوا

رار ر قیالگویی برای همگرایی دستگاه های خط مشی گذار مرتبط با مدیریت بحران آب ،مبتنی بر محور اقتصاد ی بیانیه گام دوم انقالب در دستور کیا

کاربردی است که در آن با بهره گیری از رویکردهای متوالی یعنی رویکرد تحلیل مضمون و رویکرد گرانیدد   –گرفت. این مطالعه از نظر هدف توسعه ای 

 رییهتئوری نسبت به تعیین شاخص ها و معیارهای اصلی در حوزه خط مشی گذاری مدیریت بحران آب اقدام می گردد. تئوری برخواسته از داده ها )نظی

بنیادی( یک روش پژوهشی استقرایی و اکتشافی است که به پژوهشگر در حوزه های موضوعی گوناگون امکان می دهد تا بجای اتکا بیه تیئیوری هیای 

ی در اصیلیموجود و از پیش تدوین شده خود به تدوین تئوری و گزاره اقدام نماید. جامعه آماری این مطالعه را خبرگان از دستگاه های تصمیم گیرنده 

و  حوزه خط مشی یعنی وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو، سازمان مدیریت منابع آب ایران و سازمان مدیریت بیحیران

خبره تعیین گردید. نیتیایی   9سازمان پدافند غیرعامل تشکیل دادند که تعداد نمونه های آن با رسیدن به حد اشباع در رویکرد گراندد تئوری، به تعداد 

ظر در ایین د نبدست آمده از این مطالعه موید آن است که چه عواملی تحت پارادایم گراندد تئوری باید در دستور کار قرار گیرد تا بتوان پیامد های مور

 زمینه را محقق نمود.  

 همگرایی، دستگاه های خط مشی گذار،  مدیریت بحران آب، اقتصاد، بیانیه گام دوم انقالب کلمات کلیدی: 

Presentation a Model for the Integration of Policy Agencies Related to Water   
Crisis Management, Based on the Economics of the Second Step of the Revolution 
Statement 
 
Hamid Reza Vasheghani Farahani1 , Mohammad Reza Mardani *2 , Ehsan Sadeh3 , Zeynolabdin Amini Sabegh4 

Abstract: 
The water crisis is becoming more complex every day and is evident all over the world. With the escalation of the drought 
situation, Iran is also in a critical situation. Resolving this issue should only be addressed through key decisions, and this 
in turn requires integration and behavioral coherence between decision-making and executive bodies. Accordingly, more 
attention should be paid to the principle of convergence. Accordingly, this study was conducted with the aim of         
Presentation a Model for the Integration of Policy Agencies Related to Water Crisis Management, Based on the           
Economics of the Second Step of the Revolution Statement. This study is a development-applied goal in which using    
successive approaches, namely the content analysis approach and grounded theory approach to determine the main       
indicators and criteria in the field of water crisis management policy. Data-based theory (fundamental theory) is an      
inductive and exploratory research method that allows the researcher in various subject areas to formulate theories and 
propositions instead of relying on    existing and pre-formulated theories. The statistical population of this study consisted 
of experts from the main policy-making bodies in the field of policy, namely the Ministry of Jihad Agriculture, Ministry 
of Industry, Mines and Trade, Ministry of Energy, Iran Water Resources Management Organization and Crisis            
Management Organization and Passive Defense Organization. It was determined to reach the saturation limit in the 
grounded theory approach, to 9 experts. The results of this study confirm that what factors should be included in the    
agenda under the paradigm of grounded theory in order to achieve the desired consequences in this field. 

Keywords: Convergence, Policy Agencies, Water Crisis Management, Economy, Second Step of the Revolution       
Statement.  
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 مقدمه

کاهش آب های زیرزمینی در همه قاره ها در حال افیزاییش 

است و بسیاری از کشورها به طور فزاینده ای به مینیابیع بییین 

المللی آب اعتماد کرده و احتمال ایجاد اختالف در مورد آب در 

[.در این میان، عواقب ناشی از عیدم /آینده را افزایش داده است]

خط مشی گذاری اثربخش و سو مدیریت و عدم درک محدودیت 

ها، در واقع همان مسئله کمبود آب است زیرا در دسترس بیودن 

فیزیکی تنها یک بُعد از مسئله مدیریت آب است. به احتمال زیاد 

کشورها و شهرها در آینده در مورد منابع آب شیرین درگیییری 

هر چه بتوان با مدیریت صحیح، کیه [. 1بیشتری خواهند داشت ]

پیش نیاز آن نیز خط مشی گذاری صحیح و سازگار با وضعیییت 

آتی می باشد، وضعیت بحران آب را پیشگیری نمود، از تشیدیید 

مسئله کاسته خواهد شد و همین خط مشی گیذاری صیحیییح 

خواهد بود که می تواند فرصتی را برای سازگاری بیشتر دولت ها 

هیرچینید [. 3] با چالش ها و مسئله های پیش آمده فراهم سیازد

مسئله کمبود آب و  بحران آب در جهان، یک بحران مدیرییتیی 

جهانی است اما به طور واضح و مبتنی بر مستندات مخیتیلی  و 

دیر بیاز   ایران از شرایط جغرافیایی ایران می توان بیان داشت که،

با مسئله کمبود آب مواجه بوده است. قنات و تاسیسات اییجیاد 

   .[0]شده در فالت ایران بیانگر این موضوع است 

اصل اساسی برای مقابله با مسئله کمبود آب و میدییرییت 

آینده نگرانه ی آن،  دستیابی به مفهوم خط مشی های سازگار با 

وضعیت های آتی است. این اصل، یکی از پدیده های اصیلیی و 

مفاهیم ریشه ای در حوزه خط مشی گذاری است. به این میعینیا 

که خط مشی باید به گونه ای باشد که هم در وضعیت فعیلیی و 

هم منطبق و سازگار با وضعیت آتی باشد که در پیش رو اسیت. 

در برخی از موارد  سازگاری مورد انتظار به دلیل عدم همگراییی 

خط مشی ها در دستگاه های مختل  و متولی امر بیاعیم میی 

گردد که در عمل و در زمان عملیاتی سازی برنامه هیا، نیتیوان 

تیدویین [.  3اهداف تعیین شده را آن گونه که باید محقق نمود ]

یک خط مشی جامع و سازگار با تمامی دستگاه ها و اهداف بیا  

دستی، می تواند مسئله بحران آب را به طور اساسی میدییرییت 

در صورتیی  1412نماید. بررسی ها نشان می دهد که تا به سال 

که مسئله بحران آب به طور ریشه ای رفع نشود، جهان با معیزل 

بزرگی روبرو خواهد شد. باید توجه داشت که مسئله بحیران آب 

مسئله کمبود غذا را نیز به طور توام حاصل می نمیایید. پیییش 

بینی ها نشان می دهد که باید مفهوم خط مشیی سیازگیار بیه 

عنوان یکی از مفاهیم اصلی برای رفع مسئله بحران آب، از طریق 

تدوین خط مشی ها جامع، سازگار و هماهنگ با دیگر دستگاه ها 

 .[2]و سازمان های متولی، محقق گردد

از دیگر مفاهیم اصلی در حوزه خط مشی گذاری، میفیهیوم 

جامعیت برنامه خط مشی می باشد؛ به این معنا که خیط مشیی 

گذاری باید به گونه ای باشد که هر سه مرحله اصلی میدییرییت 

بحران آب را )مرحله قبل، حین و بعد از بحران( به طور توام در 

نظر گرفته باشد چرا که در برخی از مینیاطیق بیایید جینیبیه 

پیشگیرانه، در برخی از مناطق کشور باید جنبه مدییرییت و در 

برخی از مناطق نیز رویارویی با بحران، مد نیظیر قیرار گیییرد         

[ .برآیند موارد مذکور به خوبی مبین آن است که تا چه اندازه 6] 

دستیابی به یک خط مشی گذاری عمومیِ جامع و صیحیییح در 

حوزه مدیریت بحران آب، در عین حال که بسیار حیاتی است، از 

پیچیدگی و جنبه های متعددی برخوردار می باشد. این در حالی 

است که نوظهور بودن مسئله بحران آب در اییران، بیوییژه در 

اندیشه مدیران ارشد کشور، باعم شده است تا بررسی و تیدویین 

یک خط مشی عمومیِ جامع در زمینه مدیریت بحران آب که از 

ویژگی همگرایی در خط مشی ها برخوردار باشد، مغفیول واقیع 

شود که این مهم از جمله کاستی های موجود در ایین زمییینیه 

 است. 

عوامل علی موثر بر هماهنگی دستگاه ها و یا به عبارتی دیگر 

همگرایی خط مشی ها در حوزه مدیریت بحران آب از دییگیر 

موضوعاتی است که باید به طور جد مورد توجه قرار گییرد. ایین 

مهم تحت مفهوم اساسی به نام هماهنگی خط مشی ها یاد میی 

گردد. مفهوم همگرایی و هماهنگی خط مشیی هیا در حیوزه 

مدیریت بحران آن بسیار حیاتی است و در آن تنها خیط مشیی 

گذاری های منفرد مد نظر قرار نمی گیرد بلکه تمامی بازیگیران، 

دستگاه و سازمان های سیاست گذار و پیاده کننیده ایین خیط 

مشی ها، و موضوعات چند وجهی همه در نظر گرفته می شونید. 

به عبارتی تمامی عوامل علی )که می تواند مشتمل بر ابیعیاد و 

مولفه های متعددی نیز باشد(، باید در نظر گرفته شود تا بیتیوان 

اصل اساسی هماهنگی و همگرایی خط مشی گذاری را میحیقیق 

 نمود.  عوامل علی در این میان  شامل بخش های نرم  و  سخت 
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است. در برخی از موارد باید به بازیگران این عرصه یعنیی افیراد 

تصمیم ساز، افراد بومی منطق و رفتارهای آنان و دییگیر افیراد 

توجه داشت. در برخی از موارد نیز باید به علل دیگر هیمیچیون 

تغییرات اقلیمی، تغییرات آب و هوایی، گرمایش زمین و عللی از 

برخی از محققان نیز هیمیچیون بیرای .  [ 7] این نوع تمرکز نمود

دستیابی به این همگرایی و هماهنگی در خیط مشیی گیذاری 

مدیریت آب به موضوعاتی همچون کاربری اراضی و میواردی از 

.همین مسئله اسیت کیه میوضیوع [ 8این نوع اشاره داشته اند]

بیه [. 7] سیازد هماهنگی و همگرایی خط مشی ها را روشن می 

طور کلی بررسی آمار و ارقام رسمی کشور حاکی از آن است کیه 

در دهه اخیر، تقریبا بارندگی در تمام کشور نسبت بیه نسیخیه 

مقابله با بحران آب برای مقابله با چالش بحران آب در کشیور، 

راهکارهای متفاوت و در سطوح و ابعاد متفاوت را میتیوان ارائیه 

داد. یکی از د یل معضالت فعلی بخش آب، وجود مشکل و عدم 

در این   . تطابق اسناد با دستی با وضعیت موجود این بخش است

راستا انتظار میرود که قوانین برنامه توسعه عیالوه بیر جیبیران 

خألهای برنامه های توسعه پیشین، راه کارهای موثری را بیرای 

مقابله با چالش بحران آب مطرح کند. متاسفانه نه تنها در قوانین 

برنامه توسعه، بلکه در کلیه اسناد با دستی بخش آب چینییین 

 .[2]رویکردی دیده نمی شود

تز سویی دیگر از جمله چالش های موجود در حیوزه خیط 

مشی گذاری برای مدیریت بحران آب، عدم توجه به متغییرهیای 

زمینه ساز همگرایی خط مشی گذاری ها است. به این معنا کیه 

لزوم همگرایی خط مشی گذاری ها زمانی تبیین میی گیردد و 

قابل رفع است که عوامل زمینه ای موثر بر همگرایی و ییا عیدم 

همگرایی روشن شوند. باید مشخص نمود که چه شرایط زمیینیه 

ای اقتضاء می نماید که مفهوم هماهنگی و همگراییی در خیط 

از . [ 9] مشی گذاری های مدیریت بحران آب مورد توجه قرار گیرد

جمله عوامل زمینه ای موثر و زمینه ساز برای همگرایی آن است 

که این هماهنگی و همگرایی فقط در حوزه مدیریت بحیران آن 

به طور منفرد نباید تعقیب گردد. بر همین اساس اصیل کیلیی 

وجود دارد مبنی بر این که باید به همگرایی خط مشیی گیذاری 

ها در حوزه های آب، انرژی و غذا به طور تیوام تیوجیه نیمیود. 

همگرایی و هماهنگی خط مشی ها نمی تواند به طور میجیزا و 

فقط مبتنی بر شرایط مدیریت بحران آب باشد، بلکه برنامه ها و 

خط مشی هایی که برای این امر تدوین می شوند باید بیه طیور 

دقیق با دیگر حوزه ها و بحران های محتمل هماهنگ باشند کیه 

نیکیتیه [. 7از آن تحت عنوان هماهنگی خط مشی یاد می گردد]

دیگر آن است که در ایران فرهنگ مدیریت بحران وجود نیدارد، 

های مدیریت بحران پیش از وقوع  در واقع بخش زیادی از فعالیت

های قبل بحران بیه مینیظیور  شود. یعنی فعالیت بحران آغاز می

هایی پس از بحران بیه مینیظیور  کاهش شدت بحران و فعالیت

کنترل و رسیدن به وضعیت عادی می باشد و تجربه نشیان داده 

است که مدیریت بحران در ایران بیشتر به بعد از وقوع بیحیران 

گردد و همین مهم لزوم بهره گیری از یک چشیم انیدازی  بازمی

صحیح که از این چالش پیشگیری نماید را نشان می دهد و ایین 

امر از طریق ایجاد یک خط مشی گذاری درست قابل دستییابیی 

[.مسئو ن برای مدیریت صحیحِ بحران آب باید خیط 4/]   است

مشی گذاری های پیشین و احتما  ناکارآمد را )به دلیییل بیروز 

تغییرات ناگهانیِ اقلیمی و غیر پیش بینی شده در جیهیان( بیا 

هدف همسویی با تغییرات مورد نیاز برای مدیریت آب، به روشی 

متفاوت و با فضاسازی متفاوت تر برای مقابله با چیالیش هیای 

بحران آب تغییر دهند. مفاهیم و اقدامات جدید برای تحقق ایین 

امر مورد نیاز است و نوآوری دقیق در خط مشی گذاری عمومیی 

باید به توسعه و اجرای آن توجه داشته باشد. هدف از خط مشیی 

گذاری نوآورانه در مدیریت بحران آب، تروی  راه حل های بادوام 

و جدید برای چالش های مدیریت بحران آب است که وزارتخانیه 

ها مسئول آن هستند و باید در آن ها یک همگرایی نیظیری و 

 [.//دیدگاهی حاصل گردد]

یکی از چالش های اصلی آن است که راه حل های ممکن و  

حتی خط مشی گذاری ها، هم زمان یا بالفاصله پس از تیعیریی  

مشکالت ارائه می شود. با توجه به الزامات، مزایا و معایب موجود 

و امکان سنجی آن ها، چنین راه حل هایی باید تجزیه و تحلییل 

شود و سیاست های عمومی در این زمینه متناسب با تغیییییرات 

محیطی به شکل پویایی تغییرات  زم را دریافت نمایند. تعیییین 

خط مشی گذاری جامع در زمینه دستیابی به استیراتیژی هیای 

مدیریت بحران آب در این مرحله اکنون اهمیت زیادی دارد تیا 

بتوان مشکل و موانعی که باید در آینده با آن ها روبرو شد تا حد 

زیادی تحت پوشش قرار گیرند. یکی از مسئله های دییگیر آن 

 است که  دامنه اقدامات فنی و مدیریتی با توجه  به  پیچیدگی 
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بحران آب بسیار گسترده است و بر اساس چشم انداز، تجزییه و 

تحلیل وضعیت و استراتژی منابع آب، یک خط مشیی گیذاری 

صحیح برای رفع بحران آب را می توان محقق نمود و این میهیم 

نشان می دهد که یک خط مشی گذاری عمومی و جامیع بیرای 

مدیریت بحران آب از پیچیدگی های اولیه و پینیهیان زییادی 

برخوردار است که برای رفع آن باید به بررسی جیامیع در ایین 

[.لزوم توجه به هماهنگی و همگرایی خیط 1/زمینه اقدام نمود ]

مشی گذاری ها را روشن می سازد توجه به پیامدهای نیاشیی از 

عدم این هماهنگی و همگرایی ها است؛ هماهنگی ها در بییین 

انواع خط مشی های موازی و کال و همگرایی در میان دستگاهیی 

های متولی و تصمیم گیر. توجه به این همگرایی هیا نیاشیی از 

پیامدهای بروز یافته فعلی و همچنین آتی است که بیا بیررسیی 

[. کلید تحرک 7برخی از امارهای بین المللی روشن تر می گردد]

و پویایی در هر بحرانی، مربوط به ایجاد خط مشی های مناسیب 

و متناسب با وضعیت فعلی، سامانه جمع آوری و چیگیونیگیی 

مدیریت آن است. از این رو سازمان های موفق و مقتیدر تیالش 

می کنند تا تمرکز اقدام خود را در جمع آوری اطالعات، دسیتیه 

بندی به موقع و تجزیه و تحلیل و نحوه بکارگیری آن قرار دهنید 

که این مهم با تحقق موارد ذیل مشهود خواهدگردید: بهره گیری 

از امکانات پیشرفته فنآوری در راستای ایجاد بستر متناسب برای 

اتخاذ راهبردهای تخصصی با توجه به تدابیر مرتیبیط؛ افیزاییش 

سرعت پردازش، دسته بندی، ذخیره و بازیابی اطالعات و اییجیاد 

پویایی و تحرک در تصمیم گیری ها خصوصا در زمان بیحیران؛ 

کاهش هزینه ها، نیروی انسانی و جلوگیری از موازی کیاری بیا 

کاهش تعدد فراوان سازمان های جمع آوری و اقیدام کینینیده؛ 

جلوگیری از سنتی ماندن روش های جیمیع آوری و پیردازش 

اطالعات و کاهش زمان تصمیم گیری و قدرت تصمیم سازی بیه 

موقع خصوصا در زمان بحران با رویکرد و هدف جیلیوگیییری از 

 [.3/انباشته شدن اطالعات ]

از سویی دیگر آن که در بیانیه گام دوم انقالب تاکیید وییژه 

های حیاتی، اقتصادی و عمرانی شیده  ای به اصل ایجاد زیرساخت

است. در میان یکی از اصلی ترین مسائلی که بر آن تاکید شیده 

است و می تواند در این زمینه کمک کننده باشید، تیوجیه بیه 

موضوعات اصلی و زمینه ای است؛ یکی از موضوعات زمینیه ای 

که تاثیر فراوانی را در فرآیندهای اجراییِ  آتی خواهد گیذاشیت، 

تدوین صیحی خط مشی های عمومی است که با اییجیاد ییک 

 همسویی در برنامه ها می توانند همگرایی  زم را محقق سازند. 

در بیانیه گام دوم انقالب بر حوزه اقتصاد تاکید شیده اسیت. 

بیر تیوزییع   تأکید بر تقویت اقتصاد مستقلّ کشور که مبیتینیی

اسراف، و مناسبات مدیریّیتیی  اندازه و بی محور، و مصرف به عدالت

خردمندانه. بدیهی است هر چهار اصل مورد نظیر در میوضیوع 

مدیریت بحران آب باید مورد تاکید قرار گیرد. در این میان نیییز 

بهره گیری از یک خط مشی مناسب و دارای همگرایی با تمامیی 

دستگاه های متولی مناسبترین نمود از مناسیبیات میدییریّیتیی 

خردمندانه است که رهبر انقالب در بیانیه گام دوم انقالب بر آن 

تاکید داشته اند. با عنایت به این مهم در این مطالعه بر همگرایی 

دستگاه های خط مشی گذار مرتبط با مدییرییت بیحیران آب، 

 مبتنی بر محور اقتصادی بیانیه گام دوم انقالب تمرکز شده است.

بر همین اساس با عنایت به موارد مذکور روشن می گیردد  

که در مطالعه حاضر باید چهار حوزه اصلی مورد توجه قرار گییرد 

.  پدیده های اصلی )مفاهیم( /که تحت سوا تی ارائه شده است: 

.  عیوامیل 1خط مشی گذاری برای مدیریت بحران آب کدامند؟ 

علی )مولفه ها و ابعاد( همگرایی خط مشی گیذاری هیا بیرای 

.  متغیرهای زمینه ساز همگیراییی 3مدیریت بحران آب کدامند؟ 

.  0خط مشی گذاری ها در مدیریت بیحیران آب کیدامینید؟ 

متغیرهای مداخله ای )بازدارنده( همگرایی در خط مشی گیذاری 

.  راهبیردهیای  زم بیرای از 2ها مدیریت بحران آب کدامند؟ 

.  6همگرایی در خط مشی گذاری ها مدیریت بحران آب کدامند؟ 

پیامدهای و دستاوردهای حاصل از همگراییی در خیط مشیی 

 گذاری ها مدیریت بحران آب کدامند؟

 سوابق تحقیق

 سوابق پژوهشی خارج از ایران

( به مطالعیه بیحیران آب و 1414فاگوندس و همکارانش )

پیامدهای آن در صنعت زراعت مبتنی بر مرور کتاب شینیاسیی 

پرداختند. این مطالعه شامل بررسی سناریوی مربوط به بیحیران 

جهانی آب و ارائه شواهدی بود که بر پایه های اصلی اقتصادی و 

کسب و کار و صنعت تأثیر می گذارد. نشان داده شد که تاثیرات 

منفی بر منابع آب زمانی رخ می دهد که اقدامات شغلی و شییوه 

 های کشاورزی شهری به طور ناصحیح انجام می گیرد و با از بین 
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بردن منابع طبیعی از طریق دفع فاضالب خانگی، پسیاب هیای 

صنعتی و مواد شیمیایی زراعی منجر به تخریب منابع طبیییعیی 

می شود. به طور کلی، عدم کنترل استفاده از آب در فرآیندهیای 

تولیدی یکی از مولفه های عمده کمبود آب است. از این رو بیه 

کار گیری خط مشی ها با هدف استفاده محافظه کارانه و موثر از 

منابع آب برای ارزش بخشیدن به آب حائز اهمیت می باشد زیرا 

کمبود آن سبب ایجاد ناپایداری در بخش های اقتصادی از جمله 

کشاورزی، ایجاد ناامنی تولید در صنعت و همچنین تیأثیییر در 

 [.  0/تأمین آب آشامیدنی، فاضالب و بهداشت عمومی می شود]

( به ارائه خط مشی هیای قیابیل 14/9آویروپو  و نیانتی )

تطبیق برای مدیریت بحران آب شهری پرداختند. محققان ایین 

مطالعه با درک ظهور تغییرات آب و هوایی از طریق گرم شیدن 

کره زمین، شیوه های نادرست مدیریت بحران آب در شهرها کیه 

به موضوعی مهم تبدیل شده و باید مورد توجه همه جانبه قیرار 

گیرد، در این مطالعه خط مشی هایی برای مدیریت بحیران آب 

شهری به روشی جامع ارائه نمودند. سپس، به بررسی موقیعیییت 

کلی نمونه مورد مطالعه یعنی سریالنکا در مدیریت بیحیران آب 

پرداخته شده و در نهایت یک درک دقیق در مورد تدویین خیط 

مشی های آینده نگر در مورد مدیریت بحران آب فراهم گردییده 

 [.3است]

( کاهش ریسک های تغییرات آب 14/9مک انتیر و ویراوان )

و هوایی و پویایی های سیاسی و خط مشی مدیریت بحیران آب 

براساس عواقب مدرنیته سازی و پیامدهایی برای رویه های قابیل 

تغییر را مورد مطالعه قرار دادند. در این مطالعه در مورد بیحیران 

آب در شهر کیپ تاون به عنوان نشانه ای از چالش های همیگیرا 

در ارتباط با نحوه تعامل ایالت ملی با اقتصاد جهانی، مطابیق بیا 

تقسیم بین المللی کار و به نفع قدرت و توانایی نظامی به بحم و 

گفت و گو پرداخته شده است. در این مطالعه نشان داده شد کیه 

به مرور زمان مدرنیته سازی سبب تغییرات آب و هوایی و آسیب 

به منابع طبیعی از جمله سیستم های آبی می شود. بینیابیرایین 

تدوین خط مشی های مدیریت بحران آب و استفاده از سییاسیت 

های کنترل توسط سیاست گذاران و دولت مردان میی تیوانید 

 [.2/نتایی  مثبتی به همراه داشته باشد]

( به مطالعه مدیریت بحیران مینیابیع آب در 14/9غنیم )

عربستان سعودی، چالش ها و گزینه های مدیریتی احیتیمیالیی 

مبتنی بر بررسی تحلیلی پرداخت. در این مطالعه وضعیت فعلیی 

منابع آب در عربستان سعودی مورد بررسی قرار گرفته و نیکیات 

برجسته در مورد استفاده مجدد از کشاورزی و فیاضیالب نشیان 

داده شد. در این مطالعه مروری، محقق برخی اقدامات اصیالحیی 

را برای توسعه و مدیریت بهتر منابع آب ارائه داد. یافته ها نشیان 

داد که استفاده از آب تصفیه شده به عنوان یک منبع جایگیزیین 

در برخی از نقاط کشور اثربخشی مهمی به همراه دارد. همچنین 

نتیجه نشان داد که یک راه حل پایدار برای مدیریت بحیران آب 

نیاز به اجرای چندین اقدامات به صورت یکپارچه دارد. برنامه راه 

حل یکپارچه باید بر دو جهت اصلی متمرکز شود: اول، بیهیبیود 

شیوه های مدیریت فعلی منابع آبی موجود؛ دوم، توسعه مینیابیع 

 [.6/آب جدید از دو منبع معمولی و غیر متعارف]

( به مطالعه تأثییرات بیهیداشیت 14/9افرون و همکارانش )

عمومی و رویکردهای مدیریت بحران آب غزه براساس گیزیینیه 

های تحلیلی و خط مشی گذاری پرداختند. در ایین پیژوهیش 

وضعیت فعلی تأمین آب و فاضالب و خطرات ناشی از آب بیرای 

سالمت عمومی در غزه مورد بررسی قرار گرفته و خطرات بالقیوه 

بهداشت عمومی توضیح داده شده است. محققان تعدادی مراحل 

برای بهبود وضعیت بحران آب و کاهش پتیانسیییل بیهیداشیت 

عمومی منطقه ای با توجه به محدودیت های سییاسیی فیعیلیی 

توصیه نمودند. شرکت کنندگان در این مطالعه شامل ذینیفیعیان 

درگیر در غزه از جمله دولت فلسطین، اسرائیل و مصر، سیازمیان 

های مختل  بین المللی و سازمان های غیردولتی بوده کیه در 

غزه کار می کردند. یافته ها نشان داد که باتوجه به کمبود توجیه 

به بهداشت عمومی اجرای رویکردهای مدیریت بحران آب غزه از 

 [.7/اهمیت قابل توجهی برخوردار است]

( به ارزیابی هزینه های نامتناسیب در خیط 14/8ماچاک )

مشی گذاری زیست محیطی با تمرکز ویژه بر مدیریت بحران آب 

پرداختند. این مطالعه مبتنی بر مرور مطالعات و مجیالت بییین 

المللی قبلی در زمینه موردنظر انجام شده است. یافته ها نشیان 

 مزیت یک رویکرد  مناسب  برای -داد که استفاده از آنالیز هزینه
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تحلیل هزینه های نامتناسب است که می تواند با سیاییر روش 

های دیگر از جمله تحلیل اثربخشی هزینه، شبکه های بیزی ییا 

نظریه بازی ترکیب گردد. با این حال، محاسبه مزایا و هیزیینیه 

اندازه گیری ها، پیامدها و عدم قطعیت روش شناختی متیعیددی 

را به همراه می آورد. استفاده از رویکردهای اقتصادی ممکن است 

به تحقق مؤثر اهداف خط مشی گذاری های زیست محیطیی در 

 [.8/مدیریت بحران آب کمک کند]

( به مطالعه برآورد تقاضای آب منطقه ای و خیط 14/8لیم )

مشی مدیریت بحران آب پرداختند. در این مطالعه با استفیاده از 

مدل های اقتصاد سنجی، تقاضای آب مورد بررسی قرار گرفته و 

اجتماعی تخمییین -رابطه تقاضای آب و سایر متغیرهای اقتصادی

زده شده است. یافته ها حاکی از آن بود که قیمت آب و درآمید 

دو عنصر اساسی برای توضیح تقاضای آب اسیت. روش میدل 

سازی با استفاده از عملکرد ترانسالگ نتای  بهتری را ارائه داد و 

تقاضای آب به جمعیت و درآمد به طور مثبت پاسخ داد. قییمیت 

انرژی و آب فاکتورهای منفی در تصمیم گیری در مورد تقاضیای 

آب بودند. نشان داده شد که قیمت گذاری آب نیاز بیه تیأمییین 

هزینه های تولید بیشتر دارد. رویکردهای جایگزین مانند صیرفیه 

جویی در مصرف آب توسط خانواده و اسیتیفیاده از اطیالعیات 

دیجیتالی آب برای مدیریت کارآمد بحران آب در ییک جیامیعیه 

 [.9/مورد تأکید واقع شد]

( به بررسی مطالعه ای با عنوان ارزش بازتیاب 14/8دویجن )

اقدامات تکاملی فردی و جمعی نوآوری خط مشی های عمیومیی 

در مدیریت بحران آب مبتنی بر رویکرد علم عمل پیرداخیتینید. 

بدین منظور، این بازتاب برای یک جامعه خاص از کارشینیاسیان، 

متخصصان ذی ربط در یک برنامه نوآوری وزارت امور عیامّیه و 

مدیریت بحران آب ارائه شده است. نوآوری برای توسعه و ترویی  

راه حل های جدید برای چالش هایی در مدیریت آب، نیاشیی از 

تغییرات آب و هوایی، ضروری تلقی شده است. به جای مسیدود 

نمودن آب از طریق راه حل های فنی که در مهندسی عمیران و 

هیدرولیک بناء شده، رویکردهای جایگزین از قبیل اسکان فضایی 

آب، الگوبرداری از طبیعت و ایمنی چند یه باید به ییک انیدازه 

امکان پذیر باشد. در این مطالعه، جامعه تحقیق در میورد ایین 

مسئله به توافق رسیدند که بازتاب منظم بیرای ییادگیییری از 

تجربیات آن ها  زم است. یادگیری می تواند آن ها را در تغییر و 

در صورت امکان بهبود اقدامات نوآوری راهنمایی کند. علم عمیل 

دانشی را فراهم می کند که بر اساس آن می توان مداخله ای را 

برای تروی  تغییر در جامعه کارشناسان طراحی کرد، بینیابیرایین 

قابلیت جامعه را برای یادگیری افزایش می دهد. در این مطالعیه، 

در تئوری عمل فرض شده که بازتاب، در اقدام نوآوری در صورت 

لزوم ادراک شده توسط جامعه کارشناسان ذی ربط، تغییراتی را 

ارائه خواهد داد. بازتاب در مدت دو سال و نیم ارائه شیده اسیت. 

تأثیرات آن از طریق مصاحبه های دقیق با متخصصیان شیرکیت 

کننده مورد بررسی قرار گرفته است. نیاز بیه بیازتیاب در ییک 

ارزیابی پیش بینى شده انجام شده است. تأثیرات بیازتیاب ارائیه 

شده در دو ارزیابی مبتنی بر حال و مبتنی بر گذشته سنیجیییده 

شده است. ارزیابی مبتنی بر گذشته تأثیر مهمی در جنبیه هیای 

جداگانه اقدام نوآوری فردی متخصصان ذی ربط را نشیان داد. 

تأثیر بر توسعه یک اقدام نوآوری جمعی محدود اما مهم بیوده و 

نمایانگر تجدید نظر در مورد تمرکز اساسی بر روی بیرنیامیه در 

طول اجرای آن بود. با تفسیر تأثیرات بازتاب، مشخص شید کیه 

بازتاب به شناسایی فرصت هایی برای بهبود کمک کرده و اجرای 

 [.//هدفمند آن ها را در عمل هدایت می کند]

( به بررسی درک عمومی و مشارکیت 14/7لی و همکارانش )

در مدیریت بحران آب بدون درآمد در مالزی برای حمایت از خط 

مشی های آب شهری پرداختند. یافته ها نشان داد که در حیال 

حاضر تنها مشارکت عمومی ناچیز در مدیریت بحران آب بیدون 

درآمد در مالزی وجود دارد که اکثر پاسخ دهندگان عدم دانش و 

آگاهی در مورد آن؛ وابستگی بیش از حد به استیفیاده از آب و 

نمایندگی های دولتی در کاهش میزان بحران آب بدون درآمد؛ و 

 [.  14عدم ارائه گزارش هنگام نشتی را نشان دادند]

(  به بررسی اصالحات خیط مشیی 14/7چوی و همکاران )

های مدیریت بحران آب در کره جنوبی مبتنی بر بررسی گذشتیه 

و چالش های مداوم برای نظارت و مدیریت پایدار آب پرداختنید. 

این مطالعه براساس مرور ادبی مطالعات پیشین در این زمییینیه 

انجام شده است. یافته ها نشان داد که نظارت و توسعه منابع آب 

سال پیضش تا به امروز در کره جنوبی از اهیمیییت  44/بیش از 

 جنوبیشد که کرهنشان داده با یی برخوردار بوده است. همچنین
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در خط مشی گذاری مدیریت بحران آب با چهار چالش اسیاسیی 

روبرو است و باید رویکردهای مدیریت را مجددا ارزیابی کند. اول، 

خط مشی منابع آب باید با ریسک ها و عدم قطعیت های مربیوط 

به تغییرات آب و هوایی مقابله کینید. دوم، صینیعیتیی شیدن، 

شهرنشینی و رشد جمعیت سریع، به ویژه در کالن شهرها، باعیم 

ایجاد تغییرات چشمگیر در ساختار اقتصادی و اجتماعی و الگوی 

مصرف آب شده است. سوما، حفظ یک سیستم و هیمیچینییین 

جبران خسارت های خارجی، به طور مناسب توسط هزینه هیای 

 84استفاده از آب و هزینه های آب مصرفی، که فیقیط حیدود 

درصد از هزینه تولید را پوشش می دهد، پشتیبانی نمیی شیود. 

سرانجام، بهبود کیفیت آب در حوضه های مهم با وجود سرمیاییه 

گذاری مداوم در تأسیسات پس از بحران های زیست محیییطیی، 

کند شده است. نتای  بیانگر قیمت گذاری آب منطقه بیر اسیاس 

اصل بازیابی هزینه تمام شده بود تا به طور موثر مدیریت بحیران 

 [./1آب اجرا شود ]

 سوابق پژوهشی داخل ایران

( حوزه مدیریت بیحیران آب را 398/کاویانی راد و د لت )

تحت عنوان بررسی ارتباط امنیت زیست محیطی بیا میدییرییت 

( مورد بررسی قرار 398/بحران)مطالعه موردی: سیالب فروردین 

دادند. خشکسالی های پیاپی دو دهه گذشیتیه و بیارش هیای 

کشورمان نشان دادند که پدیده تغییر  398/سیالب فروردین ماه

اقلیم ازاین پس در تعری  تهدیدها و راهبردهای امنیییت میلیی 

ایران نقش پایدار و فزاینده خواهد داشت. سیالب های فیرودیین 

نشان دادند که مدیریت بحران در ایران دسیتیکیم در  398/ماه 

مرحله پیشگیری با چالش های بنیادی در قالب تخریب محیییط 

زیست و دستاندازی در حریم رودخانه ها، کم اعتیمیادی دسیت 

اندرکاران به یافته های علمی و هشدار کارشناسان روبه رو اسیت 

[11.] 

( در کار خود به مطالعه مدییرییت 397/اسعدی و همکاران )

بهینه در مصرف آب و الگوی کشت با تاکید بر راهبرد کم آبیاری 

پرداختند. هدف محققان این مطالعه، ارزیابیی اثیر درصیدهیای 

مختل  کاهش آب مصرفی در دوره های مختل  رشد به عنییوان 

سازی مصرف آب و الگوی کشیت  آبیاری بر بهینه سیناریوهای کم

ای و یونجه( علوفهغالب )گندم، جو، چغندرقند، ذرت دانهای،ذرت

در شبکه آبیاری دشت قزوین بوده است. اطالعات موردنیاز ایین 

ای از  ای دومرحلیه گیری خوشه پژوهش با استفاده از روش نمونه

بیدسیت 390/-92پرسشنامه در سال زراعی 00/طریق تکمیل 

آمده است. نتای  نشان داد که با اعمال کم آبیاری در بیهیتیریین 

آبیاری در مرحیلیه  درصد کم 2حالت یعنی سناریوی اول )کاهش 

ای و  ای، ذرت دانه رسیدن برای محصو ت گندم، جو، ذرت علوفه

آبیاری در مرحله رشد رویشی محصیول  درصد کم 2چغندرقند و 

درصید،  1.2جویی در مصرف آب به میزان  رغم صرفه یونجه(، علی

درصد وجیود دارد. از  0.4امکان افزایش درآمد مزرعه به میزان 

شدت بیحیران و میقیدار کیمیبیود آب،  طرفی دیگر، بسته به

آبیاری و الگوی کشت منطقه  گیری برای تعیین راهبرد کم تصمیم

که اگر بیشتر حفاظت منابع آب منیطیقیه  نحوی متفاوت است، به

موردنظر باشد، نتای  سناریوهای دوم و سوم، بهترین گزینه بیرای 

 [.13استفاده بهینه از زمین و کمینه آب موجود خواهد بود]

بندی راهبردهیای  ( به مطالعه رتبه396/تابش و همکارانش )

های توزیع آب شهری با استفاده از  مدیریت مصرف آب در شبکه

میراتیبیی فیازی  گیری چندشاخصه تحلیل سلسلیه روش تصمیم

(FAHP) هیای  پرداختند. در این مطالعه، با استیفیاده از روش

تیریین  گیری چندشاخصه، الگویی برای انتخاب مینیاسیب تصمیم

های توزیع آب شهری ارائیه  راهبرد مدیریت مصرف آب در شبکه

شده است. راهبردهای انتخاب شده در این تحقیق عبارت بیودنید 

هیای  کنندگان )اجیرای بیرنیامیه از فرهنگ سازی در بین مصرف

آموزشی و تبلیغاتی(، کاهش آب بدون درآمد، افزایش آب بهیا و 

استفاده از ابزارآ ت کاهنده مصرف. در این تحقیق از معیارهاییی 

همچون هزینه، زمان، رضایت مشترکین، میزان آب بیه حسیاب 

دهی و  نیامده و تاثیر اجرای طرح در کاهش مصرف آب، برای وزن

تعیین امتیاز راهبردها استفاده شده است. به منظور بررسی تاثییر 

های موجود در مدل بر پاسخ نهایی، بیر روی اوزان  قطعیت عدم

گیرندگان و شکل اعداد فازی مورد استفاده، تحلیل  نظرات تصمیم

حساسیت صورت گرفته است. در نهایت راهبرد کاهش آب بیدون 

گیرنیدگیان  ترین راهبرد از دیدگاه تصمیم درآمد به عنوان مناسب

شناخته شد. نتای  تحقیق نشان داد در شرایط عدم دسترسی بیه 

هیای فیازی، روش  های کمّی کافی و با  بودن عدم قطعیت داده

گیری کیارآ میورد  تواند به عنوان یک ابزار تصمیم ارائه شده می

 [.10استفاده مدیران آب شهری قرار گیرد]



 

8         

     
 ویژه نامه پدافند

 پاییز و زمستان

 ١٠٤١  

 دوفصلنامه

 

 علمی و پژوهشی

ی 
ها

اه 
تگ

س
 د

ی
رای

مگ
 ه

ی
را

ی ب
وی

لگ
ه ا

رائ
ا

ی
دان

مر
ضا 

در
حم

/ م
...

ار 
گذ

ی 
ش

ط م
خ

 

( پژوهشی را با هیدف 396/رحمان نسب امیری و پورعزت )

ضرورت خط مشی گذاری برای مشارکت بخش خصوصی در حیل 

بحران آب: نقش شرکت های فراملی در تحقق حق بیر آب بیه 

منزله یکی از حقوق اقتصادی و اجتماعی بشر انجام دادند. در این 

مطالعهبا اتخاذ رویکردی میان رشته ای، مبانی حقوقی و اخالقیی 

مسئولیت بخش خصوصی در برابر تحقق حق آب بررسی شدهین، 

ماهیت و قلمرو این مسئولیت با توجه به اهیمیییت سیود بیرای 

شرکت های خصوصی مدنظر قرار گرفته شده است. ییافیتیه هیا 

حاکی از آن بود که تامین آب سالم برای همه به تنهایی از عهیده 

دولت بر نمی آید؛ بنابراین،  زم است سیاخیتیارهیای شیرکیتیی 

جدیدی به ویژه در قالب ساختارهای حکمرانی شرکتی، متناسیب 

با این ضرورت ها گسترش یابد؛ ساختارهایی که در محیییط بین 

رشته ای حقوق، مدیریت و اخالق شکل می گیرند و عیالوه بیر 

توجه به برخورداری از قدرت سودآوری در رقیابیت آزاد، نیگیاه 

هوشمندانه ای به سود بلندمدت در نتیجه رعایت موازین حیقیوق 

بشر و تامین نیازهای انسانی دارند. این ساختارها پیش از آن کیه 

دولتی یا خصوصی باشند، باید عاد نه و منصفانه عمل کینینید و 

منافع اجتماعی را با در نظر گرفتن نیازهای ضروری هیمیه افیراد 

 [.  12جامعه بیشینه کنند]

( به بررسی بحران آب، اقیدامیات 14/6حسین و همکارانش )

سازگاری و استراتژی های مدیریتی پرداختند. داده های اولییه از 

طریق بررسی میدانی متشکل از دو مؤلفه: پرسشنامه و مصاحیبیه 

دقیق بدست آمده است. برای بررسی پرسشنامه، روش های نمونه 

گیری تصادفی طبقه ای به عنوان ابزارهای ایجاد داده اتخاذ شیده 

نمونه از چهار حوزه موردمطالعه خیاص بیرای  14/است. تعداد 

انجام پرسشنامه برگرفته شده است. یافته های این مطالعه نشیان 

داد که افراد منطقه موردمطالعه از منبع آب خیالیص میحیدودی 

% از 24برخوردار هستند. در این مطالعه مشخص شد که حدود 

ساکنین در فصل زمستان و گرمای تابستان از بحران شدیید آب 

رن  می برند. در این زمینه استفاده از لوله های مناسب می توانید 

کمک بزرگی به ساخت سدهای مخزن آب نماید. بنیابیرایین، بیه 

سیستم آبرسانی مبتنی بر جامعه و ارائه تاسیییسیات بیرقیی در 

 [.16مناطق دور افتاده برای مدیریت پایدار آب نیاز بود]

 

 روش شناسی تحقیق

کاربردی است کیه در   –این مطالعه از نظر هدف توسعه ای 

آن با بهره گیری از رویکردهای متوالی یعنی رویکیرد تیحیلیییل 

مضمون و رویکرد گراندد تئوری نسبت به تعیین شاخیص هیا و 

معیارهای اصلی در حوزه خط مشی گذاری مدیریت بیحیران آب 

اقدام می گردد. تئوری برخواسته از داده ها )نظریه بنیادی( ییک 

روش پژوهشی استقرایی و اکتشافی است که به پیژوهشیگیر در 

حوزه های موضوعی گوناگون امکان می دهد تا بجای اتیکیا بیه 

تئوری های موجود و از پیش تدوین شده خود به تدوین تئوری و 

گزاره اقدام نماید. این تئوری ها و گزاره ها به شکلی نظام منید و 

بر اساس داده های واقعی تدوین می شود. جامیعیه آمیاری ایین 

مطالعه را مدیران و خبرگان از دستگاه های تصمیم گیرنده اصلیی 

در حوزه خط مشی یعنی وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنیعیت، 

معدن و تجارت، وزارت نیرو، سازمان مدیریت منابع آب اییران و 

سازمان مدیریت بحران و سازمان پدافند غیرعامل تشکیییل میی 

دهند. در این میان سه دستگاه اول یعنی وزارت جهاد کشیاورزی، 

وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو به عنوان دستگاه های 

با دستی و تصمیم گیرنده می باشند و سازمان مدیریت منابع آب 

ایران، سازمان مدیریت بحران و سازمان پدافند غیرعامل نییز بیه 

عنوان یک سازمان میانی و اجرایی تلقی می گردد که بیرون داد 

سه دستگاه با دستی در این سازمان ها اجرایی می شوند. شاییان 

ذکر است که شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز شرکتی از زییر 

هیا و  های وزارت نیروی ایران که هدفش اجرای سیاست مجموعه

های وابسته انرژی برق آبی و ذخیره و جابجایی آب در ایران  برنامه

می باشد و دفتر اصلی آن در تهران و محدوده عملکرد آن سراسیر 

باشد. این شرکت شخصیت حقوقی مستقل دارد و بیه  کشور می

شود؛ استقالل میالیی دارد و پیییرو  طور سهامی خاص اداره می 

اساسنامه خود است؛ کلِّ سهام آن در اختیار دولت است. از سویی 

دیگر نیز بهره برداران اصلی )که بخشی از آن نیز شرکت های آب 

فا می باشند( نیز در این مطالعه به عنوان بخش دیگری از جامعیه 

 اماری در نظر گرفته شده اند.

در نهایت آن که در مطالعه حاضر نسبت به دریافت نیظیرات 

سیال در       4/خبرگان )افراد دارای سنوات تجربیی بیا تیر از 

 سمت مدیریت، تحصیالت دانشگاهی با تر از مقطع کارشناسی، 
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همچنین تخصص، مسئولیت و دارای نقش بودن در سیییاسیت 

خبره در  9گذاری( اقدام گردید که با رسیدن به حد اشباع تعداد 

این مطالعه مشارکت نمودند. همان طور که پیش تر نیز عینیوان 

گردید به منظور تحلیل داده ها از رویکرد کیفی گراندد تیئیوری 

بهره گرفته شد و کیدگیذاری هیای میربیوطیه در نیرم افیزار 

MAQXDA  .صورت گرفت 

 یافته ها

در این بخش در ابتدا با همراهی تیم تحقیق، نسبت تهیه 

پرسشنامه نیمه ساختاریافته برای شروع مصاحبه ها در تکنیک 

گراندد تئوری اقدام شد تا بتوان بر اساس آن نسبت به کدگذاری 

باز، محوری و انتخابی و نظریه پردازی پرداخته شود. بر این 

اساس مفاد این پرسشنامه نیمه ساختاریافته به شرح ذیل بوده 

است: سوال اول: عوامل علی موثر بر همگرایی دستگاه های خط 

مشی گذار مرتبط با مدیریت بحران آب کدامند؟  سوال دوم: 

شرایط و زمینه هاى مورد نیاز جهت همگرایی دستگاه های خط 

مشی گذار در مدیریت بحران آب با نگرشی به مسائل اقتصادی 

کدامند؟ سوال سوم: چالش ها و مشکالت برای همگرایی دستگاه 

های خط مشی گذار در مدیریت بحران آب با نگرشی به مسائل 

اقتصادی کدامند؟ سوال چهارم: راهبرد هاى مورد نیاز جهت 

همگرایی دستگاه های خط مشی گذار در مدیریت بحران آب با 

نگرشی به مسائل اقتصادی کدامند؟ سوال پنجم: همگرایی 

دستگاه های خط مشی گذار در مدیریت بحران آب با نگرشی به 

 مسائل اقتصادی، چه پیامدها و دستاوردهایی را به دنبال دارد؟

در ادامه ابتدا یافته های بدست آمده از کدگذاری در مصاحبه 

 /با خبرگان ارائه شده است که به طور نمونه یک مورد در شکل 

 نمایش داده شده است 

 1: نتایج کدگذاری باز در مصاحبه با خبره شماره 1شکل 

کدگذاری را می تواند ترسیم نمیایید  14نرم افزار نهایتا تعداد 

لذا در ادامه در بخش کدگذاری های مجزایی کیه در روییکیرد 

گراندد تئوری برای مقوله های مختل  ارائه شده، به طور دقیییق 

هر یک از کدهایی که خبرگان در آن دخیل بوده اند در جیداول 

می توان تعداد میجیمیوع  1گزارش شده است.  در ادامه در شکل 

کدگذاری ها را توسط هر یک از خبرگان در مقوله های میحیوری 

مشاهده نمود. مطابق با رویکرد گراندد تئوری جز مقوله میحیوری 

که همان همگرایی دستگاه ها می باشد تعداد پن  مقوله محیوری 

 گزارش می شود:
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 : تعداد کدگذاری های باز هر خبره در مجموع مقوله های محوری2شکل 

مشاهده می شود در کیل تیعیداد  1همان طور که در شکل 

کدگذاری باز انجام شده است و در سطر پایانی نیز مشخیص  2/2

شده است که هر یک از خبرگان چه تعداد مفهوم را اشاره نمیوده 

اند. از سویی دیگر نیز نتایح نشان می دهد که در مقوله میحیوری 

 77کد، در مقوله راهبردها واستراتژی ها تعداد  86پیامدها تعداد 

کد، در مقوله عیوامیل  67کد، در مقوله عوامل مداخله ای تعداد 

کد  144کد و در مقوله شرایط علی نیز تعداد  82زمینه ای تعداد 

مصاحبه بدست آمده است. در ادامه به تفکیک هر یک از  9از بین 

کدهای استخراجی و خبرگان، مشخص شده است که چه هر کید 

توسط کدام یک از خبرگان مورد اشاره قرار گرفته است. در ستون 

آخر نیز تعداد مجموع یا فراوانی آن کد خاص گزارش شده اسیت 

که نشان می دهد آن کد تا چه اندازه مورد تاکید دیگر خبیرگیان 

نیز قرار گرفته است. در ادامه می توان به تفکیک هر یک از مقوله 

های اصلی در رویکرد گراندد تئوری نسبت به مشاهده کدها اقدام 

نمود و مشخص شده است که هر کد مورد تاکید کیدام ییک از 

 خبرگان بوده است.

 یط علّیاشراری کدگذنتایج 

گرفته رت صو د بنیاده از روش داده ستفااها با اری داده کدگذ

یافتن ل نبا دین بخش به  در امصاحبه  ی ها داده ت. تحلیل  یس ا

همگرایی دسیتیگیاه که همانا  ی ز یمرک ه د یست که بر پدی املی اعو

تأثیر می ، ست های خط مشی گذار مرتبط با مدیریت بحران آب ا

احبه ییییمص از که  ده مل علی بو ابه عو ط مربو  (A)ند. کد  ارگذ

تعری   (A9)ه نیهیم وند ییاحبه ش ییتا مص  (A1)ه اول وند ییش 

مرحله در کدها  ى مقوله بند از نتای  حاصل  ، ست. همچنین ه اشد

 ست.ه ائه شدارا /ول جدرى در محوارى کدگذ

 کدگذارى کدهاى باز کدهاى محورى

مدیریت پایدار منابع 

 آبی

 A5, A8 A1, A3, A2 ایجاد زیرساخت هوشمند

 A1, A2, A5, A8, A4, A3 پیشگیری از هزینه های ناگهانی

 A1, A2, A4, A5, A7, A3 نتیجه محوری درپروژه ها

 ,A4, A7, A9  مدیریت یکپارچه )برآورد حجم آب مصرفی احتمالی(

 A3, A2, A6 اقتصاد محوری )بهره گیری از سیستم های کم هزینه(

 ,A3, A2, A7, A9  اولویت دهی به طرح های راکد

 ,A1, A2, A4, A7, A9  ارزیابی و تخصیص اعتبارات )پروژه های ناتمام(

 ,A5, A7, A6 انتفاع جمعی و بین دستگاهی

 موثر بر همگرایی دستگاه ها )یافته های تحقیق در رویکرد گراندد تئوری(علی اری باز و محوری در عوامل :  کدگذ1ول جد
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 کدگذارى کدهاى باز کدهاى محورى

نظام جامع بهره برداری 

 )توسعه پایدار(

 A1, A2, A5, A3, A8 مدیریت یکپارچه منابع آب

 ,A1, A2, A4, A5, A7, A9 تخصیص درست منابع

 ,A3, A6, A9  سیاست گذاری در شورای عالی

 ,A4, A7, A9  توسعه پایدار 0 استقرار عدالت

 A3, A6, A8 طراحی استراتژى انسجام

 ,A1, A2, A5, A6 درآمدزایی مبتنی بر جریان آبی

 ,A2, A4, A5, A7, A9,A8 کسب دانش و فروش فناوری
A6, 

 A1, A2, A3, A6, A9 کاهش وابستگی واردات تجهیزات

 ,A4, A7, A9 یکپارچه سازى وادغام مراکز متعدد تصمیمگیرى و سیاستگذارى

 ,A1, A2, A4, A7,  A6, A5 همگامی شیوه هاى حکمرانی با تحو ت در دانش و تکنولوژى

 ,A5, A6  سرعت همگامی با تحو ت محیطی در سطح جهانی

 ,A4, A7, A9  به کارگیرى دانش اقتصاد خرد و کالن در برنامه ریزى ها

 ,A1, A2, A4, A7, A9  ایجاد روابط موثر با سازمان هاى دیگر

دستورالعمل نهادهای 

 با دستی

 ,A1, A2, A4, A7,  A6, A5 حمایت هاى مالی نهادهاى با دستی

 ,A2, A4, A6  قوانین با دستی

 A5, A8, A6, A9 وضع قوانین شفاف

 ,A4, A5, A6 مشارکت و همکارى نهادهاى با دستی

 ,A4, A7,  A6, A4, A5 تمرکز در مدیریت شهرى

 ,A1, A2, A4, A7,  A6, A5 مصوبات مجلس شوراى اسالمی
A8, A9, 

ارزیابی جامع، کنترل و 

 پایش همه گیر

 ,A1, A2,  A6, , A5, A8 پایش جمعیت

 ,A4, A7,  A6, , A8 تخصیص بودجه صحیح

 ,A2, A4, A7,  A6, A8, A9 ایجاد بهره وری )مدیریت هزینه و اقتصادمحوری(

 ,A1, A2, A4, A7,  A6, A8 نظارت همگانی

 برون سپاری ها

)سیاست های کلی اصل 

00) 

 ,A2, A7,  A6, A8 جذب سرمایه گذاری در بخش آبفا

 ,A4, A7, A9 واگذاری مدیریت به بخش های خصوصی و تعاونی

 A1,  A8, A7,  A6 ارزیابی میزان احصاء وظای  حاکمیتی

 ,A2, A4, A6  اجتناب از تصدی گری دولت

 ,A4, A7, A8 تدوین واعمال قوانین ومقررات

 ,A3, A4, A5, A7,  A6, A8 خالءهای قانونی
A9 

ارتقاء فرهنگ عمومی 

 مصرف

محرک های سوق دهنده جامعه به مصرف بهینه با تاکید بر افزایش آگاهی 

 عمومی
A6, A8, A2, A4 

ایجاد استانداردها در زمینه بهینه سازی تاسیسات واحدهای مسکونی و 

 غیرمسکونی
A1, A2, A4, A7,  A6, A8, 

 ,A3,A5, A7, A6 مشارکت فعال در جامعه

بهبود ساختار ارتباطی 

برون سازمانی )رویکرد 

 اقتصادی(

 ,A3,A7,  A6, A8 افزایش صادرات تجهیزات )کیفیت دهی با تعامل بین دستگاه(

 ,A1, A2, A4, A5 تخصیص جایگاه ارتباطی با شرکت های خصوصی

 ,A2, A4, A6  ارتقاء دانش خدمات فنی و مهندسی با تعامل بین دستگاهی

 ,A1, A3,, A5,  A8 بهره گیری از مهندسی معکوس و بسی  توانمندی ها

 ,A5, A6  انتقال دانش تکنولوژی و کسب دانش بواسطه برون سپاری

 A3, A5, , A9  پیشگیری از هدر رفت هزینه ها با یکپارچه سازی برنامه ها

 ,A7,  A6, A8 هوشمندی سازی سیستم مدیریت

 موثر بر همگرایی دستگاه ها )یافته های تحقیق در رویکرد گراندد تئوری(علی اری باز و محوری در عوامل :  کدگذ1ول جد
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نتای  حاصل از کدگذارى محورى عوامل عیلیی میوثیر بیر 

همگرایی دستگاه ها نشان داده که عوامل مدیریت پایدار مینیابیع 

آبی، نظام جامع بهره برداری )توسعه پیاییدار(، دسیتیورالیعیمیل 

نهادهای با دستی، ارزیابی جامع، کنترل و پایش همه گیر، بیرون 

(، ارتقاء فرهنگ عیمیومیی 00سپاری ها )سیاست های کلی اصل 

مصرف و همچنین بهبود ساختار ارتباطی برون سازمانی،  از جمله 

 عوامل علی موثر بر همگرایی دستگاه ها ها می باشند.  

 اری عوامل زمینه ایکدگذنتایج 

سوال دوم: شرایط و زمینه هاى مورد نیاز جهت هیمیگیراییی 

دستگاه های خط مشی گذار در مدیریت بحران آب با نگرشی بیه 

مسائل اقتصادی کدامند؟ عوامل زمینه اى، مجیمیوعیه عیلیل و 

شرایطی که کنشگر را ترغیب به روى آوردن به رفیتیارى خیاص 

میکن، می باشد. سوال دوم پژوهش در پی بررسی عوامل زمیینیه 

اى و زیرسییییاخت هاى  زم در همگرایی دستگیاه هیای خیط 

مربوط به عوامل زمینه اى بوده کیه (B)مشی گذار می باشد. کد 

تعیریی  (B9)تا مصاحبه شونده نهم (B1)از مصاحبه شونده اول 

شده ا ست. نتای  حا صل از مقوله بنیدی کیدهیا در میرحیلیه 

 ارائه شده است: 1کدگذاری محوری در جدول 

 کدهاى محورى کدهاى باز ارىکدگذ

B2, B4, B5, B7, B3,  انعطاف پذیری برنامه ای –تغییر پذیری 

  

 مانیزساى پذیرف نعطاا

B3, B9, B1, انسجام برای تغییر و تحول( یهت روحدو( 

B2, B8, B6, B7, B3,  هنین تسهیل کننداقوتدوین 

B7, B8, B1, تحول پذیرمنعط ر ساختا ِِ 

B2, B7, بهبود سطح چابکی سازمانی 

B2, B1, B8, B6, B7, 
B3, B5, B9, 

 مدیران ارشد در خط مشی ها و اجراتعهد 

  

منابع ى ظرفیت ها

 مانیزسا

B4, B8, B6, B7, B3,  درون دستگاهی هماهنگیو نظم 

B1, B5, B4, B8, B6, 
B7, B3, B9 

 ورىسانی فناروز ربه 

B2, B5, B4, B8, B6, B7 با رویکرد برنامه ریزی و اقتصاد مقاومتی پشتیبانی مالی 

B3, B4, B5, B7, نسانی متخصصوى انیر 

B3, B9, B8 متخصصى هبرراشتن کمیته دا 

B1, B4, B7, B2, مانیزساى هاه یدگازى دیک سادنز 

B2, B9, B3,  های پایش و کنترل همزمان و موازیسیستم 

B2, B4, B8, B6, B7, B3  نینایی قواجراضمانت 

 قانونیى حمایت ها

B3, B9, B8  بنی خواحکمراى برص خارات مقرو نین اقوح صالو اتصویب 

B5, B4, B8, B6, B7, B3 بودجهتامین و یی زامد ارى، درآنع قانونی سرمایه گذافع مور 

B1, B5, B4, B8, B6, 
B7, B3 

 ی  چندگانه قانونیرتعات و بهاماافع ر

B3, B5, B4, B8,  اقداماتپاسخگویی و شفافیت حمایت قانونی برای الزام به 

 )یافته های تحقیق درگراندد تئوری( اری باز و محوری در عوامل زمینه ای موثر بر همگرایی دستگاه ها:  کدگذ 2ول جد

نتای  حاصل از کدگذارى محورى عیوامیل  1مطابق با جدول 

زمینه ای موثر بر همگرایی دستگاه ها نشان داده کیه عیوامیل 

حمایت و مانی  زمنابع سا ى ظرفیت ها ، مانی زسا ى پذیر ف نعطا ا

،  از جمله عوامل علی موثر بر همگرایی دستگاه ها هیا قانونی ى ها 

 می باشند.  

 اری عوامل مداخله گرکدگذنتایج 

سوال سوم: عوامل مداخله گر )چالش هیا و مشیکیالت( در 

راستای دستیابی به همگرایی دستگاه های خط مشیی گیذار در 

ن ییییی مدیریت بحران آب با نگرشی به مسائل اقتصادی کدامند؟ ا

ت دستیابی به کال ییمش و ا  ییالش ه ییی چییسری برییپدر ش ییبخ

همگرایی دستگاه های خط مشی گذار در مدیریت بیحیران آب 

ده و ییییر ب یییه گییخلال مدییماه عوییبط وییمرب(C)د ییت. کییس ا

ه وند ییییاحبه ش یییا مص ییت (C1)ه اول وند ییاحبه ش ییمص از ه  ییک 

ارى ذ ییکدگ از ل  ییای  حاص ییت. نت ییسه ادیی  شییتعری(C9)نهم

ت یییجه ه د ییش داورى ر ییی گ ییکیف ى ا ییه رى داده و ییمح ز و ا ییب 

ه ئه شد ارا 3ول جد ى مورد نظیر، در ا ییالش ه ییایی چییشناس

 ست.ا
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 رىمحوى کدها زباى کدها ارىکدگذ

C1, C5, C2, C4, C9 مناسبشفاف و نین اقود جوم وعد 

  

 قانونیو نع حقوقی امو 

C1, C2, C4, C6, C7, درون دستگاهی )عدم پشتوانه اجرایی( نع قانونیامو 

C3, C4, C8, C7, برون دستگاهی )عدم همگرایی( نع قانونیامو 

C1, C3, C4, C6,  C9 و ادارىمالی د فسا 

C2, C6, C5, C8, مسئولینى گریزن قانو 

C1, C4, C7, C9 مالیت مشکال 
  

 نمازساى در یندآنع فرامو

  

C3, C4, C6, C5, C8, زى طرح هابومی سام عد 

C3, C2, C6 C8, کترفرهنگ مشاد جوم وعد 

C1, C2, C4, C5, عدم اولویت بندی طرح ها و تخصیص بوجه نادرست 

C1, C2, C3 , C9  یابیارزبدنه تیم دن قدیمی بوعدم پویایی و 

  

 مدیریتیى ضع  ها

  

C3, C4, C6, C5, C8, C7, انمدیراى صالحیت حرفه م عد 

C1, C4, C5, , C9 تغییرات رویه ها با تغییر مدیران 

C2, C1, C3, C5, C8, C7, اینده نگری و برنامه ریزی نادرست 

C1, C6, C9, ناتوانی در هماهنگی بهنگام با دیگردستگاه ها 

C2, C5, C6, C7, م ارزیابی درست وضعیت فعلیعد 

 اری باز و محوری در عوامل مداخله گر موثر بر همگرایی دستگاه ها )یافته های تحقیق درگراندد تئوری(:  کدگذ 3ول جد

نتای  حاصل از کدگذارى  3در این بخش نیز مطابق با جدول 

محورى عوامل مداخله ای موثر بر همگرایی دستگاه ها نشان داده 

ن و  ما زسا ى در یند آنع فر امو ، قانونی و نع حقوقی  امو که عوامل 

، از جمله عوامل مداخله گر موثر بر همگرایی مدیریتی ى ضع  ها 

 دستگاه ها ها می باشند.  

 هادهبراری راکدگذنتایج 

ز در راستای دستیابیی بیه نیا رد مو ى هادهبرسوال چهارم : را

همگرایی دستگاه های خط مشی گذار در مدیریت بحران آب بیا 

در هش  وپژ رم چها ال و یییس نگرشی به مسائل اقتصادی کدامند؟ 

ها می باشد. ى موثر بر همگرایی دستگاه ها دهبر رای  یییس رپی بر 

ه اول وند یییاحبه شیییمصاز که ده ها بودهبررابه ط مربو (D)کد 

(D1)  ه نیهیم تا مصاحبه شوند(D9) ست. نتای  ه اتعری  شد

با ه شد داورى کیفی گر ى هارى داده محوز و باارى کدگذاز حاصل 

 ست.ه ائه شدارا 0ول جد، در مصاحبهار بزده از استفاا

 کدگذارى کدهاى باز کدهاى محورى

 توسعه ظرفیت ها

 ,D2,  D3, D6, D5  به کارگیرى متخصصین مشترک بین دستگاه ها

 ,D2, D6, D7, D8  استقراض تجهیزات و منابع در بین دستگاه ها

 D3, D1, D4, D7,  D9 جانشین پرورى مدیران آینده

 ,D2, D6, D8  آموزش نیروی های انسانی متخصص

 D6, D5, D9 تشکیل کارگروه های مشترک بین دستگاهی

 ,D3, D2, D9 اولویت بندی مشترک پروژه ها در بین دستگاه ها

افزایش ظرفیت هاى 

 اقتصادى و  تامین مالی

 ,D1, D2, D6  خصوصی سازى پروژه هاى ویژه

 D1, D8, D9  تعری  پروژه هاى تامین کننده مالی

 ,D4, D2, D9 استقراض مالی بین دستگاهی

 ,D1, D2, D6, D7, D8 همسوسازى قوانین با اهداف با دستی

 ,D2,  D6, D5 در تخصیص بودجه در پروژه های بحرانیقوانین تسهیل کننده 

 D3,D1, D2 افزایش اختیارات مشروط به تعامل بین دستگاهی

 اری باز و محوری در راهبردهای موثر بر همگرایی دستگاه ها )یافته های تحقیق درگراندد تئوری(:  کدگذ4ول جد
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 کدگذارى کدهاى باز کدهاى محورى

تقویت ارتباطات موثر با 

 جامعه مدنی

 D5 D7, , D9  افزایش ارتباطات موثر سازمان ها و دستگاه ها با مردم

 ,D4, D5, D8 افزایش ظرفیت هاى اعتمادسازى در بین مردم و نهادهاى دولتی

 D3, D6, D9 و فرهنگ سازی الگوی مصرفبه کارگیرى موثر از رسانه ها 

 ,D1, D2, D6, D7, D8 رفع تبعیض در جامعه و پروژه های آبفا

 ,D2, D9  انعکاس خواسته هاى مردم ضرورت محوری و

افزایش چابکی 

 سازمانی

 ,D1, D2, D9, D8  و فناورانه افزایش ظرفیت هاى تکنولوژى

 D4, D2, D7, , D9  ها و تعامالت بین دستگاهیکاهش بوروکراسی در سازمان 

 ,D4,D3, D5, D8 اجراى سیاست عدم تمرکز

 ,D1, D2, D3, D7, D8 افزایش چابکی با بهره گیری از ظرفیت های بین دستگاهی
D4, D5, 

 اری باز و محوری در راهبردهای موثر بر همگرایی دستگاه ها )یافته های تحقیق درگراندد تئوری(:  کدگذ4ول جد

نتای  حاصل از کدگذارى راهبردهای موثیر  0مطابق با جدول 

بر همگرایی دستگاه ها نشان داده که عوامل توسعه ظرفییت هیا، 

افزایش ظرفیت هاى اقتصادى و  تامین مالی، تقویت ارتیبیاطیات 

موثر با جامعه مدنی و افزایش چابکیی سیازمیانیی، از جیمیلیه 

 راهبردهای موثر بر همگرایی دستگاه ها ها می باشند.  

 اری پیامدهاکدگذنتایج   

سوال پنجم : همگرایی دستگاه های خیط مشیی گیذار در 

و چه پیامدها  مدیریت بحران آب با نگرشی به مسائل اقتیصیادی 

در هش  وژ یییینجم پ ییییپ ال و ییس ل دارد؟ نبا دبه  را هایی  وردستا د

ى همگرایی دستگاه هیای خیط مشیی دها ییی پیام ییسری برییپ 

ط و ییییمرب  (E)د  یییید. ک ییی باش ییمگذار در مدیریت بحران آب 

تا (E1)ه اولوند ییییاحبه ش یییمص از ه  ییک ده و ییدها ب ییه پیام ییب 

از ست. نتای  حاصل  ه اتعری  شد (E9)ه نییهییممصاحبه شوند 

ده ستفا ابا  ه شد داورى کیفی گر ى هارى داده محوز و باارى کدگذ

در بخش پیامد های حاصل از همگرایی دستیگیاه مصاحبه  ار بز از ا

 ست. ه ائه شدارا 2یل ول ذجدهای خط مشی گذار، در 

 

 کدگذارى کدهاى باز کدهاى محورى

 اقتصاد مقاومتی و نتیجه محوری

  ,E1, E6, E7,E2, E4  اتمام پروژه های ناتمام و حیاتی
E3,E5 

 ,E2, E6, E9  پیشگیری از هزینه های سرسام آوری آتی

 E5, E1, E4, E3  بهره گیری از ظرفیت های بین دستگاهی

 E2, E5 ,E8, , E9  تسهیل در تخصیص بودجه و تامین مالی دستگاه ها برای دولت

 E4, E6, E7, E9  کاهش وابستگی به تجهیزات دیگر کشورها

 ,E5, E2, E3, E6 افزایش صادرات محصو ت کشاورزی و رونق آن

 E1, E6, E7, ,E8 چابکی در اتمام پروژه های حیاتی و زیربنایی

 بهبود عملکرد

 دستگاه ها و سازمان ها

 E1, E6, E7,E2, E9  بهره وری با تر از با بهره گیری از ظرفیت های بین دستگاهی

 E5, E3, E4,E8 توسعه پایدار زیست محیطی

 E4, E6, E7,E8, E2  استفاده بهینه و با اولویت از منابع مالی

 ,E2, E6, E8 پیشگری از پروژه های موازی و متعارض

 E2, E4, E6, E3,E5  استفاده بهینه از نیروهاى متخصص بین دستگاه ها

 E4, E6, E7,E2, E5 پیشگیری از بهره برداری ها و تخصیص منابع آبی نادرست

 دستیابی به توسعه پایدار

 ,E1, E5, E8  کاهش فقر و مهاجرت ها

 ,E2, E1, E9 ارتقاى کیفیت زندگی

 E4, E6, E7,E8, E5  توسعه پایدار شهرى

 E4, E8, , E9  امنیت و آسایش زندگی شهروندان

 E2, E3, E4 مدیریت پایدار منابع آبی

 E2, E1, E5,E8  افزایش امنیت )درگیری ها و نا امنی ها(

 E3, E5, E1, , E9 افزایش اعتماد و عدالت اجتماعی

 E2, E1, E5, E6  بهبود صنعت کشاورزی

 اری باز و محوری در پیامدهای حاصل از همگرایی دستگاه ها )یافته های تحقیق درگراندد تئوری(:  کدگذ 5ول جد
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نتایی  حیاصیل از کیدگیذارى  2در نهایت مطابق با جدول 

پیامدهای ناشی از ایجاد همگرایی دستگاه ها نشان داده که ایین 

پیامدها در سه حوزه کالن یعنی اقتصاد مقاومیتیی و نیتیییجیه 

محوری، بهبود عملکرد دستگاه ها و سازمان ها و هیمیچینییین 

 دستیابی به توسعه پایدار قابل اشاره هستند.

 پارادایم یا الگوی تحقیق بر پایه گراندد تئوری 

واس و ستر اهیافت رى از رمحوارى کدگذاى ین تحقیق بردر ا

چوبی ریم چها راداین پا اشد.  ده ستفا د ابنیاداده نظریه در بین رکو

ن حتمالی میا ابط  ان روامیتو آن ست که به کمک  امنسجم  

فهم ن مکا ایگر  دطرفی  ار داد و از سنجش قر رد مورا مقولهها 

مل اعو ا در آن یرزهم میکند افررا نظر رد موه نسبتاً جامع پدید

ص، به فعالیتی خا ، کنشگر روى آوردن که موجب  اى مینه و زعلّی  

اى هایی که بر د هبر د، راست میشو رى امقوله محو ن که هما 

رى به مقوله محو ن تحقق بخشید ه و مد آضعیت پیش ومدیریت  

که تسهیل گر یا مانع ى خلهگر امل مد اعو د، میشو ذ تخا ا

د، و میشو رى بر مقوله محو اى مینه و زمل علّی  اعوارى تأثیرگذ

ین د. امیشو ن داده نشا ذى تخا ى اها د هبر از راپیامدهایی ناشی  

 (: 3شکل ست)این تحقیق ل ایم مدراداپا

 : مدل پارادایمی همگرایی دستگاه های خط مشی گذار در مدیریت بحران آب با هدف بهبود عملکرد اقتصادی3شکل 

 جمع بندی

یط اشر مبتنی بر یافته های این پژوهش می توان بیان داشت، 

همگرایی دستگاه های خط مشی گذار در میدییرییت علی موثر بر  

مدیریت پایدار منابع آبی، نظام جیامیع بیهیره شامل  بحران آب، 

برداری )توسعه پایدار(، دستورالعمل نهادهای با دستی، ارزییابیی 

جامع، کنترل و پایش همه گیر، برون سپاری هیا و خصیوصیی 

سازی، ارتقاء فرهنگ عمومی مصرف و همچنین بهبود سیاخیتیار 

ه مل مستقیما بر پدید این عو بیاشید. امی  ارتباطی برون سازمانی 

رى یا مرکزی این تحقیق یعنی همگرایی دستگاه های خیط محو 

در این بین عامل مدیریت پایدار منیابیع ند.  ارتاثیر گذ مشی گذار، 

آبی، به عنوان یکی از عوامل علی، همسو با دیگر مطیالیعیات، در 

[، هی و همیکیاران  17( ] 1414پژوهش های تیسانی و همکاران )

[ نیز مورد تاکید قیرار 19( ]1414[و پنگ و چانگ)18( ]14/8) 

گرفته است. از سویی دیگر در ارتباط با عامل دوم نیییز ییعینیی 

نظامجامع بهره برداری )توسعه پایدار(، این شاخص همسو با دیگر 

[ و لیی و 34( ] 14/7مطالعاتی همچون چاترجی و همکاران )

[. بوده است و در آن ها نیز به عنوان ییکیی /3( ] 14/9همکاران)

از سیاست های استراتژیک مورد تاکید قرار گرفته است. از دییگیر 

عوامل در بخش عوامل علی می توان به سیاست دستیورالیعیمیل   

 نهادهای  با دستی  اشاره  داشت که  در  مطالعات  گنزالس  و 
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، [  33( ] 14/1[ ، مینگ و فیکیسییینیگ)31( ] 14/3همکاران )

(   14/7حسن و همکیاران، -[ و بن30( ] 14/8مایال و همکاران، 

مورد تاکید قرار گرفته است و از همین اساس با یافته هیای [  32] 

این مطالعه نیز دارای همسویی است. از دیگر سیاست هایی که در 

این تحقیق مورد تاکید قرار گرفت، سیاست ارزیابی جامع، کنترل 

بوده است که در پژوهش های یریما و همکیاران   و پایش همه گیر

[ 37( ] 14/0[ و باتجیس )//( ] 14/8[ ، دوجین)36( ] 1414) 

نیز مورد اشاره قرار گرفته و با یافته های این تحقیق همیسیوییی 

برون سپاری ها و خصوصی سازی نیز از دیگر سیاست هیای دارد. 

استراتژیک و عوامل علی بوده که در این تحقیق مورد تاکید قیرار 

گنیزالیس و گرفته است و این سیاست در مطالعات پیشین یعنی 

[ و  38( ] 1441هرنیی و هیمیکیاران)[ ، 31( ] 14/3همکاران)

[ اشاره شده اند. از دیگر عوامیل 33( ] 14/1ومینگ و فیکسینگ)

ارتقاء فرهنگ عمومی مصرف اشاره داشیت علی می توان به عامل 

[، سیالری و 39( ] 14/7هیارتیادو)-توجیارکه در پژوهش های 

[گیزارش /0( ] 14/9[ و ارمینی و همکاران)04( ] 14/9ماروسی)

بهبود ساخیتیار ارتیبیاطیی بیرون شده اند. در نهایت عامل علی 

ویینیگیانیگ         سازمانی را می توان اشاره داشت که در مطیالیعیات 

[ و گاناواردینا و 03( ] 14/8[ ، باچریکا و همکاران)01( ] 990/) 

[ مورد تاکید قرار گرفته اند و بیر هیمییین 00( ] 14/8همکاران)

 اساس با یافته های این تحقیق دارای همسویی می باشند. 

از سویی دیگر یکی از عواملی که در رویکرد گراندد تیئیوری 

مورد تاکید قرار می گیرد عوامل زمینه ای هستند که مطابیق بیا 

ى پذیر ف نعطا یافته های این تحقیق مشتمل بر سه عامل یعنی ا

میی قانونی  ى حمایت ها و مانی  زمنابع سا ى ظرفیت ها ، مانیزسا

را در واقع باید برآیندی از میقیولیه مانی  زسا ى پذیر ف نعطا باشد. ا

انعطاف پیذییری  –هایی بدین شرح در نظر گرفت: تغییر پذیری 

)انسجام برای تغییر و تیحیول(، تیدویین یه  ت روحدبرنامه ای، و

تحول پذیر، بهبود سیطیح منعط ِ ر ساختاه، نین تسهیل کننداقو

چابکی سازمانی. یافته های این تحقیق نشان می دهند کیه ایین 

عوامل به عنوان عوامل زمینه ای در واقع می توانینید وضیعیییت 

راهبردها و استراتژی ها را تحت تاثیر قرار بدهند. میقیولیه هیای 

مورد اشاره در عامل انعطاف پذیری نشان می دهد که اگیر ایین 

موارد که در واقع موارد بسترساز و زمینه ای نیز هستند، میییسیر 

نباشد نمی توان انتظار داشت که راهبردها و استراتژی ها بتواننید 

محقق بشوند.  موضوع دیگر که در عوامل زمینه ای اشیاره شیده 

می باشد. این عیامیل در مانی  زمنابع سا ى ظرفیت هااست شامل 

میدییران تعهد  تحقیق حاضر متناظر با مقوله های ذیل می باشد: 

درون دستگیاهیی، هماهنگی  و نظم  ارشد در خط مشی ها و اجرا، 

با رویکرد برنامیه رییزی و پشتیبانی مالی  ورى، سانی فنا روز ربه 

ى هبر راشتن کمیته  ، دانسانی متخصص وى انیراقتصاد مقاومتی، 

سیستم و همچنین مانی  زسا ى ها ه یدگازى دیک سادنز، متخصص

های پایش و کنترل همزمان و موازی. این مقوله ها بیه خیوبیی 

نشان می دهند که در صورت محقق نبودن آن هیا نیمیی تیوان 

انتظار داشت که راهبردها و استراتژی هایی که دستگاه ها بیرای 

مدیریت بحران آب در نظر می گیرند، بتوانند به خیوبیی پیییش 

بروند. بخصوص در این تحقیق بر روی محور اقتصادی در بیانیییه 

گام دوم تاکید شده است و بر همین اساس باید دستگیاه هیا بیا 

هدف هم افزایی به شکل مطلوبی نسبت به رعایت این موارد دقت 

نظر داشته باشند تا بتوان به بهینه ترین حالت ممکن استیراتیژی 

های مورد نظر برای مدیریت بحران آب را محقق نمود. از دییگیر 

در بین عوامل زمینیه ای میی قانونی  ى حمایت ها عوامل، عامل 

باشد. مطابق با یافته های این تحقیق می توان به میقیولیه هیای 

ص خا رات مقر و نین  اقو ح صال و اتصویب  ، نینایی قواجراضمانت 

مد ارى، درآنع قانونی سرمایه گذ افع مو ب، رنی خو احکمر اى بر 

و ی  چندگانه قانونی  رتعا ت و بهاما افع  بودجیه، رتامین  و یی زا

پاسخگویی و شفافیت  همچنین حمایت قانونی برای الیزام بیه 

اقدامات اشاره داشت. همان طور که مشخص  است این عوامل در 

واقع عوامل بسترساز هستند که به عنوان پیشران ها باید مد نظیر 

قرار گیرند. اگر این پیشران ها مد نظر قرار نگیرنید نیمیی تیوان 

 استراتژی های تدوین شده را به خوبی محقق نمود. 

بُعد دیگر رویکرد گراندد تئوری، عوامل مداخله گر یا مداخلیه 

ای هستند که در این تحقیق مطابق با یافته های بیدسیت آمیده 

ن و ما زسا ى در یند آنع فر امو ، قانونی و نع حقوقی  امو شامیل 

قانونی و نع حقوقی  امو می باشند. مدیریتی  ى ضع  هاهمچنین  

در این تحقیق همان طور که خبرگان تاکید داشته اند میتینیاظیر 

درون نع قانونی  امو ، مناسب شفاف و نین  اقو د جوم وعدهستند با: 

 برون  دستگاهی نع قانونی  امودستگاهی )عدم پشتوانه اجرایی(، 
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ى گریز ن قانو و ادارى و همچنییین مالی  د فسا عدم همگرایی(، ( 

همان طور که روشن است این موارد در واقع اگر رفیع مسئولین.  

نشوند، نمی توان انتظار داشت که علی رغم همگرایی دستگاه هیا، 

بتوان راهبردها را محقق نمود. بیشتر این موارد هم مشتمیل بیر 

موانع قانونی هستند که به نوبه خود مانع از اختیار عمل دستیگیاه 

ها برای همگرایی می باشند. عامل دوم در حوزه عوامل میداخیلیه 

ن که در این تحیقیییق ما زساى در یندآنع فراموگر عبارت است از 

مطابق با مصاحبه هایی که با خبرگان صورت گرفته اسیت، ایین 

زى طیرح بومی سا م عد ، مالی ت مشکالموانع در واقع دربرگیرنده 

و همچنین عدم اولوییت بینیدی کت  رفرهنگ مشا د جوم وعدها، 

طرح ها و تخصیص بوجه نادرست هستند که به در صورت عیدم 

رفع مانند یک سد در مقابل دستگاه ها برای اجیراییی نیمیودن 

استراتژی ها قرار می گیرند. عامل سومی که در این تحقیق به آن 

، می باشد. مطابیق بیا مدیریتی ى ضع  ها دست یافته شد عامل 

دیدگاه خبرگان در ضع  های مدیریتی می توان به موضوعاتی به 

دن قدیمی بو شرح ذیل اشاره داشت، که عبارتند از عدم پویایی و 

ان، تغییرات روییه مدیر اى صالحیت حرفه  م عد، یابیارزبدنه تیم 

ها با تغییر مدیران، اینده نگری و برنامه ریزی نادرست، ناتوانی در 

م ارزییابیی عد هماهنگی بهنگام با دیگردستگاه ها و همچنییین 

درست وضعیت فعلی. بررسی این مقوله ها به خوبی نشیان میی 

دهد که دستگاه ها بدون این صالحیت ها و شایستگی ها در عمل 

امکان تحقق استراتژی ها را نخواهند داشت. به طور نمونه مدیران 

شایسته با برنامه ریزی دست و اینده نگرایانه هستینید کیه میی 

توانند امکان پیاده سازی درست استراتژی ها را ایجاد نماینید در 

غیر این صورت نمی توان استراتژی ها را به شکل مطلوبی محقیق 

 نمود. 

مطابق با پارادایم گراندد تئوری باید به راهبردها و استیراتیژی 

ها دقت نظر داشت که متاثر از سه مقوله هستند یعنیی عیوامیل 

مداخله گر، عوامل زمینه ای و عامل محوری. بر اسیاس دییدگیاه 

خبرگان در مطالعه حاضر باید راهبردها و استراتژی هیای ذییل 

دقت نظر داشت: توسعه ظرفیت ها، افیزاییش ظیرفیییت هیاى 

اقتصادى و  تامین مالی، تقویت ارتباطات موثر با جامعه مدنیی و 

همچنین افزایش چابکی سازمانی. در استراتژی توسعه ظرفیت ها 

مطابق با یافته های این تحقیق بایید بیر روی بیه کیارگیییرى 

متخصصین مشترک بین دستگاه ها، استقراض تجهیزات و منابیع 

در بین دستگاه ها، جانشین پرورى مدیران آینده، آموزش نییروی 

های انسانی متخصص، تشکیل کارگروه هیای مشیتیرک بییین 

دستگاهی و همچنین اولویت بندی مشترک پروژه هیا در بییین 

دستگاه ها دقت نظر داشت. همان طور که در این تحقیق خبرگان 

تاکید داشته اند، باید دستگاه ها تمام تالش خود را بنمایند تیا از 

ظرفیت های موجود به بهترین شکل بهره بگیرند با بهره گیری از 

ظرفیت ها و توسعه آن ها است که می توان به آینده امیدوار بیود 

و از همگرایی دستگاه ها به شکل مطلوب بهره گرفت. استیراتیژی 

بعدی که در این تحقیق بدست آمده عبارت بوده است از افزاییش 

ظرفیت هاى اقتصادى و تامین مالی که مطابق با دیدگاه خبرگیان 

متناظر است بر مقوله هایی همچون خصوصی سازى پروژه هیاى 

ویژه، تعری  پروژه هاى تامین کننده مالی، استقراض مالی بییین 

دستگاهی، همسوسازى قوانین با اهداف با دستی، قوانین تسهییل 

کننده در تخصیص بودجه در پروژه های بحرانی و هیمیچینییین 

افزایش اختیارات مشروط به تعامل بین دستگاهی. مطابق با یافته 

های این تحقیق و همان طور که خبرگان نیز تاکید داشتیه انید، 

باید از توانمندی هاى اقتصادى و تامین مالی به خیوبیی بیهیره 

گرفت. برخی از این مهم از طریق تعامل بین دستگاهی میحیقیق 

می گردد. بدیهی است در شرایط و وضعیت اقتصادی کشور بیایید 

به تعامالت و بهره گیری از جنبه های مختلفی از منابع دقت نظر 

داشت و یکی از این موارد در واقع منابع مالی هستند. استیراتیژی 

سومی که در این تحقیق بدست آمده است عبارت است از تقویت 

ارتباطات موثر با جامعه مدنی. در تبیین این مقوله باید به شاخص 

های ذیل که مورد تاکید خبرگان در این زمینه بوده است اشیاره 

داشت. به عبارتی دیگر تقویت ارتباطات موثر با جامعه میدنیی از 

جمله استراتژی هایی باید دانست که از طریق افزایش ارتبیاطیات 

موثر سازمان ها و دستگاه ها با مردم، افزاییش ظیرفیییت هیاى 

اعتمادسازى در بین مردم و نهادهاى دولتی، به کارگیرى موثر از 

رسانه ها و فرهنگ سازی الگوی مصرف، رفع تبعیض در جامعه و 

پروژه های آبفا و همچنین ضرورت محوری و انعکاس خیواسیتیه 

هاى مردم اجرایی می شوند.  در نهایت استراتژی چهارم در ایین 

تحقیق شامل افزایش چابکی سازمانی بوده است که می توان آن 

را متناظر دانست با افزایش ظرفیت هاى تکنولوژى و فینیاورانیه، 

 دستگاهی، اجرای ها و تعامالت بیندر سازمانکاهش بوروکراسی
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سیاست عدم تمرکز و همچنین افزایش چابکی با بهره گیییری از 

ظرفیت های بین دستگاهی. توجه به این مقوله ها نشان می دهد 

که در واقع این راهبردها اگر محقق بشوند یک بسیتیر اجیراییی 

مناسب از همگرایی دستگاه ها محقق می شود کیه در نیهیاییت 

پیامدها و برون دادهای مطلوبی را تضمین خواهد نمود. به عبارتی 

همگرایی دستگاه ها باید متضمن یک چابکی باشد که بتیوان بیه 

سرعت با بحران ها و تغییرات مربوط به بحران آب، رویارویی بیه 

 موقع و مناسبی داشت. 

در نهایت بر اساس دریافت نظرات خبرگان مشخص می گردد 

که پارادایم بدست آمده در این تحقیق می تواند پیامدهیای سیه 

گانه ای بدین شرح را داشته باشد که عبارتند از: اقتصاد مقاومتیی 

و نتیجه محوری، بهبود عملکرد دستگاه ها و سازمیان هیا و در 

نهایت دستیابی به توسعه پایدار. اولین پیامدی که در این تحقییق 

مورد اشاره قرار گرفته عبارت است از اقتصاد مقاومتی و نتیییجیه 

محوری، براساس مصاحبه ای که با خبرگان در این زمینه انیجیام 

شده است، مشخص گردید که رعایت الگوی مورد نظر در  ایین 

تحقیق با محوریت همگرایی دستگاه ها می تواند ایجاد کننیده و 

تضمن اتمام پروژه های ناتمام و حیاتی، پیشگیری از هزینه هیای 

سرسام آوری آتی، بهره گیری از ظرفیت های بین دسیتیگیاهیی، 

تسهیل در تخصیص بودجه و تامین مالی دستگاه ها برای دولیت، 

کاهش وابستگی به تجهیزات دیگر کشورها، افیزاییش صیادرات 

محصو ت کشاورزی و رونق آن و همچنین چابکی در اتمام پروژه 

های حیاتی و زیربنایی. به عبارتی دیگر مطابق با بررسی هایی که 

در این تحقیق صورت گرفته است روشن می گردد که می توان با 

همگرایی دستگاه های خط مشی گذار در حل مدیرییت بیحیران 

آب، در زمینه اقتصادی عملکرد مطلوبی را ایجاد نمود. ییکیی از 

مواردی که در این زمینه می توان اشاره داشت، میوضیوع بیهیره 

گیری از ظرفیت های درون دستگاهی و بویژه ظرفیت های بییین 

دستگاهی هست که می تواند درزیر سایه یک تعامل مناسیب در 

بین دستگاه ها محقق گردد. بر اساس دیدگاه خبرگان ییکیی از 

پیامدهای دیگر در این مطالعه شامل بهبود عملکرد دستگاه ها و 

سازمان ها می باشد. مصاحبه با خبرگان نشیان میییدهید کیه 

همگرایی دستگاه ها می تواند ایجاد کننده بهره وری با تر از بیا 

بهره گیری از ظرفیت های بین دستگاهی، توسعه پاییدار زیسیت 

محیطی، استفاده بهینه و با اولویت از منابع مالی، پییشیگیری از 

پروژه های موازی و متعارض، استفاده بهینه از نیروهاى متخصص 

بین دستگاه ها و همچنین پیشگیری از بیهیره بیرداری هیا و 

تخصیص منابع آبی نادرست باشد. پیامد و برون دادسوم شیامیل 

دستیابی به توسعه پایدار است که این پیامد نیز مطابق با دیدگیاه 

خبرگان متناظر است با کاهش فقر و مهاجرت ها، ارتقاى کیفییت 

زندگی، توسعه پایدار شهرى، امنیت و آسایش زندگی شهرونیدان، 

مدیریت پایدار منابع آبی، افزایش امنیت )درگیری ها و نا امینیی 

ها(، افزایش اعتماد و عدالت اجتماعی و بهبود صنعت کشیاورزی. 

به عبارتی دیگر مطابق با دیدگاه خبرگان می تیوان بیر اسیاس 

همگرایی دستگاه ها در حوزه مدیریت بحران آب، به یک عملکیرد 

پایدار نیز دست یافت. به طور نمونه می توان به موضوع امینیییت 

آبی اشاره داشت که مورد تاکید خبرگان است و  در حال حیاضیر 

نیز به عنوان یکی موارد مشهود در کشور، قابل بحم است. یافتیه 

های این تحقیق نشان می دهد که با همگرایی دسیتیگیاه هیا و 

بکارگیری استراژی ها و راهبردهای مورد نظر می توان بیه ایین 

 برون داد مهم یعنی توسعه پایدار نیز دست یافت. 

 پیشنهادها مطابق با یافته های تحقیق

مطابق با بررسی های صورت گرفته در این تحقیق برای ایجاد 

همگریی در بین دستگاه های خط مشی گذار در مدیریت بحیران 

آب باید به مجموعه ای از شرایط علی دقت نظر داشیت کیه در 

ادامه به تفکیک به آن ها اشاره می شود. در یک دسته بندی کلی 

 می توان به موارد اشاره داشت:

موارد که باید رعایت شوند در بخش مدیریت پایدار منابع 

 آبی 

 ایجاد زیرساخت هوشمند •

 پیشگیری از هزینه های ناگهانی •

 نتیجه محوری درپروژه ها •

 مدیریت یکپارچه )برآورد حجم آب مصرفی احتمالی( •

 اقتصاد محوری )بهره گیری از سیستم های کم هزینه( •

 اولویت دهی به طرح های راکد •

 ارزیابی و تخصیص اعتبارات )پروژه های ناتمام( •

 انتفاع جمعی و بین دستگاهی •
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موارد که باید رعایت شوند در بخش نظام جااماع باهاره 

 برداری )توسعه پایدار(

 مدیریت یکپارچه منابع آب •

 تخصیص درست منابع •

 سیاست گذاری در شورای عالی •

 توسعه پایدار 0 استقرار عدالت •

 طراحی استراتژى انسجام •

 درآمدزایی مبتنی بر جریان آبی •

 کسب دانش و فروش فناوری •

 کاهش وابستگی واردات تجهیزات •

یکپارچه سازى وادغام مراکز متعدد تصمیمگیرى و  •

 سیاستگذارى 

 همگامی شیوه هاى حکمرانی با تحو ت در دانش و تکنولوژى  •

 سرعت همگامی با تحو ت محیطی در سطح جهانی  •

 به کارگیرى دانش اقتصاد خرد و کالن در برنامه ریزى ها  •

 ایجاد روابط موثر با سازمان هاى دیگر •

موارد که باید رعایت شوند در بخش دستورالعمل نهادهاای 

 باالدستی

 حمایت هاى مالی نهادهاى با دستی  •

 قوانین با دستی   •

 وضع قوانین شفاف  •

 مشارکت و همکارى نهادهاى با دستی  •

 تمرکز در مدیریت شهرى  •

 مصوبات مجلس شوراى اسالمی •

موارد که باید رعایت شوند در بخش ارزیابی جامع، کنتارل 

 و پایش همه گیر  

 پایش جمعیت  •

 تخصیص بودجه صحیح •

 ایجاد بهره وری )مدیریت هزینه و اقتصادمحوری( •

 نظارت همگانی •

موارد که باید رعایت شوند در بخش برون سپااری هاا و 

 خصوصی سازی

 جذب سرمایه گذاری در بخش آبفا •

 واگذاری مدیریت به بخش های خصوصی و تعاونی •

 ارزیابی میزان احصاء وظای  حاکمیتی •

 اجتناب از تصدی گری دولت •

 تدوین واعمال قوانین ومقررات •

 خالءهای قانونی •

موارد که باید رعایت شوند در بخش ارتقاء فرهنگ عمومی 

 مصرف

محرک های سوق دهنده جامعه به مصرف بهینه با تاکید بر  •

 افزایش آگاهی عمومی

ایجاد استانداردها در زمینه بهینه سازی تاسیسات واحدهای  •

 مسکونی و غیرمسکونی

 مشارکت فعال در جامعه •

موارد که باید رعایت شوند در بخش بهبود ساختار ارتباطی 

 برون سازمانی

 افزایش صادرات تجهیزات )کیفیت دهی با تعامل بین دستگاه( •

 تخصیص جایگاه ارتباطی با شرکت های خصوصی •

 ارتقاء دانش خدمات فنی و مهندسی با تعامل بین دستگاهی •

 بهره گیری از مهندسی معکوس و بسی  توانمندی ها •

 انتقال دانش تکنولوژی و کسب دانش بواسطه برون سپاری •

 پیشگیری از هدر رفت هزینه ها با یکپارچه سازی برنامه ها •

 هوشمندی سازی سیستم مدیریت •

از دیگر پیشنهادهایی که در این تحقیق میی تیوان داشیت 

رعایت عوامل زمینه ای است که مطابق با دیدگاه خبرگان بیایید 

برای تحقق استراتژی ها و راهبردها به آن ها دقت نظر نمود. ایین 

عوامل زمینه ای در سه دسته کلی باید به شرح ذیل مورد توجه و 

 اهتمام دستگاه های خط مشی گذاری قرار گیرند: 

ى پذیرف نعطاموارد که باید رعایت شوند در بخش ا

 مانیزسا

 انعطاف پذیری برنامه ای –تغییر پذیری  •

 )انسجام برای تغییر و تحول(یه ت روحدو •

 هنین تسهیل کننداقوتدوین  •

 تحول پذیرمنعط ِ ر ساختا •

 بهبود سطح چابکی سازمانی •
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منابع ى ظرفیت ها موارد که باید رعایت شوند در بخش 

 مانیزسا

 مدیران ارشد در خط مشی ها و اجراتعهد  •

 درون دستگاهیهماهنگی و نظم  •

 ورىسانی فناروز ربه  •

 با رویکرد برنامه ریزی و اقتصاد مقاومتیپشتیبانی مالی  •

 نسانی متخصصوى انیر •

 متخصص ى هبرراشتن کمیته دا •

 مانیزساى هاه یدگازى دیک سادنز •

 های پایش و کنترل همزمان و موازیسیستم  •

 قانونیى حمایت هاموارد که باید رعایت شوند در بخش 

 نینایی قواجراضمانت  •

 بنی خواحکمراى برص خارات مقرو نین اقوح صالو اتصویب  •

 بودجهتامین و یی زامد ارى، درآنع قانونی سرمایه گذافع مور •

 ی  چندگانه قانونی  رتعات و بهاماافع ر •

 اقداماتپاسخگویی و شفافیت حمایت قانونی برای الزام به  •

 

همچنین از دیگر مواردی که می توان پیشنهاد داد عیبیارت 

است از عوامل مداخله گر، به عبارتی باید این مقوله ها مورد دقت 

نظر دستگاه ها قرار گیرند تا بتوان در کنار همگرایی، پیاده سیازی 

 راهبردهای مورد نظر را تضمین نمود:

و نع حقوقی  امو موارد که باید رعایت شوند در باخاش  

 قانونی

 مناسبشفاف و نین اقود جوم وعد •

 درون دستگاهی )عدم پشتوانه اجرایی(نع قانونی امو •

 برون دستگاهی )عدم همگرایی(نع قانونی امو •

 و ادارىمالی د فسا •

 مسئولینى گریزن قانو •

ى در یند آنع فر امو موارد که باید رعایت شوند در بخاش 

 نمازسا

 مالیت مشکال •

 زى طرح هابومی سام عد •

 کترفرهنگ مشاد جوم وعد •

 عدم اولویت بندی طرح ها و تخصیص بوجه نادرست •

 مدیریتیى ضعف هاموارد که باید رعایت شوند در بخش  

 یابی ارزبدنه تیم دن قدیمی بوعدم پویایی و  •

 انمدیراى صالحیت حرفه م عد •

 تغییرات رویه ها با تغییر مدیران •

 اینده نگری و برنامه ریزی نادرست •

 ناتوانی در هماهنگی بهنگام با دیگردستگاه ها •

 م ارزیابی درست وضعیت فعلیعد •

 

در نهایت یکی از نکاتی که در این تحقیق بر روی آن تاکییید 

شد، اجرای راهبردهای چهارگانه ای بوده که در کینیار رعیاییت 

همگرایی دستگاه ها، عوامل زمینه ای و رفع عوامل مداخیلیه ای 

می توان آن ها را محقق نمود. این استراتژی ها و راهبردها شامل 

 مواردی به شرح ذیل می باشند:

 توسعه ظرفیت ها 

 به کارگیرى متخصصین مشترک بین دستگاه ها •

 استقراض تجهیزات و منابع در بین دستگاه ها •

 جانشین پرورى مدیران آینده •

 آموزش نیروی های انسانی متخصص •

 تشکیل کارگروه های مشترک بین دستگاهی •

 اولویت بندی مشترک پروژه ها در بین دستگاه ها •

 افزایش ظرفیت هاى اقتصادى و  تامین مالی 

 خصوصی سازى پروژه هاى ویژه  •

 تعری  پروژه هاى تامین کننده مالی  •

 استقراض مالی بین دستگاهی  •

 همسوسازى قوانین با اهداف با دستی  •

قوانین تسهیل کننده در تخصیص بودجه در پروژه های  •

 بحرانی

 افزایش اختیارات مشروط به تعامل بین دستگاهی •

 تقویت ارتباطات موثر با جامعه مدنی 

 افزایش ارتباطات موثر سازمان ها و دستگاه ها با مردم  •

افزایش ظرفیت هاى اعتمادسازى در بین مردم و نهادهاى  •

 دولتی 
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 به کارگیرى موثر از رسانه ها و فرهنگ سازی الگوی مصرف •

 رفع تبعیض در جامعه و پروژه های آبفا •

 ضرورت محوری و انعکاس خواسته هاى مردم •

 افزایش چابکی سازمانی

 افزایش ظرفیت هاى تکنولوژى و فناورانه •

 کاهش بوروکراسی در سازمان ها و تعامالت بین دستگاهی •

 اجراى سیاست عدم تمرکز  •

 افزایش چابکی با بهره گیری از ظرفیت های بین دستگاهی •
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