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 چکیده

 
ار ای مورد توجه قرپایدار منابع آب به طور گستردهامروزه مدیریت مشارکتی آب به عنوان یکی از عناصر اصلی مدیریت 

لیه تواند منافع کبرداری از منابع آب میپذیری حکمروایی خوب در فرآیند مشارکت ذینفعان در بهرهگرفته است. امکان

ریت فرآیند مدیپذیری حکمروایی خوب در ای عادالنه تأمین کند. هدف از این تحقیق بررسی امکانبرداران را به شیوهبهره

 ودب قال انجام شده است. روش تحقیق پیمایشیمشارکتی آب است که به صورت موردی در تعاونی تولید پیوند شهرستان آق

نفر از کشاورزان عضو تعاونی  044جامعه آماری شامل   های مورد نیاز استفاده شد.آوری دادهو از ابزار پرسشنامه برای جمع

نفر از  691ها از اند. دادهقال است که خدمات مرتبط با مدیریت مشارکتی آب را دریافت کردهتولید پیوند شهرستان آق

روستای هدف گردآوری شد. روایی پرسشنامه تحقیق بر مبنای دیدگاه متخصصان و پایایی آن با محاسبه  هفتکشاورزان از 

ت ی حکمروایی خوب تأیید شد. نتایج بررسی وضعیضریب آلفای کرونباخ در دو قسمت میزان اهمیت و قابلیت تحقق متغیرها

-های حکمروایی خوب در فرآیند مدیریت مشارکتی آب نشان داد که، بیشتر پاسخگویان اعتقاد داشتند که مؤلفهتحقق مؤلفه

های حکمروایی خوب در فرآیند مدیریت مشارکتی آب در منطقه مورد مطالعه در سطح قابل قبولی مورد توجه قرار گرفته 

ای هم نشان داد که فرآیند مدیریت مشارکتی آب در منطقه مورد مطالعه از نظر تک نمونه tاست. همچنین نتایج آزمون 

ی و محوری، پاسخگویپذیری و قانونجمعی، مسئولیتمردمی و توافقتوجه به هر پنج مؤلفه حکمروایی خوب یعنی مشارکت

گروهی که دارای شغل اصلی مستقل نشان داد که  tاست. نتایج آزمون شفافیت، انصاف و کارایی و اثر بخشی موفق بوده 

کشاورزی هستند )در مقایسه با آنهایی که شغل اصلی آنها کشاورزی نیست( و افرادی که نحوه دریافت آب آنها به صورت 

حکمروایی خوب را های پذیری مؤلفهامکانکنند(، گروهی است )در مقایسه با افرادی که به صورت فردی آب دریافت می

 اند. در سطحی باالتر ارزیابی کرده
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 مقدمه

 هایسالاز  حکمرواییکه موضوع  یدر حال

در ادبیات توسعه مورد توجه قرار گرفته اما ورود به  8311

 آن به بخش منابع آب از اوایل قرن حاضر بوده است

، 0111و  8311 یهاسال نیب. (0181)بیسواس و تورتاجادا، 

و  پایدار آب تیریمدشامل  بمهم بخش آ یهامیپارادا

ق موفاز آنها  چکدامیود که همنابع آب ب کپارچهی تیریمد

)بیسواس و  نشدند بلند مدت بر بخش آب ریتأثبه 

و به همین  (0112؛ بیسواس و همکاران، 0112تورتاجادا، 

تعاریف کلی که  .علت مبحث حکمروایی آب پدید آمد

ی لمللانیتوسط مؤسسات مختلف ب برای مفهوم حکمروایی

ارائه شده اغلب قابلیت کاربرد محدودی برای بخش آب 

 نهادی که یناول ی به عنوانبانک جهان به عنوان مثال،دارد. 

یاستگزاری پیگیری س راهبرد را در یکخوب که  یحکمران

نهادهای  ،یاز حقوق مدن یتحماکرد، مواردی مانند می

مطبوعات، امکان  ی، آزادپذیرپاسخگو و مسئولیت

نظر و حق اظهار، ها با انتخاباتدولت یگزینیجا

 اثربخشـی دولـت، کیفیـت یاسی،ثبات س ،پاسـخگویی

را در تعریف مفهوم مقررات، حاکمیت قانون، کنترل فساد 

 (.0111بانک جهانی، حکمروایی خوب وارد کرده است )

 وجود آب را به عنوان حکمرواییدر حالی که 

 و ی، اقتصادی، اجتماعیاسیس یهانظاماز  یعیوس یفط

منابع آب و ارائه خدمات آب  یریتتوسعه و مد یبرا یادار

راجرز و هال، تعریف شده است )در سطوح مختلف جامعه 

آب را شامل  برنامه توسعه ملل متحد حکمروایی (.0119

اند دفرآیندها و مؤسسات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می

مدنی ها، بخش خصوصی و جامعه که از طریق آنها دولت

 در مورد چگونگی استفاده، تخصیص، توسعه و مدیریت

 ینا(. 0112پی، دیانیو) گیرندمنابع آب تصمیم می پایدار

 یقاست که از طر ییو نهادها آیندهاشامل سازوکارها، فر

 یها، از جمله شهروندان و گروهیردرگ ینفعانذ یهآنها کل

 یق قانونکنند، از حقویم یانخود را ب یهایت، اولوینفعذ

کنند و یکنند، به تعهدات خود عمل میخود استفاده م

 و آن بر رابطه علت و معلولی کنندیماختالف خود را حل 

 .کندیم یدمشکالت مربوط به آب تأک

ی آب موضوعات یریتآب و مد حکمروایی

 یبه معنا مستقل از یکدیگر هستند و در واقع حکمروایی

در  یریتمد عملی یاز ابزارها صحیح امکان استفاده

 یشتربدر  .(0181، تورتاجادااست ) های مورد نیازموقعیت

 آب گیر بخشنهادهای تصمیم، در حال توسعه یکشورها

 یادنه یآنها ساختارها یشترو ب کنندیعمل نم یبه درست

 یاو  یهمپوشان دارای یر کهگیمتصم یپراکنده و ساختارها

 ن بحث کاربردبنابرای؛ دهندیرا نشان مهستند تضاد 

توان یکه در آن م یچارچوب به عنوانآب  حکمروایی

مطرح شد منابع آب را به کار گرفت  یکپارچه یریتمد

آب  یریتاست که مد یهیبد(. 0119راجرز و هال، )

فقط از  یاکه فقط از درون بخش آب  یستن یموضوع

د. در باش یابیبخش قابل دست یک یا ینفعذ یک یدگاهد

 ،یبه همکار یازاست که ن یاچالش توسعه یک ینعوض ا

از داخل و خارج از بخش آب و  یو هماهنگ یهمکار

 بخش راز طرفی د دارد. ینفعذ یهااز طرف ینهمچن

، در حال توسعه یاکثر کشورها در منابع آب یریتمد

ها و قوانین ناکارآمد زیادی وجود دارد که نهادها، سازمان

، تورتاجاداآب است )مانع یک حکمروایی خوب در بخش 

 کنشگران مختلف در بحثمشارکت بنابراین الزم با ؛ (0181

ث مباح یو معرفریزی و توسعه منابع آب مدیریت، برنامه

ف، ، انصاساالریشایسته، مردمی مشارکتیل از قب یاخالق

-، چالش(0113ای، دیاوکارآمدی )و  یت، شفافییپاسخگو

رفع و چنین  خوب آب ایجاد حکمرواییمرتبط با  یها

ها و فهبنابراین تلفیق مؤل؛ شود یلتبد یتبه واقع ساختاری

معیارهای حکمروایی خوب در فرآیند مدیریت مشارکتی 

-ای، اثربخشی این فرآیندتواند به مقدار قابل مالحظهآب می

 (.8931ها را بهبود دهد )تارمحمدی و همکاران، 

ی ای مختلفهدر منابع داخلی نیز تعاریف و مولفه

 کمرواییبرای حکمروایی آب به کار گرفته شده است. ح

آب بدین  برداران از منابعآیند مشارکت بهرهفرخوب در 

گیری، اجرا و ارزیابی معنی است که مدیریت، تصمیم
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عملکردها در فرآیند تأمین، توزیع و انتقال آب باید با 

یرد گنفعان صورت مشارکت و همفکری بین مسئوالن و ذی

نفعان در (. مشارکت ذی8939زاده، )ازکیا و رستمعلی

نفعان، ها، پاسخگو بودن مسئوالن در برابر ذیگیریتصمیم

، گیری، بهبود اثربخشی، بهبود کیفیت مقرراتثبات تصمیم

سازی از جمله رعایت قانون، مهار فساد و شفاف

های حکمرانی خوب هستند )غنیان و جابری، شاخص

روایی خوب آب باید در نهایت منجر به تنظیم حکم (.8932

برداری از آب گردد و از بهره تخصیص و بهبود شرایط

نفعان مدیریت مشارکتی آب طریق تحریک اراده جمعی ذی

 (.8932انجام شود )عمرانیان خراسانی، 

در واقع تحقق حکمروایی خوب که در برگیرنده 

م است، همانند های مرتبط با های از عناصر و مؤلفهمجموعه

بخشی و تنظیم اداره امور یک دیدگاه یا رویکردی برای نظام

های مختلف از های مدیریتی در حوزهها و سامانهدر تشکل

برداری از منابع آب در بخش کشاورزی کاربرد جمله بهره

های مشارکتی در ها و طرحتواند به اجرای پروژهدارد و می

-اندرکاران متعدد و بهرهسازی دستاین حوزه با هماهنگ

 ؛های محلی به شیوه خوداتکا یاری رساندگیری از ظرفیت

بنابراین حکمروایی خوب در فرآیند مدیریت مشارکتی آب، 

کننده بستر یا فضای توانمندساز برای تعامل و ایفای فراهم

نفعان مختلف در این فرآیند و اجرای ابتکارات نقش ذی

ب آ برداری از منابعبهرهفرآیند نفعان در ذیمورد نظر است. 

اشاره به کسانی دارد که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم 

قرار  برانتحت تأثیر )منفی یا مثبت( عملکرد واحدهای آب

(. در سطح کشور 8931)تارمحمدی و همکاران،  8گیرندمی

بران جهت کمک به بهبود راندمان آبیاری، نیز واحدهای آب

 برداران درجلب مشارکت واقعی بهره مدیریت بهینه آب و

 هایگیری، اجرا، مدیریت و نگهداری از شبکهامر تصمیم

زاده و همکاران، اند )عبداهللآبیاری ایجاد و ساماندهی شده

بران توسعه (. در واقع هدف از تأسیس تعاونی آب8931

مدیریت مشارکتی آبیاری برای افزایش کارایی استفاده از 

های نفعان در انواع فعالیتاخله تمام ذیآب از طریق مد

                                                 
در نظر گرفته شده است. یعنی  beneficiariesذی نفعان در این تحقیق معادل 1 

اند. در مدیریت مشارکتی آب در منطقه مورد نظر نفع بردهکسانی که مستقیما از پروژه 

پور و همکاران، مدیریت تا جای ممکن است )حسین

8932.) 

قال استان گلستان و در اراضی آقدر شهرستان 

حت ای تتحت پوشش تعاونی پیوند این شهرستان پروژه

توسط  "آب مشارکتی مدیریت سیستم استقرار"عنوان 

 8911ی ژاپن )جایکا( در سال المللنیبی هایهمکارآژانس 

ی آب و همچنین افزایش دانش و وربهرهبا هدف بهبود 

تجربه کشاورزان در مدیریت مشارکتی آب شروع شد. 

ی انجام شده توسط پروژه عبارت است از: هاتیفعالعمده 

ی کشاورزان، تدوین برنامه آبیاری و هاتشکلتقویت 

ی و حفاظت و ، ترویج فنون مختلف زراعهاسازهنگهداری 

گروه  93(. در این راستا تعداد 8930آب و خاک )جایکا، 

بران در منطقه تشکیل شد و هدف این بود با اجرای آب

 و آب از بهینه یبرداربهره آب، مشارکتی مدیریت الگوی

مواردی از قبیل،  در منطقه یبرداربهره بهبودیافته نظام

مصرف آب،  یی درجوصرفه، هاسازهکاهش هزینه نگهداری 

ی آب، افزایش راندمان وربهرهافزایش میزان تولید، بهبود 

کل مزرعه و کارایی مصرف آب به دست آید. همچنین در 

همین راستا بهبود دانش، نگرش و رفتار کشاورزان در طی 

ی اجرای طرح پیگیری و با عملیاتی نمودن هاسال

(. 8930)جایکا،  ی آموزشی اجرا گردیده استهابرنامه

دستیابی به این اهداف از طریق اجرا و به کارگیری 

ی بنابراین بررس؛ پذیر استهای حکمروایی آب امکانمؤلفه

پذیری حکمروایی خوب در فرآیند مدیریت مشارکتی امکان

تواند به مسئولین در اتخاذ آب اهمیت زیادی دارد و می

و کارا در بهبود اثربخشی اقدامات  مؤثری هایریگمیتصم

 ام شده یاری رساند.انج

هر چند که تحقیقات مختلفی در زمینه 

 هایحکمروایی خوب، مدیریت مشارکتی آب و تشکل

 پذیریبران انجام شده است اما تحقیقات اندکی امکانآب

های مرتبط با های حکمروایی خوب در فرآیندمؤلفه

اند. در ادامه نتایج مدیریت مشارکتی آب را بررسی کرده

زاده و تحقیق شریفشود. قات مرتبط ارائه میبرخی تحقی

پروژه نفعان تعاونی مورد مطالعه همان ذی ، اعضای و مدیراناین تحقیق کشاورزان
 .در نظر گرفته شده استمدیریت مشارکتی آب 



 قالآقدر شهرستان  حکمروایی خوب در فرآیند مدیریت مشارکتی آبپذیری بررسی امکان/  212

 

 های سرمایهپذیری شاخص( بیانگر امکان8932همکاران )

اجتماعی و حکمروایی شایسته در مدیریت روستایی )با 

-ها در تعامل دستمحوریت شوراهای اسالمی و دهیاری

نفعان مرتبط از جمله مردم روستایی( در اندرکاران و ذی

شهرستان جویبار و وجود رابطه مثبت  محدوده جغرافیایی

داری بین این دو مؤلفه با یکدیگر بود. ضمن اینکه معنی

افزایش مشارکت مردم در مدیریت روستا و جلب اعتماد 

تواند به ارتقای کیفیت حکمرانی و اداره امور روستا آنها می

( در پژوهشی، نقش 8932کمک نماید. سجادی و همکاران )

ارتقاء کیفیت محیط زیست شهری را حکمروایی خوب در 

هایی مانند پذیری مؤلفهمورد بررسی قرار داد و بر امکان

مشارکت، اثربخشی و کارآیی و شفافیت در حکمروایی 

( در 0112نکیوب )شایسته مدیریت شهری تأکید کردند. 

ای در زیمباوه به بررسی نقش حکمروایی خوب در مطالعه

ن کردند فقر پرداختند و بیا پیشبرد توسعه مشارکتی و کاهش

که حکمروایی خوب سبب توسعه مشارکت در بین جوامع 

شده و در نهایت این فرضیه ثابت شده است که حکمروایی 

 ش فقر روستایی است.خوب راهبرد مناسبی برای کاه

( در بررسی مهمترین مشکالت 8918حیدریان )

ار بران در ایران مواردی را مورد اشاره قرهای آبتشکل

های حکمروایی خوب دهد که برخی از آنها به شاخصمی

ارتباط دارند. اینها شامل فقدان تعریف روشن و مشخص 

-برداران، نبود اختیارات کافی، هزینههای بهرهاز مسئولیت

در  ها وهای مالی باال، قوانین ضعیف برای انجام مسئولیت

های کافی و مناسب برای نهایت عدم وجود مشوق

( در 8912فمی و همکاران )برداران است. شعبانعلیبهره

ترین دلیل عدم مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که مهم

مشارکت کشاورزان در مدیریت منابع آب، وجود اختالف 

برداران در توزیع آب و تقویت حس فردگرایی بین بهره

های است که در نهایت موجب از هم پاشیده شدن تشکل

( در 0113ی )گردد. چانداران و چاکاچهیبرداران مبهره

تحقیقی بیان کردند که کافی بودن مقدار آب، دسترسی به 

موقع و انصاف در دسترسی به آن اهمیت زیادی در جلب 

های آبیاری دارد. مشارکت مؤثر کشاورزان در اجرای پروژه

( در مقاله خود در مورد مؤسسات آب و 0182) بوسا

جنوبی بر مدیریت جمعی و گروهی مدیریت آن در آفریقای 

برداری از آب تأکید کرده است و مدیریت جمعی در بهره

را در مقایسه با مدیریت فردی در کاهش هدر رفت آب 

شود که در تحقیقات پیشین مالحظه می داند.مؤثر می

-های آبمواردی مانند عوامل مؤثر بر مشارکت در تشکل

های بران، سازهی آبهاهای مشارکت در تشکلبران، زمینه

ای همؤثر بر مدیریت آب، عوامل مؤثر بر موفقیت تشکل

نقش حکمروایی خوب در بران، حکمروایی شهری و آب

ه مورد توجه قرار گرفت ارتقاء کیفیت محیط زیست شهری

 .است

با توجه به اندک بودن تحقیقات مرتبط، تحقیق 

 هایهپذیری کاربرد مؤلفحاضر با با هدف ارزیابی امکان

حکمروایی خوب در فرآیند مدیریت مشارکتی آب 

قال طراحی و انجام شده است. به این علت شهرستان آق

قال استان گلستان برای مطالعه انتخاب شده است منطقه آق

ای اقدامات با عنوان که دارای تجربه پیشبرد مجموعه

ذیل مجموعه شرکت تعاونی  "مدیریت مشارکتی آب"

شده مدیریت مشارکتی اقدامات شناخته که از پیوند است

آب در سطح کشور است. در این راستا تحقیق حاضر این 

 کند:اهداف را پیگیری می

  شناخت نظر کشاورزان در خصوص میزان

های حکمروایی خوب در فرآیند ها و مؤلفهاهمیت شاخص

 مدیریت مشارکتی آب در اراضی تحت مالکیت آنها؛

 صوص اجرای هر بررسی نظر کشاورزان در خ

های حکمروایی خوب در فرآیند ها و شاخصکدام از مؤلفه

 مدیریت مشارکتی آب در در اراضی تحت مالکیت آنها؛

 

 هامواد و روش

کاربردی، از نظر       هدف،  حاظ  این تحقیق از ل

ــنجش      گردآوری داده حاظ کنترل و سـ یدانی و از ل ها، م

شی می    متغیرها، صیفی و غیر آزمای شد. در  تو قیق این تحبا

ــیفی، از پیمایش برای   از بین انواع روش های تحقیق توصـ

دستیابی به اهداف مورد نظر بهره گرفته شده است. پس از    
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ــی مبانی نظری، مفاهیم و   ــنهادی با بررس تدوین طرح پیش

فه  ــپس   مؤل های حکمروایی خوب گردآوری شــــد. سـ

تحقیقات تجربی انجام شــده و مرتبط با موضــوع مدیریت 

شارکتی   شد. در عین حال، تعامل میدانی تیم   م آب بررسی 

تحقیق با کارشــناســان پروژه و همچنین تجربیات میدانی  

بازدیدهای          ــات و  قالب جلسـ محققان در این پروژه، در 

های ســازی شــاخصمیدانی منجر به شــناســایی و عملیاتی

زیرمجموعه هر مؤلفه حکمروایی خوب با توجه به مبحث       

شد. با تلفیق این دو   شینه تحقیق و   آب  سی پی  بخش )برر

ــان پروژه(، عملیاتی          ــناسـ ــازی  تعامل میدانی با کارشـ سـ

برداری مشــارکتی آب های حکمروایی در فرآیند بهرهمؤلفه

شد و این چارچوب مبنای تدوین پرسشنامه تحقیق      انجام 

 (.8قرار گرفت )جدول 

 برداری مشارکتی آبر فرآیند بهرههای حکمروایی خوب دشاخص -1جدول 

 های مرتبط با بخش آبگویه های اصلیمؤلفه

مردمی و مشاااارکت
 توافق جمعی

شکیل گروه آب      شاورزان در ت شارکت ک صمیم م سهم آب، تدوین و اجرای برنامه فعالیت   بران، توافق و ت صوص  ها در  گیری در خ
 برداری بهینه از آب و تاسیسات آبی.مدیریت و بهرهی آبیاری، زراعت، انعکاس نظرات به منظور زمینه

پذیری و مسااایولیت
 محوریقانون

نه  های بهیها، اساااتفاده از رو بندی آب، نگهداری کانالها از جمله نوبهگیری و اجرای فعالیتشااارکت فعال در فرآیند تصااامیم
 آبیاری، مشارکت در جلسات مجمع عمومی و مجمع بخشی و تبعیت از مصوبات.

یی و        گو خ پاااسااا
 شفافیت

ها و اقدامات واحد مدیریت آب، پاسخگویی به موقع به در خواست کشاورزان در زمینه     تشریک اطالعات و درمیان گذاشتن فعالیت  
 ها.بندی آب، برنامه آبیاری، تقاضاهای آبیاری، ارائه اطالعات الزم به سرگروهبها، نوبهآب

شی کلی یا رویکرد   انصاف سی آبیاری در هییت امناء و مجمع بخشی، اطالع    تدوین خط و م سا ضای آبیاری و دریافت    ا سانی در مورد تقا ر
 قبل از انجام آبیاری توسط کشاورزان. 2های درجه بندی و ترتیبات آبیاری و تمیزکاری کانالآن، تدوین برنامه آبیاری، رعایت نوبه

شارکتی آب،  کارایی و اثر بخشی سازه    بکارگیری الگوی مدیریت م ستفاده مطلوب و بهینه از  شی و رو  ا شنهاد های آبیاری و زهک ی،  های آبیاری پی
 بندی صحیح زمینها، اصالح خاک، نواربندی و کرتمدیریت هزینه

الدین افتخاری و ؛ رکن1931زاده و همکاران، شااری ؛ 1931؛ غنیان و جابری، 1931؛ تاتار و همکاران، 1931تارمحمدی و همکاران،  ؛2212؛ تورتاجادا، 2212بیسااواس و تورتاجادا،  منبع: 
 ح شد های اولیه از این مطالعات گردآوری شده سپس برای تدوین پرسشنامه با توجه اقدامات مرتبط با مدیریت مشارکتی آب منطقه مورد مطالعه اصال)شاخص 1931همکاران، 

 

، شــامل کلیه اعضــای تعاونی تولید جامعه آماری

ستان    شهر ست که اقدامات   211تعداد به  قالآقپیوند  نفر ا

شده       ضی آنها اجرا  شارکتی آب در ارا مرتبط با مدیریت م

( و از طریق 8930ی گلستان،  جهاد کشاورز است )سازمان   

های تحقیق انتخاب نفر به عنوان نمونه   830فرمول کوکران 

س   با انتساب  یتصادف ش ها به روشدند. نمونه    تمتناسب ا

شش تعاونی تولید پیوند     ستای تحت پو در درون هفت رو

ــقر  )تازه ــبیلی، س آباد، قرنجیک پورامان، آق دکش، چن س

ند. ابزار     خاب شــــد ــالق یلقی(، انت یلقی، آق زبیر و سـ

گیری متغیرها، پرسشنامه است که    ها و اندازهگردآوری داده

های فردی و شغلی و  در شش بخش اصلی شامل، ویژگی   

ــنجش حکمروایی خوب در پنج زیربخش    های سـ متغیر

شارکت مردمی و  8های جدول )با توجه به مؤلفه شامل  ( م

ــریــب آلفــای    80توافق جمعی )      ــوال، ضـ (، 113/1سـ

سوال، ضریب آلفای    88محوری )پذیری و قانونمسئولیت 

شفافیت )   113/1 سخگویی و  ضریب آلفای     3(، پا سوال، 

صا 111/1 ضریب آلفای     3ف )(، ان (، کارایی  120/1سوال، 

( تدوین شد.  131/1سوال، ضریب آلفای    89و اثر بخشی ) 

ــاخص     ــپس  در ابتدا میزان اهمیت هر کدام از شـ ها و سـ

قابلیت اجرا و کاربرد آنها در فرآیند مدیریت مشارکتی آب  

ارزیابی شد. روایی محتوایی و صوری پرسشنامه از طریق      

علمی دانشگاه و همچنین مصاحبه  سه نفر از اعضای هیأت

سازمان جهاد     با پنج نفر از اعضای کمیته اجرایی پروژه در 

کشــاورزی اســتان گلســتان بررســی شــد و با انجام برخی 

ــالحات، در نهایت روایی آن مورد تأیید قرار گرفت.          اصـ

بار برای           فای کرون یب آل ــر یایی نیز ضـ پا یابی  برای ارز

ــاخص ــبه گردید کش ــتر از مقدار های مختلف محاس ه بیش

به دســت آمد. کلیه محاســبات آماری این   1/1قابل قبول 

در دو بخش توصیفی و   18SPSSافزار تحقیق به وسیله نرم 

های آمار اســتنباطی صــورت گرفته اســت. عالوه بر روش

ــد( از     ــیفی )میانگین، انحراف معیار، فراوانی، درصـ توصـ

نه    tهای  آزمون یت    تک نمو ــع ــی وضـ ای )برای بررسـ

مستقل )برای مقایسه    tکمروایی خوب آب در منطقه( و ح

فه  ــلی       مؤل ــغلی اصـ به نوع شـ جه  با تو های حکمروایی 
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کشــاورزی و غیرکشــاورزی و همچنین نحوه دریافت آب 

شد. همچنین از من    ستفاده  وایتنی برای فردی و گروهی( ا

ــه مؤلفه ــکونت   مقایس ــب محل س های حکمروایی بر حس

ــطح   ــد. برای سـ ــتفاده شـ ــعیت مؤلفه   بندی اسـ های  وضـ

یه     تدا ترکیب خطی غیروزان دار گو های   حکمروایی هم اب

سپس     مختلف به تفکیک مؤلفه شد،  سبه  های پنجگانه محا

ستفاده از رابطه زیر شاخص نهایی هر مؤلفه   اری به مقد با ا

بندی شـــد بین صـــفر و یک تبدیل شـــد و ســـپس طبقه

 (.8938)کالنتری، 

 

  iXمقدار واقعی - iX مقدار حداقل

مقدار حداکثر  - iXمقدار حداقل  نهایی = شاخص

iX 

 

 

 

 معرفی ناحیه مورد مطالعه

های استان قال یا آق قلعه یکی از شهرستانآق

. این شهرستان با جمعیتی بیش (8)شکل  گلستان ایران است

کیلومترمربع وسعت دارد. این  139هزار نفر،  801از 

در شمال شهر گرگان  شهرستان در طرفین رودخانه گرگان و

قرار گرفته است. از سمت شمال به بخش اترک، از غرب 

به بخش گمیشان، از جنوب به بخش مرکزی گرگان و 

دهستان ملک و از شرق به دهستان کتول و بخش مرکزی 

شهرستان گنبد کاووس محدود است. منابع درآمد مردم این 

شهرستان نخست زراعت و پس از آن صنایع دستی و 

محصوالت عمده آن: گندم، جو، برنج، پنبه، . ری استکارگ

 های روغنیزمینی و دانهای، سیبحبوبات، نباتات علوفه

این  .آیداست که از طریق آبیاری و دیم به دست می

ی علمی آمبرژه، دارای اقلیم نیمه بندطبقهبر اساس  شهرستان

میلیمتر  091خشک معتدل و بارندگی متوسط سالیانه 

 باشدیم

 
 موقعیت جغرافیایی ناحیه مورد مطالعه - 1شکل 

 

 نتایج و بحث

 ی توصیفیهاافتهی

صوالً ویژگی  شنایی با    ا سخگویان جهت آ های پا

درصـــد  2/33شـــود. در این تحقیق نمونه تحقیق ارائه می

پاسخگویان مرد بودند. میانگین سابقه عضویت پاسخگویان  

عه     عاونی مورد مطال ــنی  22/89در ت و  90/20، میانگین سـ

سابقه کار   شاورز میانگین  ست. میانگین     81/08 یک سال ا

یت       مالک حت  تار بود.   29/3زمین ت درصــــد  2/13هک

ضی          صی و بقیه دارای ارا شخ ضی  سخگویان دارای ارا پا

 8/21 یالتتحصــای بودند و همچنین از نظر ســطح اجاره

درصد دارای تحصیالت    3/01درصد پاسخگویان بیسواد،    

ــیالت راهنمایی،   8/82ابتدایی،  ــد دارای تحص  3/82درص

ستان و دیپلم و     صد دبیر ص    9/1در صد دارای تح یالت در

درصـــد بیان کردند که شـــغل  1/31باالتر از دیپلم بودند. 



 214/  9411/ 2/ شماره  43نشریه پژوهش آب در کشاورزی / ب / جلد 

 

ست و      شاورزی ا صلی آنها ک شاغل     1/01ا صد دارای م در

ــاورزان از آب   1/38 جانبی دیگری هم بودند. ــد کش درص

ستفاده می  رودخانه برای آبیاری اراضی خود  ه کردند و بقیا

درصــد کشــاورزان از  8/20کردند. از آب چاه اســتفاده می

ستفاده می  -های آبیاری کرتیهشیو  ه از کردند و بقینواری ا

های آبیاری پیشرفته )بارانی و شیاری بتونی( استفاده     روش

شاورزان بیان کردند که آب مورد    1/22کردند. می درصد ک

ست، در          سط ا شوری متو شاورزی با  ستفاده آنها برای ک ا

شوری را کم و     9/1حالی که  صد  شوری      9/90در صد  در

 د ارزیابی کردند.را زیا

 

های حکمروایی خوب ها و گویهبررسییی ویییعیل م لفه 

 آب

های شاخص ( توصیف و مقایسه0جدول )

د. در دهحکمروایی خوب به تفکیک پنج مؤلفه را نشان می

نی رسااطالع"، گویه مردمی و توافق جمعیمشارکتمؤلفه 

باالترین رتبه و گویه  "موضوعات مهم توسط معاون

جلسات هیئت مدیره در موضوعات مرتبط با شرکت در "

کمترین اهمیت را داشته است. در  "های کشاورزانفعالیت

 انتخاب هیئت"و در بخش قابلیت اجرا گویه  همین مؤلفه

بیشتر رتبه و  "هاامناء واحد مدیریت آب توسط سرگروه

شرکت در جلسات هیئت مدیره در موضوعات "گویه 

ه رین رتبه را داشتکمت "انهای کشاورزمرتبط با فعالیت

 ، گویهمحوریپذیری و قانونمسئولیت است. در مؤلفه

بها براساس موصوبات مجمع بخشی بندی آبرعایت نوبه"

پرداخت به موقع "باالترین رتبه و گویه  "و هیئت امناء

 و کمترین اهمیت را داشته است. در همین مؤلفه "بهاآب

ا و هاستفاده از کرت ایجاد و"در بخش قابلیت اجرا گویه 

رین باالت "نوارهای مناسب جهت بهبود آبیاری مفید و مؤثر

همکاری و هماهنگی با اعضاء گروه در نوع "رتبه و گویه 

کمترین رتبه را داشته است. در  "کشت محصوالت

شفاف  بیان"، گویه پاسخگویی و شفافیت خصوص مؤلفه

 سات مجمعها در جلهزینه -از مسائلی مربوط به توزیع آب

ب نامه مکتوارسال دعوت"باالترین رتبه و گویه  "بخشی

 "در موارد مربوط به شرکت در جلسات و کارگاه آموزشی

و در بخش  کمترین اهمیت را داشته است. در همین مؤلفه

طرح تقاضای آبیاری و عقد قرار داد "قابلیت اجرا گویه 

ر رتبه بیشت "آبیاری از طریق مسئول اجرایی در محل تعاونی

نامه مکتوب در موارد مربوط به ارسال دعوت"و گویه 

کمترین رتبه را  "شرکت در جلسات و کارگاه آموزشی

 داشته است.

 تمیزکاری سطح اقدام به"، گویه انصاف در مؤلفه

 "قبل از انجام آبیاری توسط کشاورزان 0کانال درجه 

اعتماد به تقسیم عادالنه آب در "باالترین رتبه و گویه 

 و ترین اهمیت را داشته است. در همین مؤلفهکم "تعاونی

اقدام به تمیزکاری سطح کانال "در بخش قابلیت اجرا گویه 

 باالترین "قبل از انجام آبیاری توسط کشاورزان 0درجه 

 "عادالنه بودن ساعات آبیاری هر مزرعه"رتبه و گویه 

 بخشیرکارایی و اث ترین رتبه را داشته است. در مؤلفهپایین

توانمندسازی اعضاء تعاونی در برطرف کردن "گویه 

 باالترین رتبه و "ها در تقسیم آباختالفات و ناسازگاری

مترین ک "تامین کافی و به موقع نیاز آبی کشاورزان"گویه 

و در بخش قابلیت  اهمیت را داشته است. در همین مؤلفه

 ا وی آبیاری با ایجاد نوارهکمتر کردن هزینه"اجرا گویه 

توانایی  افزایش"بیشترین رتبه و گویه  "بندی مناسبکرت

کمترین رتبه را داشته  "کشاورزان در ذخیره و منابع آب

 است.
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 های حکمروایی خوب آبآمار توصیفی شاخص -2جدول 

 هاشاخص 

 قابلیت اجرا در تعاونی میزان اهمیت

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین رتبه

انحراف 

 معیار
 رتبه

ی
ق جمع

ی و تواف
ت مردم

شارک
م

 

 8 66/2 11/2 11 112/2 11/2 شودشرکت در جلساتی که در داخل روستا و دفتر تعاونی برگزار می

 1 619/2 11/2 12 162/2 2418 ی آب و زراعتشرکت فعال در کارگاه آموزشی در زمینه

زار های کشاورزان برگهییت مدیره در موضوعات مرتبط با فعالیتشرکت در جلساتی که 
 کنندمی

92/2 112/2 12 21/2 112/2 12 

اتخاذ تصمیمات مرتبط با آب در جلسات عمومی شرکت و مجمع بخشی با حضور نماینده 
 کشاورزان

62/2 132/2 6 11/2 121/2 3 

 9 621/2 16/2 1 162/2 16/2 اطالع رسانی موضوعات مهم آب به کشاورزان توسط تعاونی 

 2 611/2 18/2 9 116/2 66/2 اهمیت دادن کارشناسان اداری به نقطه نظرات کشاورزان در رابطه با آب و زراعت

 1 622/2 62/2 1 119/2 69/2 هاانتخاب هییت امناء واحد مدیریت آب توسط سرگروه

 6 136/2 11/2 3 111/2 12/2 هاها و آبها در تصمیمات مرتبط با نگهداری سازههمشارکت با سرگرو

 1 118/2 16/2 1 192/2 61/2 هاگیری هییت امناء در اتخاذ تصمیمات توسط سرگروهپی

 11 626/2 99/2 1 112/2 62/2 هابا واحد مدیریت آب توسط سرگروه هماهنگی و برقراری ارتباط الزم بین اعضای گروه

ها توسط واحد مدیریت آب و هماهنگی اعضاء هماهنگی جهت تعیین سهم آب سرگروه
 بندی آبیاری در داخل کانال درجه دوتوسط سرگروه جهت نوبه

68/2 121/2 2 11/2 61/2 1 

 12 683/2 96/2 8 621/2 16/2 هابا هماهنگی سرگروه 2درجه نگهداری از کانال 

ت
سئولی

م
ن 

ی و قانو
پذیر

ی
حور

م
 

 1 612/2 12/2 6 181/2 12/2 شرکت در جلسات مجمع عمومی و مجمع بخشی تعاونی

 1 619/2 11/2 1 621/2 12/2 ی اراضیدر محدوده 2کاری کانال درجه شرکت در نگهداری و تمیز

 1 668/2 98/2 11 112/2 12/2 بهاپرداخت به موقع آب

 2 691/2 11/2 1 112/2 12/2 بها براساس موصوبات مجمع بخشی و هییت امناءبندی آبنوبهرعایت 

 11 111/2 21/2 3 622/2 19/2 همکاری و هماهنگی با اعضاء گروه در نوع کشت محصوالت

برداری آب های انتقال وبهرهپذیری کشاورزان در حفاظت و نگهداری از سازهمسیولیت
 کشاورزی

11/2 62/2 8 93/2 661/2 6 

ت
سئولی

م
ی و 

پذیر

ی
حور

ن م
قانو

 1 611/2 11/2 1 62/2 11/2 ها و نوارهای مناسب جهت بهبود آبیاری مفید و مؤثرایجاد و استفاده از کرت 

 9 119/2 11/2 1 622/2 13/2 آگاه کردن مسیول اجرایی به محض اتمام آبیاری جهت استفاده کشاورزی بعدی از آب

 8 632/2 91/2 12 612/2 12/2 حضور در مزرعه از شروع تا پایان آبیاری

 3 112/2 96/2 9 119/2 11/2 مد نظر قرار دادن تصمیمات مجمع بخشی و هییت امناء و عمل به آن

 12 161/2 91/2 2 622/2 62/2 کاری آبیاریهمکاری و نظارت مسیول اجرایی در زمان تمیز

ت
شفافی

ی و 
خگوی

س
پا

 

 9 133/2 96/2 1 181/2 16/2 آبهآوری حقرسانی در خصوص نحوه تهیه و تقسیم آب و جمعاطالع

 1 631/2 92/2 9 189/2 11/2 اطالع رسانی از طریق خبرنامه و درج آگاهی از تصمیمات مرتبط با آب و آبیاری

 6 11/2 91/2 6 612/2 11/2 ارسال دعوت نامه مکتوب در موارد مربوط به شرکت در جلسات و کارگاه آموزشی

 2 623/2 11/2 1 111/2 69/2 ها در جلسات مجمع بخشیبیان شفاف از مسائل مربوط به توزیع آب و هزینه

 1 616/2 92/2 1 111/2 11/2 هاارائه اطالعات الزم از طریق مسیول اجرایی به سرگروه

 1 621/2 12/2 2 111/2 62/2 اجرایی در محل تعاونی طرح تقاضای آبیاری و عقد قرارداد آبیاری از طریق مسیول

ف
صا

ان
 

 6 131/2 11/2 1 116/2 61/2 هابرنامه آبیای توسط سرگروه اتخاذ تصمیمات الزم جهت

 1 622/2 11/2 9 126/2 66/2 ها در مجمع بخشیاولویت آبیاری مزارع در هر فصل زراعی براساس تصمیمات سرگروه

 9 611/2 11/2 2 126/2 66/2 آبیاری توسط هییت امناء بر اساس تصمیمات مجمع بخشیریزی و اولیت برنامه

ها ترتیبات منظم اجرایی آبیاری توسط مسیول اجرایی بر اساس تصمیمات سرگروه
 ریزی دقیق هییت امناءبرنامه

13/2 112/2 6 16/2 611/2 2 

 1 691/2 11/2 1 166/2 69/2 هابندی آبیاری در تصمیمات سرگروهرعایت ترتیب و نوبه

 1 639/2 11/2 1 166/2 68/2 قبل از انجام آبیاری توسط کشاورزان 2درجه اقدام به تمیزکاری سطح کانال 

 8 191/2 91/2 1 139/2 16/2 شرکت همه اعضاء به صورت برابر در تمیز کاری کانال

 3 199/2 28/2 8 112/2 21/2 عادالنه بودن ساعات آبیاری هر مزرعه

 1 692/2 96/2 3 136/2 12/2 اعتماد به تقسیم عادالنه آب در تعاونی
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ی
ش

خ
ی و اثر ب

کارای
 

 1 698/2 12/2 2 126/2 11/2 های آبیاری و زهکشی در اصالح خاکتاثیر احداث کانال

 2 132/2 18/2 9 112/2 12/2 های آبیاری و زهکشی در افزایش تولیدتاثیر احداث کانال

 1 628/2 2418 6 128/2 61/2 ی آبیاری با ایجاد نوارها و کرت بندی مناسبکردن هزینهکمتر 

 9 623/2 11/2 1 121/2 68/2 بندی مناسبتاثیر بیشتر آبیاری در افزایش عملکرد با ایجاد نوارها و کرت

 12 192/2 211/2 19 818/2 21/2 تامین کافی و به موقع نیاز آبی کشاورزان

 19 121/2 88/1 12 811/2 12/2 توانایی کشاورزان در ذخیره و منابع آبافزایش 

 1 689/2 98/2 1 166/2 68/2 هاافزایش کارایی در تمیز کردن، الیروبی و نگهداری از کانال

 12 118/2 13/2 12 111/2 13/2 آبهافزایش میزان حق

 1 663/2 11/2 1 139/2 11/2 ها در تقسیم آبناسازگاریتوانمند سازی اعضاء تعاونی در برطرف کردن اختالفات و 

 6 612/2 12/2 8 122/2 13/2 های تعمیر، حفظ و نگهداری شبکه آبکاهش هزینه

 3 618/2 13/2 3 182/2 13/2 های آبتوانمند سازی کشاورزان در بهبود و الیروبی کانال

 11 129/2 12/2 11 119/2 91/2 کشاورزانبرداری به دادن تجهیزات الزم برای نگهداری و بهره

 8 131/2 99/2 1 112/2 61/2 های آبیاریبرداری و نگهداری از شبکهآموز  و مشارکت دادن کشاورزان در بهره

 

گویه نمره ترکیبی  28در ادامه با استفاده از این 

حکمروایی خوب به دست آمد که با استفاده از رابطه معرفی 

شده در بخش روش تحقیق مقدار آن به عددی بین صفر و 

به  0/1یک تبدیل شد و این مقدار با فاصله طبقاتی 

طور که نتایج (. همان9های مساوی تقسیم شد )جدول گروه

هد، وضعیت حکمروایی خوب در مدیریت دنشان می

درصد  89از نظر  قال،مشارکتی آب در شهرستان آق

درصد متوسط،  9/90کشاورزان پاسخگو در سطح ضعیف، 

درصد بسیار خوب است. این  3/81درصد خوب و  1/28

های نتایج بیانگر قابلیت نسبتاً مناسب اجرای مؤلفه

منطقه مورد حکمروایی خوب در مدیریت مشارکتی آب در 

 مطالعه است.

 جدول طبقه بندی حکمروایی خوب -3جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی سطح طبقات ت حکمروایی خوبیوضع

 1/1 1 2 2/2-2 خیلی ضعی 
 2/11 19 21 1/2-2/2 ضعی 
 8/16 9/92 62 6/2-1/2 متوسط
 3/88 1/11 82 8/2-6/2 خوب
 122 3/12 21 1-8/2 خوببسیار 
  33 132  کل

  1 2  پاسخ داده نشده

 

 ایتک نمونه tنتایج آزمون 

ری پذیدر این قسمت برای بررسی وضعیت امکان

ای نمونهتک tهای حکمروایی از آزمون هر کدام از مؤلفه

دام از کبنابراین ابتدا شاخص کلی هر ؛ استفاده شده است

های آن دار گویهها از طریق ترکیب خطی غیروزنمؤلفه

محاسبه شد، سپس از طریق فرمول موریس به مقداری بین 

-صفر و یک تبدیل شدند و بعد از طریق آزمون کولموگرف

اسمیرنف نرمال بودن توزیع آنها ارزیابی شد. همچنین 

( نشان 2فرضیات زیر تدوین شد که نتایج آن در جدول )

 اده شده است:د

های حکمروایی خوب کمتر و مساوی نقیض ادعا: مؤلفه

 ناپذیر(.از حد متوسط است )امکان

های حکمروایی خوب بیشتر از حد متوسط ادعا: مؤلفه

 پذیر(.است )امکان

H0: 5.0
i

  
H1: 5.0

i
   

برای تحلیل جدول زیر به این صورت عمل 

شود: مرز مشخص کننده تأیید یا عدم تأیید فرض صفر، می

است. در این سطح  %32مقدار آمار استاندارد در سطح 

؛ به این معنی که 33/8اطمینان آماره استاندارد برابر است با 

کوچکتر باشد  33/8از  tهر گویه یا متغیری که مقدار آماره 



 قالآقدر شهرستان  حکمروایی خوب در فرآیند مدیریت مشارکتی آبپذیری بررسی امکان/  212

 

گیرد و گویه یا متغیری که مقدار قرار می 0H هدر محدود

است و  1Hبزرگتر باشد، در محدوده  33/8آن از  tآماره 

های حکمروایی خوب در حد توان گفت که مؤلفهمی

شود ( مشاهده می9مناسب است. با توجه به نتایج جدول )

های مختلف حکمروایی بیشتر از مقدار شاخص t که مقدار

برای تمام  1H( است، بنابراین فرض 33/8بحرانی )

توان نتیجه گرفت که شود و میها پذیرفته میشاخص

های حکمروایی پنجگانه در بحث مدیریت اجرای مؤلفه

 پذیر است.مشارکتی آب امکان

 مروایی خوب در میان کشاورزانهای حکای برای ارزیابی مؤلفهنمونهتک tنتایج آزمون  -4جدول 

 داریمعنی tمقدار  میانگین معیارها
انحراف از 

 میانگین

رد/قبول  فاصله اطمینان
1H حدباال حدپایین 

 قبول 1891/2 1219/2 221/2 222/2* 11/12 611/2 جمعیمردمی و توافقمشارکت
 قبول 1116/2 191/2 213/2 222/2* 216/6 623/2 محوریپذیری و قانونمسیولیت

 قبول 1912/2 196/2 216/2 222/2* 68/6 621/2 پاسخگویی و شفافیت
 قبول 1169/2 8119/2 221/2 222/2* 31/6 611/2 انصاف

 قبول 123/2 118/2 291/2 222/2* 199/1 111/2 کارایی و اثر بخشی
 قبول 1963/2 2862/2 118/2 222/2* 691/8 611/2 کل حکمروایی خوب

 

ای ههای حکمروایی خوب بین گروه نتایج مقایسیییه م لفه   

 مختلف پاسخگویان

ــان می2نتایج جدول ) دهد که بین دو گروه  ( نش

 دارای شغلی اصلی کشاورزی و غیرکشاورزی در خصوص

لفــه    ــارکــت  مؤ عی،           هــای مشــ م ج فق  توا می و  مرد

سئولیت  سخگوی پذیری و قانونم شفافی محوری، پا ت،  ی و 

شی اختالف معنی  دار وجود دارد و در تمام کارایی و اثربخ

هایی موارد گروهی که دارای شغل کشاورزی هستند از آن   

 که شغل غیرکشاورزی دارند میانگین بیشتری دارند.

ــان می3نتایج جدول ) دهد که بین دو گروه  ( نش

در خصوص  کننده آب به صورت فردی و گروهی  دریافت

لفــه    ــارکــتهــامؤ عی،             ی مشــ م ج فق  توا می و  مرد

سئولیت  شفافیت،     م سخگویی و  پذیری و قانون محوری، پا

شی اختالف معنی    صاف، کارایی و اثر بخ دار وجود دارد ان

و در تمام موارد میانگین گروه دوم )دریافت آب به صورت 

ست.    شتر ا ضعیت      گروهی( از گروه اول بی سه و برای مقای

فه  یان    های حکمروایی در بین  مؤل ــخگو پاسـ دو گروه از 

د وایتنی استفاده ش   -روستا نشین و شهرنشین از آزمون من    

)با توجه به اینکه تعداد پاسخگویان شهرنشین برای ازمون    

ــان داد که هی   (1پارامتری کافی نبود(. نتایج جدول ) نشـ

فه    های حکمروایی در بین دو گروه اختالف  کدام از مؤل

 دار ندارد.معنی

 مستقل( tهای حکمروایی خوب با توجه نوع شغل اصلی )آزمون مقایسه میانگین مؤلفه -5جدول 
 متغیر وابسته شغل اصلی تعداد میانگین انحراف معیار tمقدار  معنی داری

222/2 82/9 
مشارکت مردمی و توافق  کشاورزی 192 121/2 118/2

 غیر کشاورزی 12 116/2 21/2 جمعی

21/2 31/1 
پذیری و قانون مسیولیت کشاورزی 192 612/2 219/2

 غیر کشاورزی 12 161/2 221/2 محوری

213/2 3/1 
 کشاورزی 192 691/2 223/2

 پاسخگویی و شفافیت
 غیر کشاورزی 12 169/2 221/2

21/2 26/1 
 کشاورزی 192 611/2 221/2

 انصاف
 غیر کشاورزی 12 622/2 131/2

211/2 11/2 
 کشاورزی 192 621/2 221/2

 کارایی و اثر بخشی
 غیر کشاورزی 12 111/2 291/2

221/2 323/2 
 کشاورزی 192 619/2 163/2

 حکمروایی کل
 غیر کشاورزی 12 161/2 168/2

 هافرض برابری واریانس برای تمامی مؤلفه
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 مستقل( tهای حکمروایی خوب بر حسب نحوه دریافت آب به صورت فردی و گروهی )آزمون مقایسه میانگین مؤلفه -6جدول 

 متغیر وابسته دریافت آب تعداد میانگین انحراف معیار tمقدار  داریمعنی

222/2 - 121/9  
 فردی 121 622/2 221/2

 مشارکت مردمی و توافق جمعی
 گروهی 61 121/2 112/2

222/2 - 811/9  
 فردی 121 166/2 218/2

 پذیری و قانون محوریمسیولیت
 گروهی 61 638/2 221/2

221/2 - 926/2  
 فردی 121 18/2 212/2

 پاسخگویی و شفافیت
 گروهی 61 616/2 211/2

226/2 - 293/2  
 فردی 121 13/2 226/2

 انصاف
 گروهی 61 661/2 216/2

219/2 - 311/1  
 فردی 121 111/2 292/2

 کارایی و اثر بخشی
 گروهی 61 621/2 291/2

221/2 - 131/9  
 فردی 121 189/2 111/2

 حکمروایی کل
 گروهی 61 611/2 161/2

 پذیری و قانون محوریجمعی و مسیولیتمردمی و توافقها برای مشارکتفرض نابرابری واریانس

 
 های حکمروایی خوب با دو گروه از پاسخگویانوایتنی برای مقایسه شاخص-آزمون من -7جدول 

 z sigمقدار  uمقدار  ایمیانگین رتبه تعداد گروه متغیر وابسته

 مردمی و توافق جمعیمشارکت
 11/36 181 روستا

222/891 191/2- 669/2 
 62/88 12 شهر

 محوریپذیری و قانونمسیولیت
 26/36 181 روستا

221/839 268/2- 316/2 
 81/31 12 شهر

 پاسخگویی و شفافیت
 21/31 181 روستا

222/111 119/1- 219/2 
 62/16 12 شهر

 انصاف
 11/36 181 روستا

221/829 113/2- 692/2 
 81/81 12 شهر

 کارایی و اثر بخشی
 21/31 181 روستا

122/111 121/1- 262/2 
 31/16 12 شهر

 کل حکمروایی خوب
 12/36 181 روستا

122/892 126/2- 611/2 
 11/88 12 شهر

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

ــی امکــان پــذیری  این تحقیق بــا هــدف بررسـ

ــارکتی  مؤلفه های حکمروایی خوب در فرآیند مدیریت مش

کشاورزانی  نفر از  830آب انجام شد و اطالعات الزم را از 

ــی تحت        ــارکتی آب در اراضـ که در فرآیند مدیریت مشـ

ــتان آق  ــهرس ــش تعاونی پیوند ش ــارکت کرده پوش قال مش

بودند، مورد اســتفاده قرار داد. از طریق بررســی پیشــینه   

سان پروژه     شنا صاحبه با کار ر، مورد نظ تحقیق و همچنین م

های مناسب در قالب پنج مؤلفه اصلی حکمروایی    شاخص 

پــذیری اجرای آنهــا در فرآینــد ین و امکــانخوب تــدو

ــد.  بهره ــی ش ــارکتی آب بررس ــی  برداری مش نتایج بررس

فه    ــعیت تحقق مؤل ند   وضـ های حکمروایی خوب در فرآی

بیشــتر پاســخگویان   کهمشــارکتی آب نشــان داد مدیریت 

ــتند که مؤلفه     های حکمروایی خوب در فرآیند   اعتقاد داشـ

طالعه در ســـطح مشـــارکتی آب در منطقه مورد ممدیریت 

ته اســـت.         جه قرار گرف بل قبولی مورد تو در این بین قا

بخشــی در مواردی مانند توزیع عادالنه آب، افزایش آگاهی

زمینه مســائل و مشــکالت آب، شــفاف بودن اطالعات در 

ــاخت ــعه زیرسـ های آبیاری در زمینه آب و همچنین توسـ

شتر    فرآیند مدیریت مشارکتی آب در منطقه مورد مطالعه بی

جام         تا ان ــ ته اســــت. در این راسـ جه قرار گرف مورد تو

ضای گروه   نظارت سط اع بران های آبهای دقیق میدانی تو

های          کار خاذ راه هت اطالع از نحوه توزیع آب و ات ج

شویق    شی و ت ضاد آب و  انگیز کننده جهت جلوگیری از ت
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شارکت در گروه  شنهاد می های آبحفظ م شود. به  بران پی

مورد توافق کلیه اعضای تعاونی جهت   عالوه تدوین قانون 

صاف در توزیع      شفافیت و ان ستای  پرداخت آب بهاء در را

ــیه می  ــات  آب هم توصـ ــود. همچنین برگزاری جلسـ شـ

توجیهی جهت آشــنایی کشــاورزان در خصــوص تعمیر و 

ــازی کانال ها و ها و توجیه نوع فعالیت آنها و دریچهبازس

ــی طبق تجارت آ  اجرای کارگاه   ــده  های آموزشـ موخته شـ

 شود.پیشنهاد می

ــان تک نمونه   tهمچنین نتایج آزمون   ای هم نشـ

مشارکتی آب در منطقه مورد مطالعه مدیریت آیند داد که فر

فه حکمروایی خوب یعنی       به هر پنج مؤل جه  از نظر تو

کت   یت  مردمی و توافقمشـــار ــئول پذیری و  جمعی، مسـ

صاف و کارایی    قانون شفافیت، ان سخگویی و   و محوری، پا

. هر چند که تحقیقات مشابه در اثر بخشی موفق بوده است  

ــوص    ــایر تحقیقات در خص ــت اما نتایج س ــترس نیس دس

های حکمروایی خوب در زمینه تحقیق   پذیری مؤلفه  امکان 

ان، وند و همکارمورد نظر نتایج متناقضی داشته است )آدینه

ــجادی و همکاران،  8932؛ محمدی و باغراهی، 8930 و س

یا  8932 فه     ب که مؤل ند  های حکمروایی خوب در  ن کرد

محیط شــهری در وضــعیت مناســبی نیســتند در حالی که  

ــریف ــطح باالتر  8933زاده و همکاران تحقیق ش بیانگر س

ــتایی بود(.      مؤلفه  های حکمروایی خوب در مدیریت روسـ

مســتقل نشــان داد که دو گروه پاســخگویان   tنتایج آزمون 

ورزی و غیر کشاورزی و یعنی افراد دارای شغل اصلی کشا

ــورت فردی و        به صـ نده آب  فت کن یا دو گروه افراد در

های پنجگانه حکمروایی خوب گروهی در خصوص مؤلفه 

ستند و در تمام موارد افرادی که  دارای اختالف معنی دار ه

ــورت    ــاورزی و افرادی که آب را به ص ــغل کش دارای ش

فت کرده   یا فه  گروهی در ند، این مؤل باالتر ا  ا یابی  ها را  رز

ند  نابراین می ؛ کرد جام گروهی       ب که ان فت  جه گر توان نتی

یدی در حکمروایی خوب         یت آب نقش کل مدیر های  کار

 آب دارد.

ته      یاف های این تحقیق مبین لزوم  به طور کلی 

برداری از منابع آب  تغییر رویکرد در حوزه مدیریت و بهره  

سازمان از نگاه پروژه (، وندمحور )در اینجا، تعاونی پیای یا 

اندرکاران و ذینفعان سازی برای تعامل همه دستبه ظرفیت

در قالب مناسبات نهادمند در پرتو حکمروایی خوب است.  

ــت  در واقع، تحقق حکمروایی خوب مبین این واقعیت اس

شارکتی       شکل، حتی با رویکرد مدیریت م صرف یک ت که 

تواند موضــوع منابع مشــترکی همانند آب را به تنهایی نمی

ــت  که   عان و دسـ به خوبی       ذینف عددی دارد  کاران مت ندر ا

یت       که، قوانین و مقررات، ظرف ند؛ مگر این   های مدیریت ک

سانی  شبکه    -ان سبات  ست اجتماعی، منا ران اندرکاای بین د

مختلف و سایر عناصر مورد تاکید ذیل این مفهوم، متناسب  

ــرایط جامعه محلی، طراحی و در تعامل و توازان با         با شـ

واند تبنابراین، حمکروایی خوب می؛ تقر شوند همدیگر مس 

ساز را برای ایفای نقش      ضای نهادی توانمند ستر یا ف یک ب

ست  سازد. بدون    د صه فراهم  اندرکاران مختلف در یک عر

ت ها، به تنهایی حتی با ظرفیچنین بسـتری، افراد و تشـکل  

ر توانند ددرونی مطلوب و رویکرد مدیریت مشارکتی، نمی 

 باشند. بلندمدت موفق
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Abstract 

 

Nowadays, participatory water management receives much attention as one of the 

key elements of sustainable water resources management. The feasibility of good 

governance in the process of participation of stakeholders in water exploitation 

can meet the interests of all users in a fair way. The purpose of this research was 

to investigate the feasibility of good governance in the process of participatory 

water management. The study was conducted in Payvand Production Cooperative 

(PPC), Aqqala County. Research method was survey and questionnaire tool was 

used for collecting the required data. Target population included 400 farmers who 

were members of PPC and received services related to participatory water 

management. The data was collected from 196 farmers from 7 targeted villages. 

Reliability of research questionnaire was approved based on opinion of experts, 

and its validity was confirmed by Cronbach`s Alpha coefficient in two parts: 

importance and feasibility of good governance components. Results of evaluating 

the feasibly of good governance components showed that the majority of 

respondents believed that the components of good governance in the process of 

participatory water management in the study area had been considered at an 

acceptable level. Also, the results of one sample t-test showed that the process of 

participatory water management in the study area was successful in terms of 

attention to all five components of good governance, namely, public participation 

and collective agreement, responsibility and law enforcement, accountability and 

transparency, fairness and efficiency and effectiveness. Results of independent 

sample t-test indicated that respondents whose main job was farming (compared 

to those whose main job was not agriculture) and respondents who received water 

share in a group manner (compared to those who received water individually) 

evaluated the feasibility of good governance components at high level. 
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