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  درخواست حكمراني مشاركتي و پايداري منابع آب
 هاي زيرزميني دشت رفسنجان آبنفعان  ادراك ارتباطي ذي بررسي كيفي

  
  4داريوش بوستاني 3اكبر نصراللهي، 2هادي خانيكي، 1،سيده بهار زندرضوي

  
  )15/02/98 ، تاريخ پذيرش12/10/97(تاريخ دريافت 

  
  چكيده

نشده مواجه است كه مشخصة آن  بيني اي از مشكالت پيش جهان امروز با مجموعه
هاي اخير انسان را  هشدارهاي بسيار در سالكاهش كيفيت زندگي مردم است. 

دنبال  سمت الگوهاي پايدارتري از زندگي پيش رود. پژوهش حاضر به دارد كه به وامي
نفعان آب زيرزميني دشت رفسنجان از ارتباطات گروهي در باب  شناسايي درك ذي

فاده اي است پايداري منابع آب زيرزميني است. در اين پژوهش، از روش نظرية زمينه
هاي  كنندگان در پژوهش شامل ده گروه با تركيب شده كه روشي كيفي است. مشاركت

مشاغل كشاورزي، صنايع خرد، تجارت پسته، محققان و كارشناسان دولتي در  مختلف
گيري هدفمند و معيار اشباع نظري انتخاب  سطح ملي و محلي بودند كه با روش نمونه

هاي كوچك ده تا  ر بحث گروه متمركز در گروهشدند و اطالعات آنها از طريق ابزا
آمده در پژوهش شامل درخواست مشاركت،  دست آوري شد. مقوالت به نفري جمع پانزده

جو  درخواست انصاف، درخواست پاسخگويي، ادراك تغييرات اقليمي و بينش مشاركت
اي اصلي در اين پژوهش عبارت است از: درخواست حكمراني  است. مقولة هسته

  ركتي و پايداري منابع آب.مشا
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: حكمراني مشاركتي، آب زيرزميني، ادراك ارتباطي، تغييرات اقليمي، واژگان كليدي
  توسعة پايدار، رفسنجان.

  
  مقدمه و بيان مسئله

قنـات   هـزار  37هاي زير كشت در ايران از راه  سوم زمين شمسي، تقريباً يك 40در آستانة دهة 
برداري از قنـوات جمعـي بـوده     ) معتقد است مديريت بهره1359( نژاد شدند. صفي ياري مي آب

است و با توجه به تجربة طوالني، كشاورزان ايراني نياز آبي براي كشـت محصـوالت خـود را بـا     
 "آبـي  گـروه هـم  "كردند. در چارچوب اين نظـام   ميزان آب دردسترس و حقابة خود تنظيم مي

كاري در تقسيم آب مربوط به خود مسـئوليتي   آب فراتر از هم هاي هم شد. اين گروه تشكيل مي
ها و بقية امور مربـوط   روبي جوي دليل ماهيت واقعي خويش، در توزيع آب و الي اما به نداشتند،

ياري با پيدايش موتور پمپ تا حد زيادي از بين رفت.  كردند. اين نظام آب به منابع مشاركت مي
كه در گذشته وجود داشت نيز كنار گذاشته شد و  هاي آبي توافق ها و درنتيجه، بسياري از قنات

  وفصل مسائل مديريت آب به دولت سپرده شد. حل
ها انسان را  امروزه، مسئلة آب ايران وارد مرحلة جديدي شده و اثر آن زندگي روزانة ميليون

ميليارد متـر مكعـب    96ميانگين مصرف ساالنة آب در ايران حدود  تحت شعاع قرار داده است.
درصد بيش از آستانة تحمـل   80درصد بيشتر از كل منابع آبي تجديدپذير و حدود  8كه است 

  ).138: 1393يي، (مهكوكشور است 
محيطـي   دهندة ورود ايران به دورة جديدي از بحران زيسـت  هاي اخير، آمارها نشان در سال

درصـد از كـل آب    69دهـد در اوضـاع كنـوني     ويژه در حوزة آب است. مطالعـات نشـان مـي    به
هـاي سـازمان ملـل متحـد، ايـران در       شود و طبق شاخص تجديدپذير ساليانة كشور مصرف مي
بـراي   ،1980در سـال  ). 659: 1383احسـاني و خالـدي،   ( وضعيت بحران آبي قرارگرفته است

مطـرح   1پايدار در گزارش سازمان جهاني حفاظت از منـابع طبيعـي   ةتوسعاصطالح بار  نخستين
اصـطالح توسـعة    »منابع طبيعـي  ت ازظاحف برد راه« عنوانسازمان در گزارش خود با د. اين ش

آن براي طبيعت مضر نيست، بلكه به يـاري   تنها نهكه  كار برد را براي توصيف وضعيتي به پايدار
. مفهوم پايداري ناظر بر چهار جنبة پايداري طبيعي، سياسي، اجتماعي، و اقتصـادي  آيد مي هم

  ).1386، آنالينهمشهري (است 

__________________________________________________________ 
1. IUCN 
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هـاي   ) حكمراني آب را شامل طيف وسيعي از دسـتگاه 2003( مؤسسة مشاركت جهاني آب
شناسـد كـه بـراي تنظـيم و كنتـرل       محيطي، اقتصادي، و اداري مـي  سياسي، اجتماعي، زيست

كننـد   توسعه و مديريت منابع آب و مقررات خدمات آب در سطوح مختلـف جامعـه عمـل مـي    
  ).8: 1397اسفندياري، (

بسـيار  ديگـر   از منـابع آبـي   منـابع آب زيرزمينـي  كـه   شـود  ها تأكيد مـي  در اغلب پژوهش
اطالعات جـامع و دقيقـي دربـارة     ماهيت مشترك مقولة آب زيرزميني،دليل  به. اغلب، متمايزند

؛ چراكه ايـن  اليق آنهاستسو اختالف  برداران بهرهتنوع آن وجود ندارد. اين پيچيدگي ناشي از 
تقسيم شده و مشخص نيست هركس تا چه اندازه از ها  از انسان ياديتعداد ز نيب ياهنبع متنم

ايـن   روشدن بـا  هاي بسياري براي روبه حل راه ).11همان، (كند  برداري مي اين منبع پنهان بهره
  شود. مسئله در سطوح مختلف كشور پيشنهاد مي

شان بـه   ني با توجه به وابستگيدولت يكي از بازيگران حكمراني است. ديگر بازيگران حكمرا
)، مشـابه كـاري   1385( تعبير مهـدي صـانعي   اند. حكمراني، به سطوح مختلف حكومت متفاوت

هاي اجتماعي با يكـديگر   كند. حكمراني دربارة نحوة تعامل دولت و سازمان نيست كه دولت مي
  چيده است.ها با شهروندان و اتخاذ تصميمات در جهاني پي و نحوة ارتباط اين سازمان

خـوان و   روية آب زيرزميني در منطقة رفسنجان به كاهش شـديد سـطح آبِ آب   مصرف بي
ذخيرة آب منطقه انجاميده است. بر طبق مطالعات سـازمان جهـاد كشـاورزي اسـتان كرمـان،      

ميليـارد ريـال    98,579سال گذشته حـدود   هاي پسته طي ده شدن باغ خسارت ناشي از خشك
). ازآنجاكه راه اصلي تأمين معيشت مـردم  126: 1390ضوي و همكاران، ه است (مرت برآورد شد

بـود آب بـه    شدت به آب زيرزميني وابسته اسـت، كـم   منطقه كشاورزي است و كشاورزي نيز به
بـود آب همـة ابعـاد زنـدگي در      انجامد. البته، مسئلة كم تغييرات شديدي در اقتصاد منطقه مي

محيطي بسيار متنـوع   پيامدهاي اجتماعي، اقتصادي و زيستدهد و  دشت را تحت تأثير قرار مي
  همراه دارد. باري به و زيان

مالك، مسئوالن دولتي مرتبط با آب، از جمله مسـئوالن   مالك و عمده اغلب كشاورزان خرده
دليل ارتباط با كشاورزان و زندگي در ايـن   و كارشناساني كه به اي جهاد كشاورزي و آب منطقه

  اند. هاي گروه متمركز مشاركت كرده بود آب قرار دارند، در بحث مسئلة كم منطقه در معرض
هاي مرتبط با  هاي اخير از دستور كار دولت خارج شده و طرح سالي در سال مقابله با خشك

مركز توجه قرار گرفته  در برداران آب سازگاري با اقليم و ايجاد مديريت مشاركتي از طريق بهره
برداران جهت درگيركـردن   ن رويكرد، الزم است چگونگي تعامل گروهيِ بهرهاست. با توجه به اي
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نفعـان از ايـن    همة آنها و ايجاد حكمراني محلي مؤثر تشـريح شـود. بـدون شـناخت درك ذي    
  توان به هيچ الگوي اجرايي و اقناعي در منطقه دست يافت. ها نمي تعامل

ان آب زيرزميني دشـت رفسـنجان   نفع پژوهش حاضر با هدف شناساييِ ادراك ارتباطي ذي
نفعـان آب   كننـدگان ايـن پـژوهش ذي    مشـاركت  دربارة پايداري منابع آب طراحي شده اسـت. 

اند و اطالعات آنها بـا   وگو كرده هاي بحث كوچك گفت اند كه در گروه زيرزميني دشت رفسنجان
خ به سـه  آوري شده است. با اين تفاصيل، پژوهش حاضر درصدد پاس جمع 1روش بحث متمركز
  پرسش ذيل است:

 كنندگان براي پايداري منابع آب زيرزميني در دشت رفسنجان چيست؟ كارهاي مشاركت راه  
 كارها مؤثر است؟ انتخاب اين راه چه عواملي بر  
 كارها چه پيامدهايي دارد؟ انتخاب اين راه  

  
  مالحظات نظري

دهة گذشته، نظريات و الگوهاي گوناگوني  ريزان توسعه، طي بيش از پنج پردازان و برنامه نظريه
اند. وجه اشتراك اين نظريات آن است كه همة آنها، شرط ورود به مرحلة  توسعه مطرح كرده

: 1388فرهنگي و همكاران، (اند  يافته از نظام سنتي دانسته توسعه را گذار جوامع كمترتوسعه
توسعه را در طول  اي كه غرب پيشنهاد كرده، بسياري از كشورهاي درحال . الگوي توسعه)16
قرن گذشته با مشكالت متعددي مواجه ساخته است. تأكيد توسعه بر رشد اقتصادي، به  نيم

هاي متمول و تودة فقير مردم منجر شده است. امروزه،  اي بين گروه هاي گسترده ايجاد شكاف
قتصادي بر منابع طبيعي آشكار شده است. در نتيجة نفوذ زياد و تأثيرِ كمِ فشار اين توسعة ا

نشدن نتيجة مطلوب، پارادايم توسعة مبتني بر  و حاصل سوم توسعه در اغلب كشورهاي جهان
انتقادها در  بيني شده بود پيش نرفت. طرح نخستين اي كه پيش بينانه گونة خوش نوسازي به

). انديشمندان توسعه بسياري از 17كاي التين، آغاز شد (همان، خصوص از امري ، به1960دهة 
. 1اند:  مثابة نوسازي را ذيل چهار وضعيت نقد كرده هاي رايج ارتباطات توسعه به ها و الگو نظريه

. 3كنند،  جاي ساختار، فرد را سرزنش مي . به2ها در پي حفظ وضع موجود هستند،  اين نظريه
. رويكرد رفتاري و كاركردگرايانة آنها با هدف 4مراتبي دارند،  و سلسلهپايين  رويكردي از باالبه

  ).18: 2003 2گيرد (هواسكا، كاري صورت مي اقناع و دست
__________________________________________________________ 

1. Focus Group  
2. Huesca 
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هايي كه در كشورهاي امريكاي التين الگوهاي نوسازي را در كشورهاي  درخواست بسياري از گروه
با تأكيد بر  هاي افقي اطالعات و پذيرش طرحاند، ترك رويكردهاي عمودي، انتقال  كار گرفته خود به

گسترش توسعه و  هاي مسلط و روبه وگو و مشاركت است. چنين انتقاداتي به پارادايم دسترسي، گفت
طلبانه و پاسخگو در توسعه، به ايجاد تنة نيرومندي از تحقيقاتي  درخواست براي رويكردهاي برابري

  ).19همان، (براي توسعه پرداخته بودند انجاميد كه به نظريات ارتباطات مشاركتي 
 مثابة به ها پيام كاربران و مخاطبان آگاهانة و فعال مشاركت بر 1نظرية ارتباطات مشاركتي

 هاي طرح كه دارد اين نظريه ادعا استوار است. كاربردي و واقعي گويي و گفت تعامل طرف
 پرتو در اجتماعات و بود نخواهند موفق مردم مشاركت بدون اي زمينه هيچ در اي توسعه

 تغيير و آموزش نزديك، در وگوهاي گفت طريق از بود، خواهند قادر دست اين از ارتباطاتي
به اشتراك اطالعات و  وگو، ). اين رويكرد، با توسل به گفت25: 1393جعفري، (كنند  مشاركت

ويژه براي  را، به برداران پردازد و از اين طريق، توانمندسازي بهره نظرها در ميان افراد مي
از  ).17: 2009 3و مفالُپولُس، 2سازد (توفت شده، ممكن مي رانده حاشيه هاي ضعيف و به گروه

كند،  بردهاي ارتباطات توسعه متمايز مي هايي كه ارتباطات مشاركتي را از ديگر راه ويژگي
، نگاه بلندمدت در توان به ارتباطات افقي در برابر عمودي، رويكرد فرآيندي در برابر مقطعي مي

مدت، نگاه جمعي در مقابل فردي، و رويكرد با مردم در مقابل رويكرد براي مردم  برابر كوتاه
  ).25: 1393جعفري، (اشاره كرد 

هايي را  كار گرفته شود، خروجي هاي توسعه به برد مشاركت در اجراي طرح در صورتي كه راه
اجتماعيِ افزايش حس مالكيت مسئله و تعهد ـ  هاي رواني توان انتظار داشت، همچون خروجي مي

هايي كه براي تعريف توسعه الزم است و تأثير واقعي بر  ها و شايستگي به حل آن، بهبود ظرفيت
  ).18: 2009(توفت و مفالُپولُس،  اند نهادهايي كه با افراد و اجتماع در ارتباط

و  1950هاي  در طي دههتوسعه منابع زمين و آب خود را  بسياري از كشورهاي درحال
اي كه كاربران محلي جهت محدودكردن  ملي اعالم كردند. در نتيجه، ترتيبات نهادي 1960

ورود به منابع و استفاده از آن طراحي كرده بودند، جايگاه قانوني خود را از دست داد و مديريت 
ر اين حالت، ). د352: 1395برداران خارج شد (استروم،  و مالكيت منابع از دسترس بهره

ي ها كه از مشاركت گروه فتدولت اين اجازه را يا شد.دولت تعريف  ةآب مسئل سو، موضوع ازيك

__________________________________________________________ 
1. Participatory Communication 
2. Tufte 
3. Mefalopulos 
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ند و از ودر نقش تماشاچي ظاهر شديگر بازيگران  ،عمل در تادر اين مسئله جلوگيري كند  ديگر
ين دانش نيامدن سازگاري ب با مطرودشدن دانش بومي و فراهم. دولت انتظار كار داشته باشند

سنتي جاي  برداري بهرهانفعال قرار گرفت و نظام  حالت درمحلي  ةجامع ،بومي و فناوري جديد
). از سوي ديگر، ظهور 17: 1394پور،  د (اخالصدولتي و اداري دا مراتب سلسلهخود را به نظام 

ن آب كه قبالً كشاورزا هاي شخصي استقالل و خودمحوري زيادي به كشاورزان داد، درحالي چاه
كردند، ولي ظهور فناوري چاه و  را از راه مشاركت و از طريق سامانة محلي قنات دريافت مي

  ).9: 1397رفتن روش مشاركتي، نظم و وابستگي ميان اعضا را از بين برد (اسفندياري،  ازميان
  

  پيشينة پژوهش
ـ  هاي فنـي  در رشتهها  دهد بيشترين پژوهش بررسي پيشينة پژوهشي بحران آب در ايران نشان مي 
رسد در حوزة ارتباطات در ايران خـأل پژوهشـي    نظر مي مهندسي و علوم طبيعي انجام شده است. به 

برداران و عواملي وجود دارد كه از منظر ذهني به بروز وضعيت فعلي  اي دربارة ارتباط بين بهره جدي
   شود. ين حوزه اشاره ميشده در ا هاي انجام منجر شده است. در ادامه، به بخشي از پژوهش

مـدخالن در بخـش آب؛    ارزيـابي ذي «)، در پژوهشي با عنوان 1394فرد و همكاران ( غفوري
مـدخالن   در شـهر رفسـنجان، از روش تحليـل ذي   » مطالعة موردي تحقيقات منـابع آب ايـران  

 انـد. در روش  يابي به مشاركت جمعـي در سـه گـام اسـتفاده كـرده      منزلة نقطة ورود در دست به
آوري  نامه و مصاحبه جمـع  هاي دفتر عمران سازمان ملل، كه از طريق پرسش پيشنهادي، از داده

 تأثيرگـذاري ترتيـب اهميـت و    مدخالن به قدرت و منافع ذي ةتا درج شود شود، استفاده مي مي
چهـار   در نهايـت، . كندمشخص را ها  ترين گروه ترين و پرمنافع قدرت و پرشود بندي  آنها اولويت

 گيـري در سـطح اول   و تصـميم  زديـك شود. تعامـل ن  ها معرفي مي گروه ةح تعامل براي كليسط
مدخالن باشـد   ذي يةمبتني بر مشاركت كل ها تا تصميم شود ميمشخص  مطلوب الگوي منزلة به

  شود. منجر راه براي رفع مشكالت ةو به اجماع نظرهاي معقول در تدوين نقش
ــة  ــاختاريافته «مقال ــاركتي س ــه روش مش ــل گزين ــت از تحلي ــتي در  در حماي ــاي سياس ه

هـاي   ) به مسئلة تحليل گزينـه 2017(مهيار و همكاران، » محيطي هاي اجتماعي زيست سيستم
محيطي پرداخته اسـت. نتيجـه نشـان داده اسـت كـه       سياسي مرتبط با مسائل اجتماعي زيست

دانند و به توان  ب مؤثر ميبود منابع آ كشاورزان دشت رفسنجان اثر تنوع اقتصادي را در بروز كم
گذاران و محققان همچنان به  كه سياست دولت در كنترل مصرف آب اعتماد كمي دارند، درحالي

  بود آب دشت رفسنجان اميدوارند. قدرت دولت و نظارت سياسي براي حل مسائل مرتبط با كم
   



 1397زمستان ، 4 ة شمار ،دهمدواز دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

 

50 

  در بحث گروهي متمركز كننده ركتاشهاي م اطالعات گروه :1جدول 
  منطقه تعداد شماره

  فردوسيه 11 1
  بهرمان 12 2
  صفاييه 15 3
  رفسنجان 10 4
  رفسنجان 10 5
  رفسنجان 15 6
  بهرمان 12 7
  كشكوييه 10 8
  رفسنجان 10 9
  بهرمان 10 10
   115 جمع

  
هـاي   اجتمـاعي ايـران: چـالش    ـ  سالي اقتصادي خشك«) در پژوهشي با عنوان 2014مدني (

دهندة مشكالت كنوني آب  ، ضمن برشمردن هفده عامل اصلي و شتاب»آبييك ملت ورشكستة 
شـوند:   در ايران، معتقد است كه عوامل ذيل مانع هرگونه تغيير معنادار در وضعيت كنـوني مـي  

ريـزي آب،   هاي مشكالت آبي، ساختار نامناسب حكمراني و برنامـه  نداشتن درك صحيح از ريشه
شـور و هزينـة سياسـي مـؤثر در ايجـاد تغييـرات بنيـادين        فقدان هماهنگي بين متوليان آب ك

  ضروري در بخش آب همچون افزايش قيمت آب و برق.
نفعـان و نحـوة    شـده بـه مسـئلة پايـداري منـابع آب و درك ذي      هـاي انجـام   بيشتر پژوهش

طور خـاص بـا اسـتفاده از     اند. اين پژوهش به ارتباطشان با يكديگر درباب منابع آب توجه نكرده
كننـدگان و   اي اسـتروس و كـوربين سـعي در شـناخت درك و ذهنيـت مشـاركت       ة زمينهنظري

  ارتباطشان با مسئلة پايداري منابع آب زيرزميني دشت رفسنجان دارد.
  
  يشناس روش

استفاده شده است كه يك روش تحقيق كيفي است. در  1اي در اين پژوهش، از نظرية زمينه
شود، بلكه  پژوهش كيفي، برخالف روش كمي، طرح تحقيق قبل از شروع پژوهش تدوين نمي

__________________________________________________________ 
1. Grounded Theory 
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كند (استروس و  شود و با پيشرفت تحقيق نيز ممكن است تغيير در حين تحقيق تدوين مي
كز، و براي تجزيه و تحليل متمر ). براي گردآوري اطالعات از فن بحث گروه3: 1998كوربين، 

  ايم.  اي استروس و كوربين بهره برده اطالعات از نظرية زمينه
  

  گيري كنندگان و نمونه مشاركت
نفعان محـدودة مطالعـاتي دشـت رفسـنجان      كنندگان در اين مطالعه را ده گروه از ذي مشاركت

بـر طبـق اطالعـات     انـد.  گيري انتخاب شده دهند كه طي فرآيندهاي چندگانة نمونه تشكيل مي
انجام خدمات مشـاورة مهندسـي در   «خصوص طرح  هاي پيشين در دشت رفسنجان، به پژوهش

هاي مردمي در امـور منـابع آب در    گري مشاركت اندازي انجمن آب و آموزش تسهيل راستاي راه
نفـر از   700اي كرمـان   از طـرف شـركت آب منطقـه    1395، در سـال  »محدودة استان كرمـان 

كننـده در تحقيـق    هاي مشـاركت  ان آب شناسايي شدند. در اين پژوهش، انتخاب گروهبردار بهره
اي كرمـان صـورت گرفـت.     هاي موجـود در شـركت آب منطقـه    طور هدفمند از ميان فهرست به

كنندگان براي حضور در بحث گروهي متمركز با توجه به هـدف تحقيـق و معيارهـاي     مشاركت
  اشباع نظري دعوت شدند.

گيري استفاده  كنندگان و مفاهيم، از دو روش نمونه اضر، براي انتخاب مشاركتدر تحقيق ح
هـاي   گيـري نظـري. در ابتـدا، بـا توجـه بـه فهرسـت        گيري هدفمنـد و نمونـه   شده است: نمونه

نفـر شناسـايي و معرفـي شـدند.      700هاي قبلي در دشـت رفسـنجان،    آمده از پژوهش دست به
ها ياري  توانستند محقق را در پاسخ به پرسش افرادي كه ميسپس، با اتكا به معيارهاي تحقيق، 

ادامه يافت تـا حجـم كـل     ها تا رسيدن به اشباع نظري كنند انتخاب شدند. فرآيند انتخاب گروه
  نفري رسيد.  نمونه به ده گروه ده تا پانزده

  
  ها داده ليتحل و هيتجزي و آور جمع

شود تا  زمان انجام مي ها هم تجزيه و تحليل دادهآوري و  اي، جمع شناسي نظرية زمينه در روش
تكنيك  .)25: 1998ها كمك كند (گالسر و استروس،  به پيداييِ نظرية مستقر در داده

نوعي تكنيك گروه متمركز است. تكنيك بحث گروه متمركز  شده در اين پژوهش كارگرفته به
يك بحث  بر. گروه كند ميرا بررسي  معين هاي اي از جريان ست كه دستهاگروهي  ةمباحث

تشويق  با اين شيوهكنندگان  خاصي را بررسي كند. مشاركت ةتا مسئل شود ميجمعي متمركز 
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 كنند خود را بيان هاي ديدگاهصحبت كنند، تجربيات يكديگر را تفسير و  همند تا با شو مي
   ).4: 1999 1(باربيور،

نفعان،  ارتباطات گروهي و تعامل ميان ذيعلت موضوع تحقيق و تأكيد بر  در اين پژوهش، به
آوري اطالعات تحقيق انتخاب شود. گروه  منزلة روش جمع ضروري بود كه بحث گروه متمركز به

يك واحد تحليل است كه با ديگر اشكال رفتار اجتماعي مانند ازدحام، سازمان و روابط 
تر  از ازدحام و سازمان كوچك تر است و فردي بزرگ فردي متفاوت است. گروه از ارتباط بين بين

نفر افزايش پيدا كند).  است. گروه اغلب شامل پنج عضو است (و ممكن است حجم آن تا بيست
گيري طراحي شده است. بهترين حالت  هاي تصميم اين تركيب عددي بر طبق نظريه

سازد  مياند. البته، چيزي كه گروه را  عضوي معرفي كرده گيري گروهي را در وضعيت پنج تصميم
تعداد اعضاي آن نيست. گروه از اين جهت اهميت دارد كه بر تجربة زيسته و درك افراد از 

 ). 2019 2،المعارف ارتباطات و اطالعات دايرهگذارد ( جهان اثر مي

هاي تحقيق طي چند مرحله استخراج  اي، پرسش طوركلي، با توجه به ماهيت نظرية زمينه به
شكل كه پس از انجام هر بحث در گروه متمركز و  اين ؛ بهو مجدداً جرح و تعديل شدند

هاي جديد طراحي و از  ها كدگذاري و مجدداً پرسش برداري ميداني، صحبت يادداشت
وسيلة  شد. طي اين فرآيند، خطوط كلي بحث گروه متمركز به مي  كنندگان پرسيده مشاركت

ع نظري ادامه پيدا كرد؛ يعني، زماني ها شكل گرفت. اين فرآيند تا مرحلة اشبا مفاهيم و مقوله
هاي جديدي در فرآيند كار خلق نشد. اين فرآيند تحليل بر مبناي سه شيوة كدگذاري  كه داده

). تجزيه و تحليل 28: 1998است (كوربين و استروس،  5) انتخابي3و  4) محوري2 3) باز،1
كدگذاري باز انجام شد.  هاي گروه متمركز در مرحلة اول از طريق هاي حاصل از بحث داده

آمده، طبقات محوري شناسايي شدند و در نهايت، از طريق  دست سپس، با توجه به اطالعات به
نفعان دشت  هايي كه قادر به توضيح ادراك ارتباطي ذي ترين انديشه كدگذاري انتخابي، مشخص

ايداري منابع آب دست آمد. در طي اين فرآيند، مقولة درخواست حكمراني مشاركتي و پ بود، به
  دست آمد. حاصل تحليل كلية مقوالت به

__________________________________________________________ 
1. Barbeur 
2. Encyclopedia of Communication and Information  
3. Open Coding 
4. Axial Coding 
5. Selective Coding  
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  1قابليت اعتماد
) اعتباريابي با تكنيك 1براي رسيدن به معيار اعتمادپذيري، از سه تكنيك استفاده شده است:  

سازي و استخراج  اي بر مراحل مختلف كدگذاري، مفهوم متخصصان نظرية زمينه 2مميزي:
در اين شيوه از مشاركان (در اينجا  3ها از طريق اعضا: ي يافته) بررس2مقوالت نظارت داشتند؛ 

هاي كلي را  تا يافته هايي خواسته شد نفعان آب زيرزميني دشت رفسنجان) طي مصاحبه ذي
هاي  به داده 4هاي تحليلي: اعتباريابي مقايسه )3ارزيابي كنند و دربارة صحت آنها نظر دهند. 

پور،  بوستاني و محمد(هاي خام مقايسه و ارزيابي شد  ادهبندي نظريه با د خام رجوع و ساخت
1388 :155 -156.(  

  )1393( ها برحسب مصارف در دشت رفسنجان تعداد چاه :2جدول 
 ها تعداد چاه بخش شماره

 1217 كشاورزي 1

 39 فضاي سبز 2

 12 دام و طيور 3

 10 شرب شهري 4

 62 شرب روستايي 5

 30 صنعت 6

 14 خدمات 7

 122 ساير 8

 1506 كل  

  
  پژوهشميدان 

كيلومتر مربع در ناحية آبريز كوير درنجير واقـع   12,421 محدودة مطالعاتي رفسنجان با وسعت
هاي رفسنجان، كبوترخان و نـوق در شـمال دشـت انـار و      شده است. اين محدوده شامل دشت
__________________________________________________________ 

1. Trustworthiness 
2. Auditing 
3. Member Check  
4. Analytical Comparison 
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و انـار را كـامالً از هـم     هاي نـوق  كوه، دشت كشكوئيه در شمال غربي رفسنجان است كه بدبخت
جدا كرده است. اين محدوده در حاشية كوير واقـع شـده و فاقـد رودخانـة دائمـي و منـابع آب       

شـود. تغذيـة دشـت رفسـنجان از طريـق       آب آن از منابع زيرزميني تأمين مـي  سطحي است و
و هاي جنوب و جنوب غرب است كه حياتي كامالً وابسته بـه بارنـدگي دارنـد (مرتضـوي      مسيل

  ).127: 1390همكاران، 
حلقـه چـاه عميـق و     159، برداشت از سـفرة آب زيرزمينـي ايـن محـدوده بـا      1353در سال 

ممنـوع اعـالم    )1347شدن آن (مصوب  ملي رشته قنات با استناد به قانون آب و 160عميق و  نيمه
ي موجـود  هـا  تعداد چـاه  ،1393. در آخرين آمارگيري سال )126: 1390شد (مرتضوي و همكاران،

ميليون متر مكعب برآورد شـد.   743،19) و ميزان تخلية كل 2حلقه اعالم شد (ر.ك: جدول  1506
ميليون متر مكعب سـهم صـنعت، و    1,01ميليون متر مكعب سهم شرب،  40,37از كل اين ميزان، 

  ).1393اي استان كرمان،  ميليون متر مكعب سهم كشاورزي است (آب منطقه 701,81
  

  پژوهشي ها افتهي
زيرمقوله استخراج شد. يك مقولـة   19 و مقوله 5 ها، داده تحليل و تجزيه و كدگذاري فرآيند در

هاي تحقيق است. درخواست انصاف، درخواسـت   هسته نيز استخراج شد كه حاصل تلفيق مقوله
جويانـه و درك تغييـرات اقليمـي از مقـوالت      پاسخگويي، درخواست مشاركت، بينش مشـاركت 

درخواست حكمرانـي   آمده در اين تحقيق هستند. در اين فرآيند، مقولة هسته با عنوان دست به
  خلق شد.  مشاركتي و پايداري منابع آب

  ي پژوهشها مقوله
    مقوله  ابعاد  سطوح

  1 وييگپاسخدرخواست   پاسخگويي عمومي، پاسخگويي فني  
  رساني اطالع- 
  آموزش توانمندساز- 
  همكاري- 
  نمايندگي - 
  شهروند ناظر- 

  2 درخواست مشاركت  

  
تناسب برابري، تخصيص تخصيص به

تناسب  تناسب معيشت، تخصيص به به
تناسب زمان  برداري، تخصيص به مجوز بهره

  3 درخواست انصاف
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    مقوله  ابعاد  سطوح
  تناسب كاراييحفر چاه، تخصيص به

  4  درك تغييرات اقليمي  وهوايي، كاهش محصول درك تغييرات آب  

تفاهمي، ادراك ادراك ضرورت كنش  
  5 جو بينش مشاركت  دارايي مشترك

  
درخواست پاسخگويي دو بعد فني و عمومي دارد: بعد فني  درخواست پاسخگويي:

ي بيش از توان سفره، داشتن بردار بهرهي مجوزهاپذيري دولت در قبال  عمومي شامل مسئوليت
اساس نمايندگان  ي بيها وعدهارادة حاكميتي در مديريت درست منابع، و پاسخگويي در مقابل 

كنندگان بيش از حد  كنندگان خواهان مجازات قانوني برداشت و مسئوالن دولتي است. مشاركت
  مجاز پروانه و شناسايي متخلفان دولتي هستند.

، و تحويل آب مصرفبل قايي فني شامل پايش منابع موجود، محاسبة آب وخگپاسبعد 
شدن آمار واقعي  استدالل كردند كه با روشن كنندگان حجمي است. مشاركت صورت به

تري كرد. انتظار مطالعات دقيق و تحويل آب به  ريزي دقيق توان برنامه برداري از دشت مي بهره
  كنندگان در پژوهش بوده است. ي مشاركتها درخواستمقدار معين از جمله 

ا دولت برخورد كرد تا بايد ب«پاسخگويي گفته شده است:  در بحث گروه متمركز صفاييه دربارة
  ».خواهد از مردم خسارت بگيرد جواب دهد كه چرا زماني بيش از توان سفره مجوز داده و حاال مي

انجام مطالعات «در بحث گروه متمركز رفسنجان دربارة پاسخگويي فني گفته شده است:    
ها پايش  ة چاهكار دولت باشد. بايد منابع كلي دقيق و تعيين وضعيت دقيق سفره بايد اولين

  ».لحاظ منابع لحاظ مصارف و چه به شوند، چه به
رساني، آموزش توانمندساز،  : اين مقوله شامل پنج ويژگي است: اطالعدرخواست مشاركت

رساني دولـت دربـارة    كنندگان، اطالع كاري، نمايندگي، و نظارت شهروندي. از منظر مشاركت هم
رسـاني،   خشد. از نظر آنان، وقتي دولت، بـدون اطـالع  ب تري به آنها مي تصميماتش موقعيت ايمن

كند، مثل اين است كه بخواهد مردم را در تله گرفتار آورد و از قدرت خـود   تصميماتي اتخاذ مي
كنندگان براي آموزش، به آموزش رسـمي   سوءاستفاده كند. در اين پژوهش، درخواست مشاركت

هـاي   كاري نيـز يكـي از ويژگـي    هستند. هم ختم نشده است و افراد خواهان آموزش توانمندساز
مـديريت  هـاي پسـته و    سازي مـديريت بـاغ   پارچه كاري براي يك درخواست مشاركت است. هم

وري و اتخـاذ تصـميم    كنندگان، اين شـيوه بـه افـزايش بهـره     از منظر مشاركت است. پارچه يك
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زيـر عنـوان    بـردار  هبهـر  هاي گروهتبعيض در ميان  حذف شود. مؤثرتر در مديريت آب منجر مي
هـا   شدن صدايشان را فارغ از تبعـيض  كنندگان شنيده بندي شده است. مشاركت نمايندگي دسته

  دانند. مهم مي
 گـري  ميـانجي نهـاد مـدني،   وجـود   ويژگي نظارت شهروندان در مقولة مشاركت بر ضـرورت 

 و بران، ل آبتشكّتشكيل  تفويض اختيار، برداران در تشكل، بهره ةهم گان، حضور نمايندطرف بي
توانـد   داللت دارد. درخواست برپايي يك نهاد مدني با همة وظايفي كه مي واگذاري مديريت آب

رسـاني، و بسترسـازي    برداران، پايش منابع، آگاهي عهده گيرد، از جمله آموزش گستردة بهره بر
نيـرو يـا جهـاد    كه مسـئلة آب مسـئلة وزارت    طوري قانوني از مسائلي بود كه بسيار طرح شد، به

  نباشد و مسئلة همگان تلقي شود.
دولت بايد تمام اقداماتش را «رساني گفته شد:  در بحث گروه متمركز رفسنجان دربارة اطالع

تك شـكار شـويم تـا بـراي      اندازد تا تك برداران برساند. دولت ما را به تله مي به گوش همة بهره
  ».رساني شود داخت كنيم. بايد ابتدا اطالعكارهايي كه پيش از آن قاعده نبوده است پول پر

اي  براي آموزش بايد طيف گسترده«در بحث گروه متمركز صفاييه دربارة آموزش گفته شد: 
از كشاورزان را در نظر گرفت. كشاورزان بـه يـادگيري اطالعـات مـرتبط بـا آب نيـاز دارنـد تـا         

در بحث گروه متمركـز  ». اشندكه بخواهند در حفاظت از آب مشاركت كنند توانمند ب درصورتي
ما در قديم يك سيستم عرفي داشتيم كه منابع را مديريت «كاري گفته شد:  فردوسيه دربارة هم

كاري بود، ولي آن را گذاشتيم كنار، آمـديم مـديريت متمركـز دولتـي      كرديم. مبناي آن هم مي
  ».كرديم و به مردم هيچ نقشي نداديم

بر هستند و دولت بايد به  هاي آب برداران بنگاه همة بهره «دربارة نمايندگي گفته شده است: 
همة آنها، چه صنعت، چه شرب، چه كشاورزي، به يك چشم نگاه كند و حـق نماينـدگي همـة    

  ».اندازه به رسميت بشناسد يك ها را به اين گروه
 صيبازتخصـ كنندگان انصاف را در نسـبت بـا    : در اين پژوهش، مشاركتدرخواست انصاف

، بسته به موقعيت ايشان، انصـاف در پـنج   جهينت دراند.  داشته نظربراي پايداري سفره در  منابع
مقدار حقابـه،   تناسب بهنسبت برابري، انصاف  است: تقسيم به گرفته قراربعد متفاوت مورد بحث 

  كارآيي. تناسب بهتقدم زماني، و انصاف  تناسب بهمعيشت، انصاف  تناسب بهانصاف 
بايد اين منطقـه  «شده است:  تناسب حق برابر بدين شكل بيان  صيص آب بهانصاف در بازتخ

طور مسـاوي تقسـيم    نجات پيدا كند. بايد هرچه را روي سفره است بر كل موتورهاي موجود به
  ».يكسان تقسيم كنيم ميليون متر مكعب مجاز است، همه را بايد بين همه به 377كرد. اگر 
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بايـد بـر   «كنند معتقدند:  تناسب مقدار حقابه منصفانه تلقي مي بهگروهي كه بازتخصيص آب را 
  ».تناسب پروانه باشد ها اختالف است و كاهش بايد به اساس پروانه رفتار كنيم، چون ميان پروانه

برداران چـاه هسـتند. تلقـي     تناسب وضعيت معيشت و تعداد بهره گروهي خواهان كاهش به
نفعان در نظر گرفته شود تا امنيت اجتماعي منطقه حفظ  يآنها از انصاف آن است كه معيشت ذ

اي  خـوب اسـت عـده   «شناسند:  تر مي هاي قوي شود و اين توجه را مصداق ازخودگذشتگي گروه
شود شبيه رعايت حق  ازخودگذشتگي كنند. من به حق قانوني مالكان بزرگ اذعان دارم. اين مي

  ».شوند كنيد تا رد و رعايت ديگران را مي كنيد توانيد برويد ولي ترمز مي تقدم. شما مي
كنند و اقدام كساني را كه  چاه منصفانه معرفي مي گروه چهارم كاهش را برحسب زمان حفر

 انـد  اقدام بـه برداشـت آب كـرده    53بعد از اعالم ممنوعيت برداشت از دشت رفسنجان در سال 
هـاي مجـاز در دشـت بايـد آنهـايي       چاه« شناسند. اين گروه معتقدند: غيرمشروع و ناعادالنه مي

كـرد،   اند. هركس بعد از انقالب در دشـت ممنـوع چـاه حفـر     باشند كه اول از همه پروانه گرفته
  ».غيرشرعي كرده است كاري غيرقانوني و

كننـد؛ يعنـي، كشـاورزاني كـه كـارآفرين       گروه پنجم، انصاف را توجه به كارايي معرفي مـي 
هاي بيشتري هستند بايد مورد توجه بيشتري قرار گيرند.  گروههستند و قادر به ايجاد كار براي 

همة داستان ما اشتغال است. اينجـا مالـك يـك بـاغ     «اين مسئله به اين شكل بيان شده است: 
مشـغول   ازاي صد هكتار زمين، پنجاه نفـر  پسته فقط مالك نيست، كارآفرين هم هست؛ چون به

د بـه اشـتغال هـم توجـه شـود. اگـر قـرار اسـت         شوند. در مسئلة كاهش برداشت بايـ  كار مي به
روند يا  مالك برداشت را زياد يا كم كنند، بايد توجه شود چند نفر سركار مي مالك يا عمده خرده

  ».شوند كار مي چند نفر بي
يانه تركيبي از دو زيرمقولة آمادگي براي كـنش  جو مشاركت: بينش يانهجو مشاركتبينش 

بردهايي مثـل   كنندگان در بيان خود راه رايي مشاع است. مشاركتمثابة دا بهتفاهمي و درك آب 
اند. حفاظت از منبع به تشـكل   ايجاد تشكل ميانجي براي توافق و حفاظت محلي را معرفي كرده

بايـد   شـده  يمعرفبردهاي  گيرد. با راه صورت مي درازمدتواگذار خواهد شد و تفاهم براي منافع 
ي داشـت.  ريـ گ شـكل ، اعتماد، انصاف و تفاهم امكان وگو گفتكه در آن  آمد يموجود  تشكلي به

  اين عامليت ذهن كنشگران و نمايندة آمادگي براي كنش تفاهمي است.
شـود.   جويانه بـا زيرمقولـة درك دارايـي مشـاع تكميـل مـي       از سوي ديگر، بينش مشاركت

 و احساس مراقبت مشترك،نيازمندبودن به ، ناپذيربودن آب پنهان و تجزيههايي همچون  ويژگي
كنندگان از مبحث آب زيرزميني دريافته بودند. در ايـن حالـت، فهـم     اني را مشاركتتعلق همگ

گيـري بهتـر كمـك     آورد كه بـه تصـميم   وجود مي دارايي مشاع مسئلة مشتركي را ميان اعضا به
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ي دارد. ايـن مسـئله را   هاي حاكميت اهميت اساسـ  كند. فهم مسئلة مشترك در ميان بخش مي
دهند كه مثالً در بحث گروه متمركز فردوسيه دربـارة   كنندگان به اين شكل بازتاب مي مشاركت

طرفي بين مـا باشـد، كشـاورزان بـا      اگر تشكل ميانجي بي« توافق گفته شد: رسيدن به تفاهم و
  ».شود به توافق خواهند رسيد هايي كه به حفظ آب منجر مي دولت بر سر طرح

فايده ندارد من تنهايي مراقب آب باشم. اگر مـن  «ر بحث گروه متمركز بهرمان گفته شد: د
اين آب نعمتـي اسـت    «و » كشد. همه بايد مراقب اين منبع زير پايمان باشيم نكشم، ديگري مي

كه خداوند به ما داده است و فقط متعلق به يك نفر و دو نفر نيست كه بخواهند مصرف كنند و 
  ».بقيه ربطي نداردبگويند به 

هـوايي و كـاهش    و ايـن مقولـه از دو ويژگـي درك تغييـرات آب     درك تغييرات اقليمـي: 
از  تغييرات نابهنگام دماييو دهي رودخانه  كاهش آب هوا، شدن گرممحصول ساخته شده است. 

انـد.   وهـوايي بـه آن ارجـاع داده    كنندگان در مقولة تغييـرات آب  هايي هستند كه مشاركت نشانه
گذارد، ولي تغيير در منـاطق باالدسـت،    مي طور غيرمستقيم بر منطقه اثر گاهي اين تغييرات به
شـود:   بـاره، گفتـه مـي    گـذارد. درايـن   دست نيـز تـأثير مـي    مناطق پايين كه منشأ آب است، در

هـاي   زنـد. دشـت رفسـنجان از دشـت     هاي آبي را بر هم مـي  وهوايي ميزان مبادله تغييرات آب«
نيست. در باالدست، دشـت بردسـير، دشـت زرنـد و كرمـان را داريـم. بـا كـاهش         اطرافش جدا 

  ».شود خوان كم مي هاي باالدست، ورودي آب بارندگي در دشت
كند. پستة دشـت   كاهش محصول نيز از مواردي است كه درك تغييرات اقليمي را ميسر مي

اخير دائماً گرفتار گرمازدگي هاي  اي است كه به سرما نياز دارد، اما در طول سال رفسنجان ميوه
كننـدگان از كـاهش بـاردهي     شده است. در موقعيت فعلي دشت رفسنجان، بسياري از مشاركت

  اند. تغييرات اقليمي خبر داده دليل درختانشان به
 30مـن (  10در گذشته، از هـر يـك قصـب    «شود:  در بحث گروه متمركز فردوس گفته مي

  ».داريم زور برمي كيلو هم به 3شدن هوا، تا  آبي و باالوپايين بيداشتيم. امروز با اين  كيلو) برمي
درخواسـت  ": در ايـن پـژوهش،   درخواست حكمراني مشاركتي و پايداري منـابع آب 

اي  هـاي زمينـه   منزلـة مقولـة هسـته از درون داده    بـه  "حكمراني مشاركتي و پايداري منابع آب
هاي اصلي پـژوهش اسـت. بـا     سخ نهايي پرسشترين مقوله و پا استخراج شد. اين مقوله انتزاعي

منزلـة   نفعان آب زيرزميني دشت رفسنجان پايداري زندگي خـود را بـه   استناد به اين مقوله، ذي
  كنند كه نيازمند حكمراني مشاركتي و پايداري منابع آب است. اي درك مي پديده
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، از مقوالتي همچون درخواست مشاركت، درخواست پاسخگويي، و درخواست انصاف
بردها  اند. پيامد اين راه نفعان براي پايداري منابع آب ضروري دانسته بردهايي هستند كه ذي راه

جويانه در ذهن افراد است. اين بينش، با دو بعد آمادگي براي كنش  گيري تفكر مشاركت شكل
خود كنندگان را در تفسير حكمراني مطلوب  تفاهمي و درك دارايي مشاع، شيوة تفكر مشاركت

  كند. براي رسيدن به پايداري منابع آب آشكار مي
اين . ييمشاركت و پاسخگو ت،يوجود دارد: شفاف يمشاركت حكمراني يبرا يديسه عنصر كل

كند از طريق مطالعه و تمـرين،   نوع از حكمراني بر مشاركت واقعي شهروندان تأكيد و تالش مي
شـود شناسـايي كنـد و بـراي      شهروندان مـي رويكردهاي قديمي حكمراني را كه مانع مشاركت 

  ).2012 1فار، ـ  حل بيابد (لوي تعميق حضور واقعي شهروندان راه
هـاي سياسـي، اداري،    اي از نظـام  حكمرانـي آب را مجموعـه   2يـاري جهـاني آب   مؤسسة هم

كند كه ايجاد و مديريت منابع آب و انجام خـدمات مربـوط بـه     اجتماعي و اقتصادي تعريف مي
  ).10: 1397اسفندياري، (كند  شكل مناسب را محقق مي آب به انتقال

  
  گيري بحث و نتيجه

مثابة  به "درخواست حكمراني مشاركتي و پايداري منابع آب"اي  در اين پژوهش، مقولة هسته
نفعان منابع آب  هاي پژوهش استخراج شد. بر طبق اين مقوله، ذي پاسخ نهايي به پرسش

ي پايداري منابع آب زيرزميني با درك تغييرات اقليمي، زيرزميني دشت رفسنجان برا
منزلة  بردها به بردهاي مشاركت، پاسخگويي و انصاف را پيشنهاد كردند. پيامد اين راه راه

  جويانه است. گيري بينش مشاركت شكل
بر اين باور است كه كنشگران  ،اجتماعي ةگرايان كيد بر بينش ساختأبا تاي،  نظرية زمينه

 اي گونه بهو  كنند مي ايفاي مهم در ساخت و بازسازي زندگي اجتماعي خود نقش اجتماعي
د. بسياري از فعاالن اجتماعي و كنن بازانديشانه و آگاهانه در برابر محيط و تغييرات آن عمل مي

هاي  بيني محيط زيستي بر اين باورند كه براي ايجاد تغيير مؤثر، نيازمند تغيير عقايد و جهان
هستيم. ريشة بسياري از مشكالت جهان امروز در بحران ادراك، يعني طرز نگاه ما به  دار ريشه

دهد كه به فراسوي  جهان و ارتباط با آن، نهفته است. تالش براي درك مجدد به ما امكان مي
  اي برويم كه ما را به وضعيت دشوار كنوني كشانده است. مرزهاي فكري

__________________________________________________________ 
1. Levi-Faur 
2. Governance World Participant (GWP) 
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ب مقوالتي همچون درخواست مشاركت، درخواست مقولة درك تغييرات اقليمي بر انتخا
انصاف و درخواست پاسخگويي مؤثر است. مقولة درك تغييرات اقليمي، با دو ويژگي درك 

دهد تا  نفعان آب زيرزميني را در تنگنا قرار مي وهوايي و كاهش محصول، ذي تغييرات آب
ها، فهم  . اين درخواستبردهايي اتخاذ كنند كه وضعيت در حال تغيير را مديريت كنند راه

  دهد كه حاصل درك وضعيت در حال تغيير است. جديدي را نمايش مي
كنندگان در بحث گروه متمركز منعكس  مقولة درخواست مشاركت كه در آراي مشاركت

كرده است، شامل سطوح نردبان مشاركت را ترسيم  )1385( كه آرنستاين طور شده بود، همان
شوند يا خواهان مشاركت هستند  كه در فرآيند مشاركت درگير ميمختلفي است. همة افرادي 

رساني،  معناي يكساني از مشاركت در نظر ندارند. اين مقوله شامل پنج سطح است: اطالع
كنندگان، ايشان  كاري، نمايندگي و نظارت شهروندي. از منظر مشاركت آموزش توانمندساز، هم

شدند. در اين حالت، درخواست  تر مي دولت ايمنرساني در برابر تصميمات  با وجود اطالع
كنندگان براي آموزش به يك آموزش رسمي ختم نشده است و آنها خواهان آموزش  مشاركت

  توانمندساز هستند.
كند. مقولة آموزش  هاي ورود به مشاركت معرفي مي ) آموزش را از نشانه1386آرنستاين (

كنندگان انتظار  شود. مشاركت سويه ختم نمي ككنندگان به آموزش رسمي و ي در بيان مشاركت
رسميت شناخته شود و  اي به هاي منطقه تفاوت دارند دانش عملي و بومي آنها برحسب

) اين نوع 1363هايي را بياموزند كه در جهت كنترل بيشتر بر منابع استفاده شود. فريره ( مهارت
جاي تمركز بر انتقال دانش  ه بايد بهدهد ك بخش دانسته است. او توضيح مي از آموزش را رهايي

كنندگان، در  نفعان پرداخته شود. مشاركت و اطالعات، به كنش جمعي و بازخوردهاي ذي
آب، يادگيري  "ارزش اقتصادي"جايگاه شهروند ناظر، براي مفهوم توانمندسازي، كمك به فهم 

بخش  ه در آموزش رهاييفرير را تعريف كردند. "نهاد هاي مردم سازمان"كار گروهي، و تشكيل 
دهد. در اين حالت، شهروندان از طريق  تمركز اصلي را بر توانمندسازي شهروندان قرار مي

گيرند  بردهاي مطلوب خود در پيش مي مشاركت فعال در تشخيص مسائل، مسير توسعه را با راه
  ).8: 2009(توفت و مفالُپولُس، 

سازي  پارچه كاري براي يك ت. همهاي درخواست مشاركت اس كاري يكي از ويژگي هم
كنندگان، اين شيوه به  از منظر مشاركت است. پارچه مديريت يكهاي پسته و  مديريت باغ
عدم تبعيض در شود.  هاي مؤثرتر در مديريت آب منجر مي وري و اتخاذ تصميم افزايش بهره

بندي  شناختن نمايندگانشان ذيل عنوان نمايندگي دسته رسميت نفع و به ذي هاي گروهميان 
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دانند و خواهان آن  ها مهم مي شدن صدايشان را فارغ از تبعيض كنندگان شنيده شد. مشاركت
  گيري دعوت شوند. هاي تصميم هستند كه نمايندگانشان به جلسه

، طرف بي گري ميانجينهاد مدني،  ويژگي نظارت شهروندان در مقولة مشاركت به ضرورت
واگذاري و بران،  تشكل آبتشكيل  ختيار،ا تفويض در تشكل،نفعان  ذي ةهم ةحضور نمايند
عهده  تواند بر اشاره دارد. درخواست برپايي يك نهاد مدني با همة وظايفي كه مي مديريت آب

بسترسازي قانوني، از  رساني و نفعان، پايش منابع، آگاهي گيرد، از جمله آموزش گستردة ذي
طوري كه مسئلة آب مسئلة وزارت نيرو يا جهاد نباشد و  مسائلي بود كه بسيار طرح شد، به

  مسئلة همگان تلقي شود.
نفعان است. پاسخگويي در اين  بردهاي ذي مقولة درخواست پاسخگويي يكي ديگر راه

ردي همچون پژوهش با دو بعد عمومي و فني ساخته شده است. بعد عمومي به موا
اشاره دارد.  طلبي شفافيتو  محور هاي آب گذاري براي وعده قانون، خواستن از دولت جواب

برداري بيش  كنندگان معتقدند پذيرش مسئوليت توسط دولت در قبال  ارائة مجوز بهره مشاركت
از توان سفره، داشتن ارادة سياسي كافي در مديريت درست منابع، پاسخگويي در مقابل 

  اساس نمايندگان و مسئوالن دولتي بسيار ضروري است. هاي بي وعده
 و اند داده مجوز چاه حفر يبرا كه كساني پروانه، از بيش كنندگان برداشت قانوني مجازات

 كنندگان مشاركت اصلي هاي خواسته از دولتي متخلفان شناسايي و شفافيت براي دادگاه برگزاري
اند و درخواستشان را  هاي مختلف از دولت پاسخ خواسته برداران خرد و عمده به شكل است. بهره
  اند. هاي متمركز مطرح كرده  هاي مختلف در بحث گروه به شكل

محور است. منظور از انصاف، كاهش حجم  برد پارادايم مشاركت درخواست انصاف سومين راه
ده است؛ بنابراين، اين مقوله از پنج بعد مجزا ساخته شد. خوان بيان ش برداشت براي پايداري آب

 دراند؛  داشته نظرمنابع براي پايداري سفره در  صيبازتخصكنندگان انصاف را در زمينة  مشاركت
اند: تخصيص  داده قرار، بسته به موقعيتشان، انصاف را با پنج بعد متفاوت مورد بحث جهينت

تقدم زماني  تناسب بهمعيشت،  تناسب بهمقدار حقابه،  تناسب هبتناسب برابري،  منصفانة منابع به
  كارايي. تناسب بهو 

دولت  هنگامي كه .انصاف اهميت اساسي دارد ةاصالح حكمراني مسئلمقولة در 
حد  تا برداران بهرهكاري  ن و جلب همشدن تصميم مسئوال اصلي نباشد، اجرايي ندةگير تصميم

نيز در گرو  تصميميبودن هر  وابسته است. مقبول ها تصميم "بودن مقبول"و  "معقول"زيادي به 
پنج درك  در نتيجه، درخواست انصاف، كه بر شدن آن تصميم است. عادالنه و منصفانه تلقي

گيري مشاركتي درباب پايداري منابع آب زيرزميني  متفاوت از انصاف داللت دارد، در تصميم
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منزلة مكمل  ت وجود قواعد منصفانه، مؤثر و مشروع به) معتقد اس1395( اثرگذار است. استروم
  سهم هنجارها براي حفظ يك مجموعه (مثل دشت رفسنجان) در طول زمان ضروري است.

جو است. اين مقوله از دو بعد كنش  شده، مقولة بينش مشاركت بردهاي ارائه پيامد راه
توان از دريچة ارتباطات با  ميتفاهمي و ادراك دارايي مشترك ساخته شده است. اين مقوالت را 

جو اصل كليدي حكمراني مشاركتي  آراي هابرماس و استروم تحليل كرد. مقولة بينش مشاركت
كنندگان با دو وجه كنش تفاهمي و درك دارايي مشترك  و پايداري منابع آب است كه مشاركت

آمادگي ت، در گرو اش كردند. وضع قوانين محلي و اجراي آن، كه استروم مطرح كرده اس معرفي
است كه از يك ذهن و زبان  دوطرفهجرياني  نفعان است. كنش تفاهمي ذي يبراي كنش تفاهم
اند هدايت و  وگو معتبر تلقي كرده آن را قواعدي كه دو طرف گفت د وشو واحد ناشي نمي

  كند. مشخص مي
اي با خويش رابطهتواند در كنش ارتباطي هابرماس، نوعي نگاه بازانديشانه وجود دارد كه مي

شيوة نقد گزارة خويشتن، نقد كنش خويشتن يا نقد بازنمايش خويشتن برقرار كند. خود  به
حال به  اند با خويشتن با الگوي خودانتقادي وارد رابطه شود و درعينتوترتيب مي همين به

ندگان با كن هاي معطوف به تفاهم دست يابد. در اين حالت، مشاركت ها و بازنمايي كنششناخت
هايي براي پايداري منابع آبي مشترك  درك اين چنين كنش تفاهمي در پي رسيدن به راه

بودند. كنش تفاهمي در نظر هابرماس تلفيق نظريات مبتني بر عامليت كنشگران و سلطة 
دهند. اين كنش تفاهمي با درك دارايي  ساختارهاست كه درك متفاوتي از انصاف را شكل مي

كنندگان در بحث گروه متمركز به  زند. مشاركت وضعيت متفاوتي را رقم ميمشترك است كه 
لزوم بازانديشي درباب نگرش خود به پايداري دارايي مشتركشان و آمادگي براي كنش فعاالنة 

  تفاهمي در جهت حفظ آن اشاره كردند.
دن و كر ) تفكر جمعي و مشاركتي را نوع متفاوتي از درك1381نقل از نيكول،  (به بوهم
ميليون  وبيش حدود يك كند اين همان طريقي است كه نوع بشر كم داند و تأكيد مي تفكر مي

جويانه قادر است مراتبي از روابط و  سال در مسير آن بوده است. از منظر بوهم، تفكر مشاركت
 نما، كه به آيد؛ چراكه برخالف تفكر واقع نما برنمي مناسبات را درك كند كه از ديدگاه واقع
ديدن متمايل است. تفكر مشاركتي و جمعي  پارچه تفكيك و جداسازي گرايش دارد، به يك

بيند. با درك وجود چنين نگرشي برخاسته از  چيز شريك و سهيم مي كس را در همه همه
اي كه  مثابة مقوله جو به كنندگان در بحث گروه متمركز، بينش مشاركت هاي مشاركت ديدگاه

  كنندگان بود خلق شد. پيامد درخواست مشاركت
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محو اني مشاركت
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شناخت و ارتقاي«

وعه مقاالت يازده
  .657- 674ن:

منابع آب زيرزمين
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  دانشگاه. و حوزه پژوهشگاه: قم ،انساني علوم در تحقيق روش و فلسفه) ب1391( محمدتقي ايمان،
  روز. فرزان: تهران عطاردي، سهراب و الهام ابوتراب ترجمة ،تو و من) 1380( مارتين بوبر،

گيري جنسيتي پسران نسبت به  بازسازي معنايي جهت) «1388داريوش و ايمان محمدپور ( بوستاني،
 .172- 142: 44يازدهم، شمارة  ، دورةبردي زنان مطالعات راه، »اي دختران؛ ارائة يك نظرية زمينه

 هاي پژوهش دفتر: تهران نژاد، حسين محمدعلي ترجمة ،ديالوگ دربارة) 1381(بوهم، ديويد و لي نيكول 
 ها. تمدن وگوي گفت المللي بين مركز همكاري با فرهنگي،

 نو. طرح: تهران ،ناپذير؟ اجتناب ضرورتي يا واهي كوششي: واقعي جهان در وگو  گفت) 1381( علي پايا،

  ، تهران: حريم دانش.ارتباطات مشاركتي در جامعة روستايي) 1393( جعفري، ابراهيم
سال سوم، شمارة  ماهنامة دنياي پسته، ،»برداران اولين گام شنيدن صداي بهره) «1397ي، مريم (حسن

27 :28 -30.  
كاربرد نظرية استروم در استفادة پايدار از منابع ) «1392مشهدي ( ، اعظم و مهدي خداپرستمحمدباقر

ماه، دانشگاه آزاد  بهمنزيست و توسعة پايدار،  يط مح، در: سومين همايش ملي سالمت، »مشترك
  اسالمي، واحد بندرعباس.
به  يابي دست ةالزم ينيرزميآب ز كياستراتژ ريحفاظت از ذخا) «1396درخشان، هاشم و همكاران (

   ، در: دومين كنفرانس پدافند غيرعامل و پيشرفت پايدار، مهرماه، تهران.»داريپا  ةتوسع
در:  ،»يعموم گذاري سياستمناسب در  يانرنقش حكم« )1393(فرد  يمژگان صادق لي وع ،فرد يشجاع

 يعلم هاي همايشمركز  راز،يكارها، ش و راه ها چالش تيريمد المللي بينكنفرانس  نيدوم
   .162- 160: نگار شيهما

) مطالعات منابع آبي رفسنجان، گزارش مطالعة موردي دشت 1393اي كرمان ( شركت آب منطقه
 ). 93- 92رفسنجان (سال آبي 

 ،»سياسيـ  سيستم) و نقد اجتماعي جهان زيست و( نظرية كنش ارتباطي) «1384عي، محمود (شفي
  .166 - 150: 2شمارة  ، دورة اول،فصلنامة دانش سياسي

: 178 ، شمارةماهنامة تدبير، »حكمراني خوب، مفهومي نو در مديريت دولتي) «1385(صانعي، مهدي 
26 -33. 

و   مطالعات ةسسؤ: دانشگاه تهران، م آبياري سنتي در ايران، تهران يها ) نظام1359جواد ( نژاد، يصف
 اجتماعي.   قاتيتحق

 دورة اول، ،پايدار توسعة و آب، »حكمراني خوب و مديريت آب« )1393عمرانيان خراساني، حميد (
 ، تهران: نزديك.شناسي مشاركت جامعه) 1385و محسن نيازي ( غفاري، غالمرضا. 95-94: 3 شمارة

مدخالن در بخش آب؛ مطالعة  ارزيابي ذي) «1394فرد، سميرا، علي باقري و شاهرخ شجري ( غفوري
  .28- 16: 2، سال يازدهم، شمارة تحقيقات منابع آب ايران، »موردي: محدودة مطالعاتي رفسنجان

 .خوارزميتهران:  ،ترجمة احمد بيرشك ،يان پيشرفتآموزش در جر )1363(پائولو ، يرهفر
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 ، تهران: رسا.سوم جهان درارتباطات توسعه  )1388( ابوالفضل دانايي و رقيه جامع ليرضا،فرهنگي، ع

 .ني: تهران سوم، چاپ جليلي، هادي ترجمة ،كيفي تحقيق بر درآمدي) 1390( اوه فليك،

 .دات: تهران ،ايرانيان ميان در گويي تك فرهنگ گستردگي و وگو گفت شوق )1391(حسن  مرادي، قاضي

، تهران: انديشكدة تدبير آب ايران، تاريخ »حكمراني خوب به زبان ساده) «1395يحيي (  كمالي،
 http://www.iwpri.ir/vdcicza52t1au.bct.html، دسترسي در: 20/1/1395دسترسي: 

ي و حفاظت آب و آبفا دربارة مقالة بردار بهرهي ها نظاميركل دفتر مدجوابية ) «1390( ميبدي، جواد
  .31- 30: 31سال سوم، شمارة  ماهنامة دنياي پسته، ،»"شوند يمچرا قوانين نقش بر آب "
 دار،يپا توسعة و آب منابع تيريمد) «1390( موفق يغفار فرشته و يمانيسل ميكر ،يدمصطفيس ،يمرتضو

  .131- 126): 78 ياپيپ( 2 شمارة ودوم، ستيب دورة ،فاضالب و آب ةينشر ،»رفسنجان دشت: يمورد مطالعة
محيطي در كشورهاي  تهديدات زيست) «1393فرد ( مهكويي، حجت، كاظم جاجرمي و زهرا پيشگاهي

اي، سال چهارم،  ريزي منطقه ، برنامه»تأكيد بر بحران منابع آبفارس با  ي ژئوپليتيكي خليج ا منطقه
 .143-133: 13شمارة 

  ، تهران: همشهري.هاي انتقادي ديدگاه هاي رايج و نظرية رسانة انديشه) 1389زاده، مهدي ( مهدي
  چشمه.: تهران ،هابرماس بازخواني) 1389( حسينعلي نوذري،

ساختار و كاركرد  وگويي در كنش تفاهمي: ي گفتها ) نقش آموزش مهارت1393نوري، فاطمه (
ارشد علوم ارتباطات اجتماعي،  نامة كارشناسي آموزان دبستاني، پايان وگوي كندوكاوي دانش گفت

  دانشگاه عالمه طباطبايي.
پيرسرايي، تهران:  زاده يحيي ترجمة حسين پايدار، جهان جهت در اجتماعي معرفت) 1394( آرين والس،

 علمي فرهنگي.

  ، ترجمة كمال پوالدي، تهران: مؤسسة ايران.نظرية كنش ارتباطي) 1384هابرماس، يورگن (
، ترجمة دگرگوني ساختاري حوزة عمومي: كاوشي درباب جامعة بورژوايي) 1392هابرماس، يورگن (

  جمال محمدي، تهران: افكار.
 :، دسترسي در1396آذر تاريخ دسترسي:  ،»مفاهيم: توسعة پايدار چيست؟) «1386( همشهري آنالين

http://www.hamshahrionline.ir/news/30508 
المللي پژوهش گروه متمركز براي علوم اجتماعي و علوم  راهنماي بين) 1392هنينك، مونيك (

  ، ترجمة ايرج فيضي و مهسا طاهران، تهران: تيسا.بهداشتي
 ،روزنامة دنياي اقتصاد، ترجمة مينا تهراني، در: »توسعة پايدار و منابع آب) «1391( تئودور ،نتزيه

 .7/4/1391، چهارشنبه 1730شمارة 
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