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 چکيده

کشور ضعيف است، لذا راهکارهای فني و مديريتي تحقيقات متعددی نشان ميدهد ساختار مديريتي و حکمراني 

نتوانسته مشکالت بخش آب را حل کند. در اين شرايط بايستي به جای تمرکز روی پيدا نمودن راهکارهای جديد، 

ساختار مديريتي را اصالح نمود. در اين متن، شفافيت، به عنوان يک سياست نوين، برای بهبود ساختار حکمراني 

 مطرح شده است.

 

 حکمراني، ساختار مديريت، شفافيت: کليدواژه ها

 

 مقدمه

مدیریت منابع آب در ایران، با معضالت متعددی مواجه است. پژوهش های متعددی در سالهای اخیر، مشکل اصلی کشور ایران 

که با وجود  داز دنی و غیر فنی. در مقیقت این تحقیقات به این می پرفرا سااختار عاعیح مکارا ی دا هته ا د و  ه راهکارهای 

آب  یردبت یشکده)ا دت با شکهت مواجه شود سااختار عاعیح مکارا ی، ارا ه ی متی بهترین راهکارهای مدیریتی ماکن اسا

. لذا به  ظر میرسااد یکی از راهکارهای اساااساای برای به ود (4931, یباقر و یر ظامیم ؛4931, ی و هاکاران قا ا ؛4931, یرانا

ر د وعاعیت مدیریت منابع آب به ود مکارا ی اسات که در این متن به یکی از راهکارهای به ود مکارا ی پرداخته شده است.

 این متن، به این پرداخته شده که چگو ه وععیت ساختار مدیریتی فعلی به ود پیدا کند.

 شرح مسئله

علی رغم اینکه چند دهه ی اخیر، مشاکل کم آبی و لوو  عد  توساعه ی صانعت و کشااورزی مشره شااده است، لکن هر روز 

جایی که متی سهم و مق آبه های موجود از دهه  شااهد توساعه ی صانایع و کشااورزی در سشض موعه های آبریو بوده ایم تا
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های ق ل، تامین  شاده، ولی مناقق دیگری برای کشااورزی توسعه یافته است. بیشی از این توسعه،  اشی از  افرما ی اجتااعی و 

ی از فهاد شفرهنگ جامعه بوده است، لکن قی تحقیقی که در موعه ی زاینده رود ا جا  شد، اث ات شد بیشی از این توسعه،  ا

بوده اساات. به ع ارتی بیشاای از مهااسولین سااازمان های دولتی و  هاد های مکومتی، از قریق را ت و را ت اقالعاتی، اقدا  به 

توسااعه ی کشاااورزی و صاانعت میناود د، و از منابع آب برخوردار میشااد د. اچر چه هی  اقالعات متقنی در مورد میوان فهاااد 

بهیار زیاد است. فرهنگ سازما ی موجود  ظیر رشوه، پارتی و را ت  یو  امهاس فهادشان می دهد وجود  دارد، لکن، تحقیقات  

 به افوایش این فهاد کاک  اوده است. 

 راه حل های سياستي برای حل اين مسئله

راه مل سنتی که برای مل این مشکل به کار چرفته میشد،  ظارت بوده است. به ع ارتی هر مجاوعه ای، سازمان های  ظارتی ای 

را ایجاد میناود تا بر عالکرد افراد زیرمجاوعه  ظارت کنند. لکن این  وع برخورد چند معضااال عاده داشاااته اسااات. او  اینکه 

بر بوده است. به عنوان مثا  در کشور ما سازمان  ظارت و بازرسی یکی از  هاد های  ظارتی  ظارت به شایوه ی سنتی بهیار هوینه 

است که هوینه های زیادی را به کشور تحایل میکند. ثا یا  ظارت سنتی به شدت فاسد پذیر است، به ع ارتی خود سازمان یا  هاد 

خوبی ا جا  دهد. ثالثا  ظارت از قریق ساازمان های  ظارتی  ظارتی ماکن اسات درچیر فهااد شاود و  توا د وهییه ی خود را به 

ععیح خواهد بود. به عنوان مثا  یک کارمند سازمان  ظارت و بازرسی بایهتی هرف چند هیته، کل اسناد مربوط به یک بیش 

ی وجود شرایش یک ساازمان دولتی را که در قو  یک سا  آماده شده است، بررسی کند و قاعدتا توا ایی کشح فهاد در چنین

 دارد. عاان اینکه در صاورت کشاح فهااد، باز در هیه های توبیم و محکومیت ماکن اسات فهااد وجود داشته باشد و  هایتا 

  ظارت به سرا جا   رسد.

رویکرد دیگری که در سالهای اخیر در بهیاری از کشور ها به کار چرفته شده است، ایجاد شیافیت در داده ها و اقالعات است. 

ر واقع این رویکرد به این میپردازد که اقالعات و داده های ساااازمان های دولتی به چو ه ای شااایاف شاااو د که به جای یک د

سازمان  ظارتی، کلیه ی مرد  بتوا ند در  قش  اهر عال کنند. این  گاه از یک قرف میتوا د ما ع ایجاد فهاد شود و از قرفی در 

  شده و قابل پیگیری خواهد بود. صورت رخ دادن فهاد، به سادچی برمال

 تجربه ی ديگر کشورها

تحقیقات  شاان میدهد، ایجاد شیافیت در مدیریت منابع اب در دیگر کشور ها توا هته است، میوان فهاد را تا مد زیادی کاهش 

دهد و    را افوایشدهد و عالوه بر آن، متی در کشااورهایی که فهاااد فراچیر وجود  داشااته، شاایافیت توا هااته اساات اعتااد مرد

سارمایه اجتااعی را تقویت کند، در  تیجه مکومت ها از پشتوا ه ی مردمی بیشتری جهت اجرای سیاست هایشان برخوردار شده 

  (2002لی و هاکاران، ) ا د 
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 تشريح گزينه ی سياستي

یافیت در از شیافیت در وععیت و عالکرد، ش ا دع ارتشایافیت در سیهتم مدیریتی منابع آب در سه زمینه بایهتی رخ دهد که 

  به صورت خالصه ارا ه شده است. 4جدو  ی اجرایی. توعیض میتصری از این سه  وع شیافیت در بد هتصایاات و شیافیت در 

 ی ایجاد شیافیت در مدیریت منابع آبمحورها 4جدو  

 توعیض میتصر محور شیافیت

 های مرت ط به بیش منابع آب، مصارف آب و پهاب از لحاظ کایت و کیییتی دادههاه شیافیت در وععیت و عالکرد

ی بیش آب در دسترس عاو  باشد و قراردادهامکا یهام تیصایم منابع آب شیاف باشد،  شیافیت در تصایاات

در مورد دیگر تصاایاات مشایم باشاد چه تصاایای توسط چه فردی چرفته شده است و 

 مجری آن چه کهی است

ع کاهش از تعارض مناف یبیش آب مشیم شود تا فهاد  اش گرانیو باز رانیچمیمنافع تصا ی اجراییشیافیت در بد ه

 .ابدی

ی وهایح اههی ملی شدن آب بواسشه، در ایران ردیچیماینکه تعریح مکارا ی کل بهتر مدیریت منابع آب را در بر  رغمیعل

و  هایچذارتاسیس یاز به اصاله  آبی مکومت اسات، لذا ایجاد هر تیییری در بهاتر مدیریت منابع عهدهمرت ط با مدیریت به 

ی مربوقه فراهم شود، در مورد شیافیت، به  ظر کارهای مکارا ی  یاز اسات سااز و اهمؤلیهقوا ین دارد. اچر چه در مورد دیگر 

ی شیافیت اقالعات از سوی دولت به مجلس ارا ه شد و در سا  حهیه 4931سااز و کارهای هز  وجود دارد. در سا   رسادیم

 .[5]ی اجرایی آن تصویب چردید ها امهنییآ 49311ی بعد تا سا  هاسا قوا ین مربوط به آن تصویب چردید و قی  4933

ا ون ی اقالعاتی که ق ق قهیکلدولتی موهح ههااتند  مؤسااهااتی مربوقه، ها امهنییآق ق قا ون دساترسای آزاد به اقالعات و 

سااا  به  9به مدت  4939ی مربوقه از سااا  ها امهنییآ، در اختیار عاو  مرد  قرار دهند. ق ق شااودی ای محرما ه تلقی بندق قه

ه ی مربوقهاتیسااارا در  هاآنی دسااترساای به  حوهی و بندق قهی اقالعات غیر هیکلفرصاات داده شااده تا عناوین  مؤسااهااات

 .[1]بارچذاری  اایند و شرایط دسترسی عاو  مرد  به این اقالعات را فراهم  اایند 

ن و و مواردی ما ند در دسترس بودن، قابل فهم بود شودی اعالوه بر اینکه ق ق این قوا ین، کیییت اقالعات ارا ه شاده تضاین 

ی اجرایی قا ون مذکور به اجرا در  یامده است. در ها امهنییآ، در قو  این چند سا  هی  یک از شودی ابه موقع بودن ماصال 

 :چرددیمادامه وععیت شیافیت در سه بعد مدیریت منابع آب تحلیل 
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ی کشااوری ارا ه شااده از سااوی مرکو آمار ایران، هاسااالنامهمنابع آبی: ساااه ه در  یهاهااتمیسااشاایافیت در وعااعیت و عالکرد 

)غیر قابل ترجاه توسااط  افیدیپی هایلفا. این اقالعات در قالب شااودیماقالعاتی کلی در مورد منابع آب و مصااارف ارا ه 

امید. شیافیت اقالعات   توانی اش است و که در مد یک چوار شودیمماشین( و در سشض کالن )زیرموعه یا شهرستان( ارا ه 

 ا دکرده هی  چو ه اقالعاتی روی درچاه اینتر تی خود بارچذاری   اًیتقری متولی مدیریت منابع آب هاسازمانعالوه بر این اکثر 

م لی و م هیی  اقم، کهادادهی مضااوری متعدد( تنها هایریگیپی متعدد از سااوی افراد )و پس از هادرخواسااتو متی پس از 

ازمان ی دقیق در دسترس خود سهاداده)مصاام ه با دا شاجویان کارشاناسی ارشد و دکتری(. ال ته به دهیل متعدد،  کنندیمارا ه 

د ی غیر دقیق و  اصحیض مورهادادهس ب شود  توا دیمی اقالعات هاچنین سازشیافهای متولی  یهت و یا مورد مناقشه است. 

 خود موجب عد  شیافیت شود. توا دیمی بیش از مد اقالعات ارا هبحث قرار بگیرد و اصاله شو د، هرچند 

 ردیچیمی مرت ط با منابع آب )به اصشاله( در پشت درهای بهته صورت هایریچمیتصااکثر   اًیتقر: هایریچمیتصاشیافیت در 

در مالی که تصایاات مرت ط با منابع آب، موجد مق و تکلیح عاومی  شو دیمان عاده از آن مشلع و فقط تعدادی از چرودار

بیشتر از  هایریچ. شیافیت در مورد تصایم [5]و ا تشار آ ها الوامی است  باشادی ابوده و قابل ق قه بندی به عنوان اسارار دولتی 

ی استا ی )اصشالما صح( بایهتی ایجاد شود. تصایم هاسازمانی آبریو و هاموعهو شاورای عالی آب( در  هاوزارتیا هساتاد )

ی دولت وجود  دارد، برای عاو   یو وجود بد هی متولی مادیریت منابع آب عالوه بر اینکه برای خود هااساااازماانی هاایریچ

.  لذا برای اینکه شیافیت در این (2003اسیس و هاکاران، )ی چندچا ه و پیچیده، یکی از عوامل فهادزا ههتند ها امه دارد. آیین 

ی، مرجع ریچمیتصااد و شوراها، بایهتی به صورت آ الین در اختیار عاو  قرار چیرد و مرجع موزه کارآمد باشد، تصایاات افر

 رخ بدهد. 4در اختیار عاو  قرار چیرد. در واقع بایهتی شیافیت عامل مند ظا ی اجرای تصایاات به صورت پروسهاجرا و 

ی، ساازمان های جهاد کشاورزی و ادارات منابع ق یعی امنشقهی آب های شارکتهاتیسااشایافیت در بد ه اجرایی: با بررسای 

اقالعات از جاله چارت سازما ی و وهایح افراد را ارا ه  نیترسادهمشاهده شد که برخی از این ساختارهای دولتی متی  هااستان

تیار عاو  ن به وعوه در اخکه منافع چروداران و تصایم چیرا پردازدیم. در مالی که شیافیت از بعد مکارا ی به این ا د ناوده

و هاکاران،  اسیس)فهاد بیش آب را کاهش داد  توانیممرد  قرار چیرد تا تضاد منافع آشکار شود. چرا که با این  وع شیافیت 

مجاوعه شارایشی که منافع یا عال ق اولیه و ثا ویه شایصی در خالف جهت یکدیگر قرار » . تضااد منافع ع ارت اسات از(2003

تر یعنی چاهی . به بیان سااااده(4339تامهاااون، ) «ای او را تحت تأثیر آن قرار دهدچیر د و شااااید اقدامات و قضااااوت مرفهمی

های و توا ایی وی برای اتیاذ تصایاات و ارا ه قضاوتچیرد ی شایم تحت تأثیر منافع شایصی او قرار میاهای مرفهفعالیت

                                                           
1 Active transparency 
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شاااامل مقو  و هدایای دریافتی، رشاااوه و ساااها   توا دیم. منافع تصاااایم چیران رودیمقرف و عینی از بین اقاینان، بی قابل

ی آبی را ماصل فهاد در هاپروژهی داخل کشور، ا جا  برخی هارسا هی اخیر هاسا ی خصاوصی محهوب شود. در هاشارکت

 ی دقیق فنی.هایابیارزو  ه  ا ددا هتهاین بیش 
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