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 چكيده 
سیياسیتگراری درسیت به عنوان اولين مر له از تصميم گيری در مديريت و  س مسائس، بر مینای ایولي اساسي پايه ري ی 

های عملياتي را تحت تاثير قرار دهد.  شیده اسیت و عدم توجه به اين اییور در تدوين سیياستها، مي تواند اجرای برنامه

انسییجام سییياسییتي يكي از مهمترين اين ایییور اسییاسییي اسییت.  س مسییاله بحران آب در ايران ني  از اين قاعده مسییت ني 

نيسیت.پژوهش  اضیر بر شناسايي عوامس مولد انسجام سياستي در  وزه آب ايران و چگونگي روابط آنها متمرک  بوده و از 

 13مفهوم ، 19کد ثانويه،  69کد اوليه، 131جهت شیناسیايي اين عوامس مولد استفاده شده است.  "ه بنيادنظريه داد"روش 

مقوله ایلي در اين پژوهش استخراج گرديد. مقوالت ایلي استخراج شده، بعنوان عوامس  8فرعي ودر نهايت  طیقه يا مقوله

کدگراری انتخابي، الگوی روابط بين اين عوامس ني  ارائه مولد انسیجام سياستي در  وزه آب ايران معرفي شدند و پس از 

 گرديده است. 

 

  سياستگراری، انسجام سياستي، آب، نظريه داده بنياد ها:کليد واژه

    

 مقدمه  -1

ایران از جمله کشورهایی  اتوک که  ی کشوجد جآب مو کراجه اتوکد هروآ تریی جممهکج ک یجرش  ه ر رای ع  رتمه      

ر رنشهن ج زیرتیخک ایب نیکیف   رزیی موج افک کهفهک موج کشیعهزب نیکیهمکآج هعییب خردکفیی  ده  یکهن کراد غذای ج افزایش 

انآازه تآ تیزبج حفر  هش از انآازه چیه ایب عمهق غهر کجیزج خشجسیل ج تهدج  قیضیب موج قهمک اهزان مو عانرژبج  رتمه  هش از 

 غههراش مو ع ارای ج ارتهیق فراعان  راب  رتمه  آعن  رجه  ه  بههن  جیلهف جیکی اهآهعلهج  کشرهج  حریم ای ع    ثبی   اقتصیدبج 

[د   آی   اتک  راب 1شجد مو ایران کحسرو ک  ررنآ]تیختیه نیکنیتب حجمران  مو ع نیمگیا  زیسک کحهط  پهشران ایب عمآه ک

 کقی له  ی این کسیله ع پهشران ایب منج تهیتتگذاهب کیهمکآ ضرعهب اتکد 

   1سياستگراری کارآمد -1

 هت ی ظرف  رردج یی  من  ه دقک اهز هن من کیکال دهک رردج عاقی    عمل بجنبه ای"اتک که  هیتت ت کنیتب هیتوکتو     

رردد این نرع تهیتک تهیتک دهتک دهک کیکال ده من داهدج  عملهی    که نقشو فردبع  رتو  ار  روآه    برد کسوتمر رراح ب را

                                                           
1 Sound policy 
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 "ج انسجیم تهیتت 6ج ییدگهرب ع   برد کستمر5ج  فراگهرب4ج پهرتتگ 3ج هعیجرد هع  ه  هرعن2نیکهآه ک  روردد هعیجرد هع ه جلر "ععمل 

 [د 2گ  ایب تهیتک کیهمکآ کحسرو ک  ررنآ ]عیژ 7)ریکد امیانگ  عیجپیهچگ (

 ی  رتومه جراکی ع افزایش عراکد کرثر ده رجد گهرب کسیلدج اکرعزه نهیز  ه امگرای  ده  سهیهب از حرزه ای  هش از پهش     

ژعاش  ر پ احسوی  ک  رورد ع عنصور انسجیم تهیتت   ه یج  از ک مترین کبیحا داو حرزه تهیتتگذاهب  بآید رآه اتکد لذا ده این

 کف رم انسجیم تهیتت   منران یج  از ک مترین عنیصر تهیتتگذاهب کیهمکآ ده خصرص کقی له  ی کشجد مو ایران  یکهآ رآه اتکد 

 انسجام سياستي  -3

انسوجیم توهیتوت   میهیف کحآعد ع گسوترده داهدد  مریف  ه رجد کحآعد من عبیهش اتک از اینجه ااآاا تهیتت  ده       

صووورفی  ه اقآاکیش ع فمیلهت یب امین حرزه کحآعد نم  رووورنآ ع  ییآ اقآاکیش فراحرزه اب امگرا رووورنآد ده  مریف  یک زکهنه خیص

گسوترده انسجیم تهیتت   حا دعلک کطر  ک  رردج اینجه ااآاا تهیتت  ده یک حرزه خیص صرفی  ه اقآاکیش ع فمیلهت یب دعلک ده 

[د  انسجیم تهیتت  ها چهزب  هش از 3ر ن یدای  ییآ  ی اقآاکیش دعلک امگرا رورنآ ]امین حرزه خیص کحآعد نم  رورنآ ع اقآاکیش دیگ

 ت تهیت انسجیمک  دانآد ده عاقی ده  حقق ااآاا گسترده  ر  هیتک ایت هناجتنیو از  میهض   عیکدع  9ع یجپیهچگ 8کفیاهم امیانگ 

  راب ی م افزاا یجیدج ک ا  جدعلت بده تر یتر اداهاش ع تیزکین ی هیتت کتقی د اقآاکیش تو یکع  قر هسوتمی هکده اه بیط  ی اه قیء تو

عاکنش  ییرک کشت یجنتی ع حقق ااآاا  ج ک ینفمینذ امجیهباز  هنینارم "هیتت انسجیم ت" یرآد   رآهج ک یف ه ااآاا  مر تهی  دت

هط ج کح کیسااآاا ز هرتآج ه حآاقد ککختلف  هیتت ااآاا ت هنکه  نیقضیش  اتک   ده حیلج این  یروآ  کهیتوت  تو  یب ه کحرک

انراع انسوجیم تهیتت  از دیآگیه کتخصصهن اهاله  1[د ده جآعل 2حیصود ک  رورد] ی افزا ع ام آرورن  کترازن ک بع اقتصوید اجتمیع 

 رآه اتکد

 از دیآگیه کتخصصهن  ج ک  حقق تهیتک ایب کیهمکآ تهیتت  انسجیم انراع -1جدور 

 تهیتت انراع انسجیم  کتخصص هدیف

1 ( Geerling(2003  خش   هن ع کحل  افق ج عمردبج  

2 Brissalouis 2004 افق  ع عمردب 

3 Piccitto & et al 2005   عگهرنآه دانآه کشرهایب کشرهبج  هن داخل ج 

4 Duraiappah& Bhardwaj2007  ن یدب ع تیزکین  عمردبج افق ج 

5 Reyes-Mendy & etal 2014 داخل  ع عمردب افق ج 

6 Siitonen& etal 2016  گهرنآهج داخل -افق ج عمردبج چنآجینبهج دانآه 

 [13[ج ]12[ج ]11[ج ]9[ج ]7[ج ]6کنبی: ]

     

                                                           
2 Forward-Looking 
3 Outward-Looking 
4 Joined-up 
5 Inclusive 
6 Continuous learning & improvement 
7 Policy Coherence (incl. coordination & integration) 
8 Coordination 
9 Integration 
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عآم عجرد انسوجیم توهیتت  ده تطر  کختلف قی د  شخهص اتکد  منران کلیل عل   ده  رهتو  عضومهک حرزه مو ایرانج  

هغم کیاش کنی ی م   ده دتووتر  کشووره ع هعیجرد   هنه توویزب کصوورا از توورب کترلهین  یکهن مو ده ایران) عزاهش نهرع(ج ام نین 

دهصآ زکهن ایب کشیعهزب کشره  حک  95ستهمد ریاآ اداکه اتتفیده از فنیعهب ایب مو  ر ده  خش ایب کختلف  ی   ره عهب پییهن ا

[د این اکر که یج  از عمآه  رین عراکد کرثر ده کآیریک 4دهصووآ قراه داهنآ] 35-33تووهسووتم م هیهب تووطح   ی کهزان   ره عهب حآعد

ل  نظیم ک کنی ی مو کشوره کحسورو ک  روردج نمرنه اب نیظر  ر عآم انسوجیم توهیتوت  ده تط  افق  اتکد ربق  نآ اعل تهیتک ایب

جم رهب اتوالک  ایران ده  خش موج ایجید نظیم جیکی کآیریک ده کد چرخه مو  ر اتی  اصرل  رتمه پییآاه ع مکییش ترزکهن ده 

حرزه ایب م ریز کشوره  منران یج  از توهیتوک ایب کالن کشوره ده نظر گرفته روآه اتوکج اکی انرز کرضرع مکییش ترزکهن  ه رره 

ای قراه نگرفته اتوک که این اکر یثهر عمآه اب ده کسویله کشجد مو داهد ع نمرنه اب نیظر  ر عآم انسجیم  جآب ده دتوتره کیه تویزکین

 753توهیتوت  ده تط  عمردب اتکد عآم انسجیم ده تهیتک ایب داخل  تیزکین ایب کترل  نهز قی د کشیاآه اتکد  منران کلیل از  هن 

غهر کجیز اسوتنآکه  ییسوت  که اکلرا  رانسووته انآ از روبجه  رق تور یتووربج انرژب  ازاه حلقه چیه 333ازاه حلقه چیه ده کشوره حآعد 

دهیویفوک کننآ ع  یکهن  رق این چیه ای کنبی دهمکآ قی د  رجه ده حرزه  رق کحسووورو ک  رووورد یمن  دع  خش ده داخد عزاهش نهرع 

راهد ک م ایجید کشوجد مو کحسورو رآه اتکج قرانهن کتمیهض  ی یجآیگر عمد کرده انآد امهن رره خالء قینرن  ع  راکم قرانهن از ک

 ه روآش  ی یجآیگر کتضوید اسوتنآ اکی عمآه  رین کشجد ده قرانهنج اتتلنیایتکی اینجه  ی قینرنج قینرن ها ک   ران دعه زدد کلال چیه غهر 

یدیق عآم انسجیم تهیتت  ن یدب ده حرزه [د این اکر از کص5اتوتلنیء ک  رورنآ ] 85کجیز  ییآ پر رورد اکی چیه ایب غهر کجیز قبد از تویل 

مو ک   یروآد عضوی قرانهن جیکی عکینی ده حرزه مو ع اجراب این قرانهن از ک مترین عراکد زکهنه اب ده ایجید انسوجیم توهیتت  ج ک 

م تهیتت  ده صنمک ا مید عمردبج افق ج داخل  ع ن یدب انسجی 1کقی له  ی کشجد مو ده کشره کحسرو ک  رردد لذا  ی اتتنید  ه جآعل 

مو ایران کرهد  یکهآ ک   یروآ که ک   راننآ کرجب رجد گهرب انسجیم تهیتت  کطلرو ج ک ایجید فضیب تهیتتگذاهب کیهمکآ ده 

 حرزه مو کشره ع کقی له  ی کسیله کشجد مو ررنآد  

کطی ق اد هیش کرضورعج نظر کتخصوصهن ع نتییج حیصد از  رهت  ایب کهآان  تیختیه حرزه مو ایرانج  رکهب  از دیآگیه     

Duraiappah& Bhardwaj(2007) ع) Reyes-Mendy & etal (2014  ج ک انتخیو انراع انسوووجیم توووهیتوووت  کرثر ع

 [د 7[ ع ]6 رتهم ک  ررد] 1رجد  اتتخراج کآل کف رک  ایجید انسجیم تهیتت   ده حرزه مو ایران  ه

 

 ارزيابي انسجام سياستي   -4

که انسجیم تهیتت  ده یهه چهسک؟  رت  چه کس   ”ده خصرص اقآام  راب ایجید انسجیم تهیتت  ا تآا  ییآ کشخص ررد    

یتخ  ه این پرتش ی کرفق نهسک ارچنآ این کشیاآاش تیده  ه نظر ک  هتنآ اکی ده  هشتر کراهد پ“اجرا ک  ررد؟ ع  ی چه اآف  ک   یرآ؟ 

ده این هعیجرد  [د9ک  روورنآ] اهزیی    لحیظ انسووجیمج ااآاا اعلهه ع( اثراش ای ع خرعج ) نتییج اآاج  ر اهزیی   کبتن  [د ده هعش8]

 ییسوت  پهش از ار اقآاک   راب اهزیی   انسوجیم توهیتوت ج ااآاا کحرهب که کتضومن  حقق اآا اصول  استنآج ج ک رجد گهرب 
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فراینآ  2نیکهآه ک  ررنآد ده رجد  13"عراکد کرلآ انسجیم تهیتت "انسجیم تهیتت  کشخص ررنآد ده این پژعاش این ااآاا کحرهب 

 کل  اهزیی   کبتن   ر اآا انسجیم تهیتت   ی اتتنید  ه هعیجرد پهجهتر نشین داده رآه اتکد 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 مو ایران  کآل کف رک  ایجید انسجیم تهیتت  ده حرزه -1شكس 
 

 نتيجه گيری  -1

 وی  رجه  ه کیاهک اکتشووویف  پژعاش ازهعش پژعاش کهف  نظریه داده  نهید  راب اتوووتخراج الگرب ن یی  اتوووتفیده روووآه  

کطر  گردیآ ع نظر کتخصصهن  ه توه توارال اصول  ده کصیحبه ای  [د 13اتوکدهعش جمی معهب داده ای نمرنه گهرب نظرب ک   یروآ]

 رهره کصیحبه  یزع عمهق  ه رره کبسرط جمی معهب رآد این ته تارال عبیهش  ردنآ از اینجه:

 میی انسجیم تهیتت  کنیتب ده حرزه مو ایران عجرد داهد؟  - 1

 عآم عجرد انسجیم تهیتت  چه کهزان ک   رانآ ده رجد گهرب کشجد مو ده ایران کرثر  یرآ؟  -2

   چگرنه ک   ران انسجیم تهیتت  کطلرو ج ک کقی له  ی کشجد مو ده ایران ایجید نمرد؟ -3

                                                           
10 Policy Coherence Creators 

 

 مقابله با بحران آب در کشور

 سياستهای کالن ملي

 تهیتت یب عزاهش ج ید کشیعهزب

 

 

 تهیتت یب عزاهش نهرع      
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 الف
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 انسجیم تهیتت  داخل 

انسجام سیاستی 

 نهادی

انسجیم 

 تهیتت  افق 

 انسجیم تهیتت  ده حرزه مو 
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کآ  68کآاعلههج  231 یه کصویحبه  یزج  جراه داده ای کشیاآه رآ ع نمرنه گهرب نظرب  ه اربیع هتهآد از کجمرع  22 مآ از     

کآای ع کقرله ایب اتتخراج    ر اتی   3اتتخراج رآنآد ده جآعل ربقه یی کقرله اصول  8ربقه یی کقرله فرع  ع  23کف رمج  29ثینریهج 

 پیهادایم کآگذاهب  یز اهاله رآه اتکد     

 

 
فراینآ اهزیی   انسجیم تهیتت   -1شكس  

 ر  حک عنیعین ررای  عل ج هاابردایج  ستر ایب کل ب کآگذاهب  یزج  ه کقرلهایب رنیتیی  رآه ده کرحله میک  کقرله     

گذاهب حیکم یی رووورای  زکهنه ابج رووورای  کآاخله گرج نتییج ع پهیکآ ای دتوووته  نآب ک  رووورنآد این هعش کآگذاهب  ه این دلهد کآ

رووورد ع خرعج  رووومی هک من  حک قیلب کآل پیهادیم  کطر  کحرهب نیکهآه روووآه اتوووک که کآگذاهب حرل یک کحره انجیم ک 

ای ها  ه عنران ربقه کحرهب انتخیو کرده ع من ها  حک   توووارال کلهوآب یج  از ربقهگر  وی رر نوآب پژعاشگرددد ده این ربقوهک 

 تارال زیر ع  حلهد پیتخ کصیحبه ررنآگین رر   ی کحرهب بداآد کقرلهعنران پآیآه کحرهب ده کرکز فرمینآج کرهد کیعش قراه ک 

ن ید قآه منآج  ”کقی له  ی کشوجد مو ده ایران چهسک؟عیکد کرثر ده روجد گهرب  انسوجیم توهیتوت  ج ک   رینک م“ :روآ رونیتویی 

  منران ربقه کحرهب رنیتیی  گردیآد ”وحرزه م بیتت یهت بع نظیهش  ر اجرا بهاابر نجیکتخصص عکستقد  آع

 فرمینآ ده رووآه روونیتوویی  ایبتووییر کقرله ع کحرهب کقرلة  هن ها طه اتووی   ر اتووتخراج  الگرب 3ده رووجد روومیهه 

 ک  رردد نشین داده کحرهب کآگذاهب

جام شناسايي عوامس مولد انس
(شاخص ها)سياستي 

ا آسيب شناسي سياست ه
هابلحاظ انطیاق  با شاخص

ارزيابي مي ان انسجام 
سياستي
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ج ک ایجید انسجیم تهیتت  حرزه موج  ییست  انسجیم تهیتت  عمردبج افق ج داخل  ع ن یدب ده حرزه مو  1ربق رجد     

ایران روجد  گهرد  ی تهیتت یب دهتک  ه رره کنسجم ا خیذ ع اجرا ررنآج امین چهزب که  حک عنران تهیتتگذاهب کیهمکآ عنران ک  

چیهچروج الگری  ها ج ک ایجید انسوووجیم توووهیتوووت  ده حرزه مو ایران اهایه ک  نمییآد  راب ایجید چنهن الگری  روووردد ده عاقی این 

اهزیی   عضومهک انسوجیم توهیتوت  ده حرزه مو ایران ضورعهب اتکد  رهت  ایب انجیم رآه ده این پژعاش نشین داد که  راب ایجید 

اتتخراج رآه ده این پژعاش  ر اتی  هعا   حیکم  ر عراکد کرلآ انسجیم تهیتت   انسجیم تهیتت  ده حرزه مو ایران  ییست   ر عراکد

 رجه عیژه گردد ع توهیتوک ایب کالن ده  یسدتک حرزه مو  راب رجد گهرب ع یی  قریک این عراکد  آعین ع اجرا   3کطی ق روجد 

از ررف  این عراکد  ه عنران کحره رجد گهرب  رورنآد  ه عبیه   این عراکد  ه عنران اآا ده توهیتوتگذاهب حرزه مو لحیظ رورنآد

 انسجیم تهیتت  اکجین ایجید کحره  راب اهزیی   عضمهک انسجیم تهیتت  ده حرزه مو ایران ها فراام کرده انآد 
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 :ربقه کحرهب 

قآه منآج  ن یدرجد گهرب 

 بهاابر نجی آع کستقد ع کتخصص

ه حرز بیتت یهت بع نظیهش  ر اجرا

 وم

 

  میکالش:کنش ع   

کتخصص نیظر  ر  رتمه ع  ن یدروجد گهرب  --

کنیتوووب حرزه مو    ب ییاز فنیعه ب  ره  رداه

 بع کشیعهز

  رتمه کآیریک کرثر  قیضی ع کصرا --

 

 پهیکآ:

انسجیم تهیتت   

ج ک کقی له  ی 

 کشجد  مو ده ایران

نگرش  :ررای  عل  

جیکی   ه کرضرع مو ده 

 کشره

 

   ده حرزه مو ع هانک فسید فیقآتیلم  فضیب ررای  کآاخله گر:  

 

 
 جیکی عکینی ده حرزه مو نهقران بعاجرا نی آع -ب  ه مو     قتصید رتمه هعیجرد ا  -حجمران  کرثر مو       - :  ستر حیکم
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