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Research Paper
Identifying the Perception of South Khorasan Operators in the Field of Sustainable Agricul-
tural Water Resources Management

Water scarcity affects the development of irrigation agricultural land and reduces agricultural products 
directly. In addition, it threatens the food security and income of the villagers. The present research was 
conducted on the typology of mental models of good operators for agricultural water management in 
South Khorasan province. The study deals with the subjective opinions of the participants based on Q 
methodology. It is applied in terms of goal and exploratory and mixed in terms of data collection method. 
The participants of the study consisted of 21 well operators selected by the targeted judgment method 
and snowball technique. According to the results obtained from the exploratory factor analysis, the per-
ception of the participating well operators about sustainable groundwater management at the farm 
level was classified into four types including Equalist, Fatalist, Scientist, and Consumerist types. The levels 
of variance explained by each factor are 27.7%, 16.10%, 14.35%, and 13% respectively. Finally, the results 
showed that the most important factor in achieving a common perception of sustainable agricultural 
water resources management is considering conflict management and negotiation techniques among 
well operators.
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Extended Abstract

1. Introduction

lobally, water scarcity is becoming a 
major challenge due to increasing de-
mand for population growth, accelerat-
ing economic growth, and moderniza-
tion. On the other hand, the biophysical 

and ecological constraints on land expansion due to cli-
mate change have doubled the water scarcity problem. As 
research showed, agricultural activities consume nearly 
70 percent of water in the world, which is even higher 
in developing countries. So, agricultural water manage-
ment has been proposed as a major strategy for poverty 
alleviation and food security in many parts of the world. 
Achieving sustainability in the agricultural sector requires 
the sustainability of the utilization of water resources. Wa-
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ter use and management behaviors are inherently com-
plex, dynamic, and systematic. They are often based on 
habits, and the social and political context that has made it 
difficult to change and thus to identify its types is very im-
portant in understanding the attitude of agricultural water 
users. Attitude is about recognizing information. In other 
words, users shape their personal views of reality based 
on the direct information they receive from many men-
tal and physical sources and interpret it based on various 
factors such as interests, local sociological background, 
and knowledge and experience. So they can shape their 
identity and express their behavior. Due to severe water 
scarcity in South Khorasan, this study tries to determine 
the perception of agricultural groundwater operators re-
garding sustainable water management.

2. Methodology

The present research was conducted with the aim of 
identifying the different mental models of well opera-
tors about sustainable groundwater management in South 
Khorasan province. The search for the perception of the 
participants in this regard was done with Q methodology.  
The dominant paradigm of the study was a mixed meth-
od. The research is an applied one in terms of goal and an 
exploratory mixed one in terms of data collection method.  
The concourse of experts included five well operators in-
volved in in-depth interviews and three focus groups and 
2 experts of Jahad- Keshavarzi organization. Also, the 
participants consisted of 21 well operators selected by the 
targeted judgment method. Forty phrases were extracted 
based on the interviews with the participants and the liter-
ature review. Then a questionnaire was designed with 40 
cards.  The data were analyzed by the Q exploratory fac-
tor. Q methodology is a technique that identifies and clas-
sifies people's perceptions and beliefs. It also categorizes 
groups of people based on their perceptions. Usually, the 
Q method is a link between qualitative and quantitative 
methods. The main difference between the Q method and 
other research methods in social science is that individu-
als are analyzed instead of variables. In this study, five 
different steps were interpreted.

3. Results 

Based on the principal component analysis, the varimax 
rotation, the factor matrix, and the variance percentage, 
four factors were extracted from a total of 40 questions. 
These factors explained one another and covered 66.23 
percent of the total variance of the variables (i.e. com-
mon participants' viewpoints). Based on the results of the 
factor analysis, the participants' perception was found to 

make up four classes including Equalist, Fatalist, Scien-
tist, and Consumerist classes.

4. Discussion 

In this research, Q methodology was used to identify the 
perception of well operators about sustainable ground-
water management in South Khorasan province. As the 
results showed, the well operators who participated in this 
research had different attitudes towards the sustainable 
groundwater management.

5. Conclusion 

The perception of the participants in this research was 
classified into four separate groups. They included Equal-
ists (10.16%) who believe that sustainable agricultural 
groundwater management means well operators’ secure 
access to groundwater, Fatalists (13%) who believe that 
sustainable groundwater management is not relate to sus-
tainable livelihood at all, so it is out of human control. 
The third group were Scientists who believe that sustain-
able water management means sustainable human capital 
(14.35%), and the last group were Consumerists (22.77%) 
who believe that the sustainability of agricultural water 
management means the sustainability of household in-
come classes.
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افزایش کمبود آب کشاورزی نه تنها گسترش سطح آبیاری را محدود می کند بلکه مستقیماً تولیدات کشاورزی را کاهش می دهد و امنیت 
غذایی و درآمد روستاییان را تهدید می کند. تحقیق حاضر با هدف شناسایی و تحلیل انگاره های ذهنی بهره برداران خراسان جنوبی در 
زمینه مدیریت آب کشاورزی با استفاده از روش شناسی کیو انجام شده است. این پژوهش، ازنظر هدف کاربردی بوده و از نوع تحقیقات 
اکتشافی است و ازلحاظ روش گردآوری داده ها، کمی  - کیفی است. در پژوهش حاضر تعداد 21 بهره بردار با استفاده از روش نمونه گیری 
هدفمند و تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند. بر اساس یافته های به دست آمده ذهنیت بهره برداران چاه آب در چهار گروه ذهنیت برابر نگر، 
تقدیر نگر، دانش نگر و مصرف نگر دسته بندی شدند که به ترتیب 22/7 درصد، 165/10 درصد، 14/35 درصد، و 13 درصد از واریانس کل 
را تبیین کردند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که توجه به مباحث مدیریت تعارض و فنون مذاکره و رسیدن به توافق جمعی در استفاده 
پایدار از آب کشاورزی مهم ترین عامل در راستای نیل به یک ذهنیت مشترک نسبت به مدیریت پایدار آب کشاورزی در بین بهره برداران 
چاه آب است. لذا پیشنهاد می شود دست اندرکاران مربوطه با در نظر داشتن این مهم زمینه برنامه ریزی و اجرایی شدن آن را فراهم آورند.

کلیدواژه ها: 
انگاره های ذهنی، بهره بردار 
چاه آب، خراسان جنوبی، 

روش شناسی کیو، مدیریت 
پایدار آب
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مقدمه

سرعت  جمعیت،  رشد  از  ناشی  تقاضای  روزافزون  افزایش 
گرفتن رشد اقتصادی و مدرنیزاسیون، کمبود آب را در سطح 
 (Kang et al., 2017; جهان تبدیل به یک چالش اصلی نموده است
(Zho et al., 2017; Zho et al., 2019. از سوی دیگر، محدودیت های 

بیوفیزیکی و اکولوژیکی در گسترش زمین های زراعی به دلیل 
 (Zho et تغییرات اقلیم، معضل کمبود آب را دو چندان کرده است
(al., 2019 به طوری  که، اهمیت خشکسالی و موضوع کمبود آب 

توجهات زیادی را از سوی مصرف کنندگان به خود جلب کرده 
این  است (Kang et al., 2017; Zho et al.,2019). نکته قابل توجه 
است که آب عالوه بر ابعاد اقتصادی و فنی، دارای ابعاد فرهنگی 
 (Bijani & Hayati, 2015; Samian et al., است  نیز  اجتماعی  و 
(2013. به طوری که هم در فعالیت های تولیدی و هم فعالیت های 

مصرفی به کار می رود و سهم بسزایی را در معیشت روستایی 
در  به طورکلی،   .(Namara et al., 2010) می کند  ایفا  شهری  و 

مورد موضوعات زیست محیطی و به ویژه آب ذی نفعان مختلف 
ازجمله   .(Davies et al., 2016) دارند  مختلفی  چهارچوب های 
اینکه، تعاریف متفاوتی از کمبود آب بر اساس نگرش های متفاوت 
این  در  موضوع  متداول ترین  دارد.  وجود  آن  مفهوم  به  نسبت 
زمینه، کمبود کمیت و یا کمبود فیزیکی آب است، که تحت 
 (Forouzani et al., تأثیر عوامل طبیعی و انسانی ایجاد می شود
به70  نزدیک  کشاورزی  فعالیت های  جهانی،  سطح  در   .2013)

درصد از منابع آبی را مصرف می کنند و این میزان در کشورهای 
 (Zho et al., 2017; Bakhshi et al., 2019) درحال توسعه بیشتر است
و مدیریت آب کشاورزی به عنوان یک استراتژی کاهش فقر و 
دستیابی به امنیت غذایی به عنوان اصلی ترین راهکار مطرح شده 
است (Shone et al., 2017). نحوه مصرف آب و رفتارهای مدیریتی 
ذاتاً پیچیده، پویا و سیستماتیک هستند و اغلب بر اساس عادات 
ایجاد شده اند و پیش زمینه اجتماعی  فرهنگی تغییر آن را دشوار 
 (Nguyen et al., 2016; Bakhshi, Khosravipour & است  کرده 
(Ghanian; 2019. لذا در راستای شناسایی انواع رفتارها نیازمند 
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 (Tarannum et بهره برداران آب کشاورزی هستیم نگرش  درک 
(al., 2018. نگرش به معنی درک اطالعات است. به عبارت دیگر، 

بهره برداران دیدگاه شخصی خود را از واقعیت، بر اساس اطالعات 
مستقیمی که دریافت می کنند و تفسیر آن ها بر اساس عوامل 
مختلفی مانند عالیق، پیش زمینه جامعه شناختی محلی و دانش 
 (Nguyen et al., 2016; Adams, 2014; و تجربیات شکل می دهند
سبب  به طوری که   .Shams et al., 2015; Hu & Morton, 2011)

می شود تا افراد بتوانند هویتشان را شکل دهند و رفتار خود را بروز 
دهند (Sharma & Jha, 2017; Karami & Mansoorabadi,2008). در 
میان روش های مختلف روش شناسی کیو جهت شناسایی نگرش 
 (Curry et al., نسبت به موضوعات خاص به کار گرفته می شود
(Bumbudsanpharoke et al., 2010 ;2013. روش شناسی کیو نقاط 

قوت تحقیقات سنتی کیفی و کمی را به یکدیگر ادغام می کند 
(Fourozani et al., 2013; Cury et al.,2013). استان خراسان جنوبی 

یکی از استان های مرزی کشور است و الزام ماندگاری روستائیان 
امنیت منطقه ضرورتی مهم  در مناطق روستایی جهت حفظ 
محسوب می شود. از آنجا که معیشت روستائیان به کشاورزی 
وابسته است و از سوی دیگر به دلیل اقلیم گرم و خشک منطقه 
دوام  قنات در  و  به ویژه چاه  و  زیرزمینی  منابع آب  از  استفاده 
کشاورزی منطقه امری حیاتی است، لذا مدیریت پایدار این منبع 
حیاتی توسط بهره برداران از مهم ترین موضوعات موردتوجه است. 
با در نظر گرفتن این مهم، به  بر همین اساس تحقیق حاضر 
بررسی شناخت ذهنیت بهره برداران چاه آب کشاورزی نسبت به 

موضوع مدیریت آب کشاورزی پرداخته است.

مروری بر ادبیات موضوع

مدیریت پایدار آب کشاورزی 

آبیاری  نه تنها گسترش سطح  افزایش کمبود آب کشاورزی 
تولیدات کشاورزی را کاهش  را محدود می کند بلکه مستقیماً 
 (Zho می دهد و امنیت غذایی و درآمد روستاییان را تهدید می کند
از آب کشاورزی مهم ترین عامل در  (et al., 2019. لذا حفاظت 

 (Pang, Liu & huang, جهت نیل به توسعه کشاورزی پایدار است
(2020. مدیریت آب کشاورزی منجر به افزایش تولید، باال بردن 

سطح درآمد و به دست آوردن غذای ارزان تر، همچنین عدالت 
بیشتر ، تغذیه بهتر، آموزش و دسترسی به خدمات اولیه می شود 
 (Hanjara et al., 2009; Namara et al., 2010; Busari et al., 2019)

و همچنین مهم ترین پاسخ در جهت پاسخ به کمبود آب است 
(Mainodin et al., 2020). از سوی دیگر، پذیرش این گونه اقدامات 

 (Salehi et al., 2017) مدیریتی در رفتار روستائیان آشکار می شود
و درک رفتار ارتباط مستقیمی با شناسایی انگاره های ذهن در 
 .(Kang et al.,2017 ; Rashednasab et al., 2018) سطح فردی دارد
انگاره های ذهنی به عنوان دیدگاه فرد نسبت به اهمیت موضوعات 
شخصی یا اجتماعی اطالق می شود. باورها، اعتقادات، ایده ها و 

احساسات به عنوان مثالی از انگاره های ذهنی محسوب می شوند 
(Rieber, 2020). به عبارت دیگر، مهم ترین عامل جهت درک رفتار 

 ،(Mills et al., 2017) و عمل بهره برداران، شناخت عوامل درونی
 (Bakhshi, Khosravipour & Ghanian; 2019; آنان  نگرش  به ویژه 
 Nguyen et al., 2016; Adams, 2014; YazdanPanah et al., 2014)

است. فروزانی و همکاران )2013( در تحقیق خود جهت بررسی 
دیدگاه ذی نفعان نسبت به فقر آب کشاورزی از روش کیو استفاده 
: مدیریت گرا،  از  بودند  به دست آمده عبارت  کردند. دیدگاه های 
کشاورز،  به  نسبت  بدبینان  حمایت گرا،  تقدیرگرا،  سازگارگرا، 
واقع گرایان تکنوکراتیک، و خوش بینانه دسته بندی کردند. آرایش 
زنان  الگوهای ذهنی  زمینه شناسایی  )2019( در  همکاران  و 
روستایی از روش شناسی کیو استفاده کردند. زبیدی و همکاران 
کشاورزان  ادراکات  نوع شناسی  نیز  خود  تحقیق  در   )2016(
گندم کار و سبزی کار از روش شناسی کیو استفاده کردند. بر اساس 
نتایج به دست آمده دو دیدگاه حمایت طلبان و سازشگران در میان 
کشاورز سبزی کار و دو دیدگاه منفعالن تقدیرگرا و ناامیدان در 
رحیمیان  تحقیق  در  داشت.  وجود  گندم کار  کشاورزان  میان 
فنی  ویژگی های  کشاورزان،  به  ارائه شده  آموزش های   )2017(
مزرعه، درک کشاورزان از بحران کم آبی، نظام مدیریت آب از منبع 
تا مزرعه، و ویژگی های فردی، اقتصادی و اجتماعی کشاورزان بر 
مدیریت پایدار منابع آب بیشترین تأثیر را داشته است. جمشیدی 
و جمینی )2014( نشان دادند که سرمایه فیزیکی همانند سطح 
کل اراضی، سطح اراضی آبی، و سرمایه انسانی مانند دانش فنی و 
سطح تحصیالت تعیین کننده نگرش کشاورزان نسبت به مدیریت 
 )2018( همکاران  و  افشاری  زراعی هستند.  آب  منابع  پایدار 
عوامل مدیریتی و دانش و مهارت و همچنین عوامل اجتماعی 
به  نسبت  انجام شده  اقدامات  بر  ارتباطات  و  همچون مشارکت 
مدیریت پایدار آب کشاورزی مؤثر هستند. پارساپور و همکاران 
)2017( نیز در تحقیق خود نشان دادند که تغییر الگوی کشت 
بر مدیریت پایدار منابع آب مؤثر است. زلیخائی سیار و همکاران 
)2019( در تحقیق خود نشان دادند که عامل آموزش و ترویج 
و همچنین عامل باورها بر مدیریت پایدار آب کشاورزی تأثیر 
بسزایی دارد. رضایی و همکاران )2013( در تحقیق خود نشان 
درآمد  سطح  اراضی،  از  بهره برداری  نظام  متغیرهای  که  دادند 
خانوار زارعان بر پایداری آب کشاورزی مؤثر هستند. همچنین 
نشان دادند که بهره بردارانی که دانش بیشتری دارند آب کمتری 
را هدر می دهند. کانگ1 و همکاران )2017( در تحقیق خود 
نشان دادند که باور به مصرف گرایی و باور زیست محیط گرا بر رفتار 
پایدار آب مصرف کنندگان تأثیر مثبت دارد. در تحقیق اصولی و 
همکاران )2011( عوامل اقتصادی، فنی و تکنولوژیکی، فرهنگی 
- اجتماعی و عوامل آموزشی - ترویجی بر مدیریت پایدار آب در 

لرستان تأثیر داشتند. 

1. Kang
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روش شناسی تحقیق

  - تفسیری  پارادایم  نوع  از  پژوهش  این  فلسفی  چهارچوب 
اثبات گرایی است. روش پژوهش با استفاده از روش شناسی کیو 
به منظور درک نگرش بهره برداران نسبت به مدیریت پایدار آب 
کشاورزی در شهرستان بیرجند واقع در استان خراسان جنوبی 
انجام شد. در راستای اجرایی کردن روش شناسی کیو در پژوهش 
حاضر از پنج گام استفاده شده است. در ادامه هر یک از مراحل و 

نحوه اجرای آن شرح داده شده است. 

ایجاد فضای گفتمان

پیرامون  اطالعات  گسترده  مجموعه  طیف  گفتمان  فضای 
 (Bumbudsanpharoke et al., برمی گیرد  در  را  تحقیق  موضوع 
(Fourozani et al., 2013 ;2010. در این پژوهش، ابتدا مرور منابع 

مختلف در زمینه ادبیات موضوعی مدیریت پایدار آب کشاورزی 
موردبررسی قرار گرفت. به طوری که ابعاد مختلف مدیریت پایدار 
اقدامات زراعی، کیفیت  منابع آب ازجمله حفاظت، دسترسی، 

و کمیت آب در دسترس، در 4 بعد زیست محیطی، اجتماعی، 
اقتصادی و نهادی مشخص شد (Antunes et al., 2017). سپس 
عبارات  بودن  گویا  و  موردنظر  منطقه  با  بودن  مرتبط  برای 
به دست آمده، به صورت تصادفی با 5 نفر از بهره برداران چاه آب 
)جدول  شد  انجام  عمیق  مصاحبه  فردی  به صورت  کشاورزی 

شماره 1(. 

همچنین با حضور جمعی از بهره برداران در محل مزرعه )2  
گروه( و مسجد روستا )1  گروه( در مورد مسائل بهره برداری از چاه 
آب، نحوه مدیریت مزرعه، الگوی کشت 3 گروه متمرکز نیز برگزار 

گردید )جدول شماره 2(. 

در نهایت با 2 تن از کارشناسان جهاد کشاورزی هم پیرامون 
در  گفته  مطالب  اساس  بر  شد.  صحبت  منطقه  آبی  مسائل 
گروه های متمرکز، مصاحبه های انجام شده و مرور منابع مختلف، 
در انتها 120 عبارت کیو به دست آمده به روش ساختارمند انتخاب 

شدند )جدول شماره 3(.

جدول 1. ویژگی های مشارکت کنندگان در مصاحبه.

کشاورز پنجمکشاورز چهارمکشاورز سومکشاورز دومکشاورز اولمتغیر

6535405437سن )سال(
مردمردمردمردمردجنسیت

816 5125تحصیالت )سال(
چاهچاهچاه و قناتچاه و قناتچاهمنبع آب

کشاورزی، باغداری و فعالیت اصلی
دامداری

کشاورزی ، باغداری و 
دامداری

کشاورزی و دامداری و کوره 
کشاورزی، دامداری، باغداریکشاورزی و باغداریداری
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جدول 2. ویژگی های گروه های متمرکز.

گروه 3گروه 2گروه 1ویژگی ها

فخر آبادسیوجانمهدیهروستا
956تعداد افراد شرکت کننده
کویری*کویری*کویری*وضعیت اقلیم منطقه

57/25552/5میانگین سن
مرد/زنمردمرد/زنجنسیت

8/2 سال7سال6/4سالمیانگین تحصیالت
1هکتار1/5هکتار1 هکتارمیانگین زمین های کشت شده

چاه-قناتچاهچاه- قناتمنابع آبی کشاورزی
گندم، جو، پنبهگندم، جو، ذرت علوفه ایگندم، جو، پنبهمحصول اصلی

*تابستان گرم و زمستان سرد و خشک
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ایجاد نمونه کیو

ایجاد نمونه کیو از مهم ترین مراحل در تحقیق کیو محسوب 
 (Paige & Morin, می شود، چرا که معرف مفاهیم تحقیق است
(2014. به طورکلی، بر اساس فضای گفتمان ایجادشده، محقق 

تعدادی از عبارات را برای بررسی انتخاب می کند، که اغلب بین 
 (Fourozani et al., 2013; Sharma & Jha, تا 50 گویه است  40
(Minkman et al., 2017 ;2017 و قطعاً تعداد کمتر یا بیشتر نیز 

امکان پذیر است (Zobeidi et al., 2016; Paige & Morin, 2014). در 
تحقیق حاضر بر اساس موضوعات جدول شماره 1 در نهایت 40 

عبارت کیو مرتبط و مناسب با موضوع انتخاب شدند.

انتخاب مشارکت کنندگان

انتخاب بهره برداران به صورت هدفمند بوده است. الزم به ذکر 
است که در روش شناسی کیو هدف شناسایی و کشف ذهنیت افراد 
 (Bumbudsanpharoke et al., 2010; Curry نسبت به موضوع است
 (Arayesh et al., و تعمیم پذیری به جامعه الزامی ندارد et al., 2013)

 2019; Fourozani et al., 2013; Zobeidi et al., 2016; Minkman et

(al., 2017. در این مرحله 21 بهره بردار از بین بهره برداران چاه آب 

کشاورزی در شهرستان خوسف، دهستان مرکزی و پنج روستای 
مهدیه، تقاب، معصوم آباد، فخرآباد و سیوجان در استان خراسان 
جنوبی با در نظر گرفتن چهار معیار انتخاب شدند. اوالً، دبی چاه 

آب کشاورزی حداقل 25 لیتر بر ثانیه باشد. دوماً بهره بردار، مالک 
حداقل هشت ساعت آب در چاه کشاورزی باشند، سوماً فقط از 
چاه آب کشاورزی جهت آبیاری مزارع و باغات استفاده کنند و 
همچنین حداقل یک هکتار زراعت و نیم هکتار باغات مناسب 

اقلیم منطقه )عناب و پسته( داشته باشند.

مرتب سازی کیو

بعد از مشخص شدن جامعه کیو و عبارات کیوی انتخاب شده 
مرحله بعد »مرتب کردن عبارت کیو« توسط مشارکت کنندگان 
نگرش  شناخت  برای  حاضر  پژوهش  ماتریس  مدل  است. 
بهره برداران نسبت به مدیریت پایدار آب کشاورزی در دامنه 3- تا 
3+ است. به طوری که در یک طیف کاماًل موافق تا کاماًل مخالف 
است. بر اساس توضیح داده شده هر بهره بردار در ابتدا عبارات را به 
سه دسته کلی موافق، مخالف و بی نظر مشخص کرده و سپس بر 
اساس نظر خود الویت هر کدام را در طیف 1تا 3 منفی و 1 تا 3 
مثبت مشخص می کند. هر بهره بردار 40 گویه را بر اساس توزیع 
نرمال 3-5-7- در طرفین طیف جایگذاری می کند. به عبارت دیگر 
با 15 عبارت کیو هر مشارکت کننده موافقت خود را از +1 تا 3+ 
مشخص می کند و در مقابل با 15 عبارت کیو مخالفت رو در 
طیف1- تا 3- مشخص می کند. در نهایت 10 عبارت کیو نظر 

خنثی یا بی نظر خود را در سلول صفر مشخص می کند.

جدول 3. تعداد گویه های فضای گفتمان مطالعه بر اساس روش ساختارمند.

تعداد گویهموضوع عباراتتعداد گویهموضوع عبارات

18منبع آب21دسترسی
12محیط9تعریف مدیریت پایدار

27اقدامات مدیریتی15نهادی
18بهره وری
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بیشترین اهمیت                            بی نظر                             کمترین اهمیت

+3+2+10-1-2-3
+3+2+10-1-2-3
+3+2+10-1-2-3

   3  +2+10-1-23
+2+10-1-2

 5+10-15
+10-1

 707
0
0

 10
فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 1. ماتریس کیو. مأخذ: یافته های پژوهش، 1397
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جدول 4. ویژگی های فردی مشارکت کنندگان.

انحراف معیارمیانگینبیشینهکمینهمتغیر

286446/5711/21سن )سال(
4157/904/53تحصیالت )سال(

83722/459/57تجربه کشاورزی )سال(
385/901/48تعداد اعضای خانوار )نفر(

42412/425/39سهم آب چاه کشاورزی )ساعت(
1123/612/26تعداد قطعات زمین کشاورزی )تعداد(
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جای گذاری عبارات توسط هر بهره بردار بین 50 تا 90 دقیقه 
طول کشیده است. به طوری که متوسط زمان برای چیدمان بین 
30 تا 60 دقیقه است (Paige & Morin, 2014). بعد از مشخص 
با گویه های نوشته شده در هر  شدن نظرات مشارکت کنندگان 
کارت، هر ماتریس چیده شده عکس گرفته شد و بعد از اتمام فرایند 
جمع آوری نظرات مشارکت کنندگان ، داده های به دست آمده وارد 
نرم افزار spss شده و از طریق فرایند تحلیل عاملی مؤلفه های 

اصلی و چرخش واریماکس مورد تحلیل قرار گرفتند. 

یافته ها

ویژگی های فردی مشارکت کنندگان

در جدول شماره 4 ویژگی های فردی 21 بهره بردار چاه آب 
کشاورزی مشارکت کننده آورده شده است. به طوری که، میانگین 
سنی مشارکت کنندگان 46/57 سال، میانگین سال های تحصیالت 
آنان7/90 و تجربه کشاورزی 22/45 سال بود. همچنین کمترین 
تعداد اعضای خانوار در بین مشارکت کنندگان 3 نفر و حداکثر 8 
نفر بود. میانگین مالکیت ساعات آب چاه کشاورزی 12 ساعت و 
42 دقیقه و همچنین کمترین تعداد قطعات زمین کشاورزی 1 و 

حداکثر 12 قطعه زمین کشاورزی داشتند. 

بارهای عاملی دیدگاه بهره برداران پس از چرخش عامل ها

نتایج ماتریس بار های عاملی نگرش بهره برداران چاه آب نسبت 
به مدیریت پایدار آب کشاورزی و معیشت پایدار پس از چرخش 
عامل ها در جدول شماره 3 آورده شده است. به دلیل رویکرد 
اکتشافی فرایند تحقیق از چرخش به روش واریماکس استفاده 
شد. بر اساس خروجی به دست آمده، همه 21 مشارکت کننده در 
4 گروه با نظرات و الگوی ذهنی متفاوت دسته بندی شدند. نتایج 
نشان داده شده در جدول شماره 5 نشان می دهد که هشت 
مشارکت کننده در عامل اول، پنج مشارکت کننده در عامل دوم، 
چهار مشارکت کننده در عامل سوم و تنها سه مشارکت کننده در 
عامل چهارم جای گرفتند. تعداد عامل های به دست آمده به تنوع 

 (Merdasi et al., 2017; Foruzani در مرتب سازی کیو بستگی دارد
(et al.,2013. هر شرکت کننده کیو می تواند روی یک عامل، دو 

عامل یا همه عوامل و یا هیچ کدام از عوامل قرار بگیرد. اما در 
حالت ایدئال، هر یک از شرکت کنندگان کیو روی یک عامل قرار 
می گیرند (Merdasi et al., 2017). همچنین سهمی از واریانس که 
توسط هر عامل تبیین می شود در جدول شماره 6 آورده شده 
است. چهار عامل به دست آمده توانستند درمجموع 66/23 درصد 
واریانس کل را تبیین کنند. عامل های یک، دو ، سه و چهار به 
ترتیب 22/77 درصد، 16/10 درصد، 14/35 درصد و 13درصد 

واریانس کل را تبیین می کنند )جدول شماره 6(.

انگاره های ذهنی شناسایی شده و تفسیر آن ها

بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی مؤلفه های اصلی 
که  کرد  مشخص  چرخشی  عاملی  بارهای  ماتریس  کمک  به 
افراد در چند گروه قابل دسته بندی هستند و اینکه هر یک از 
مشارکت کنندگان در کدام گروه قرار دارد )جدول شماره 5(. در 
تحقیق حاضر مشارکت کنندگان )3، 5، 6، 8، 9، 15، 19، 20( 
به طور مشترک، ذهنیت اول را شناسایی کردند. این گونه ذهنی، 
با اختصاص امتیاز )22/77( به خود، بیشترین مقدار واریانس را 
توضیح می دهد. به همین ترتیب مشارکت کنندگان )4، 7، 11، 
12، 17( به طور مشترک، گونه ذهنی دوم، و مشارکت کنندگان 
)2، 13، 14، 16، 21( ذهنیت سوم و در نهایت مشارکت کنندگان 
چهارم  ذهنیت  تشکیل دهنده  مشترک  به طور   )18  ،10  ،1(
بودند. به طورکلی، از امتیاز عاملی، آرایه های توافقی و آرایه های 
متمایزکننده جهت تفسیر ذهنیت های مشارکت کنندگان می توان 
استفاده کرد. در جدول شماره 5، همه 40 عبارات کیو و امتیاز 
عاملی هر یک از آن ها در ذهنیت های به دست آمده نشان داده 
شده است. همچنین جهت تفسیر عاملی و نام گذاری الگوهای 
ذهنی مشارکت کنندگان در تحلیل کیو، عبارات با بار عاملی 0/7 
 (Arayesh et al., مثبت و بیشتر موردبررسی و تحلیل قرار گرفتند
(2019. در جدول شماره 7 هر یک از عبارات مؤثر در هر الگوی 

ذهنی نشان داده شده است.
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جدول 5. ماتریس بار های عاملی نگرش بهره برداران چاه آب بعد از چرخش.

عامل 4عامل3عامل2عامل 1طبقه بندی کیو

10/1110/1090/0500/868*

20/081-0/0880/797*-0/160
30/762*0/07-0/143-0/102
40/1390/711*-0/0880/033
50/802*0/2880/284-0/070
60/703*0/109-0/258-0/305
7-0/0650/691*0/3590/184
80/711*-0/045-0/053 0/169
90/782*- 0/0120/247-0/019 
100/0660/0850/1790/846*

110/1800/753*0/1060/246
120/1580/849*0/034-0/163
13-0/1910/0480/508*0/354
140/055- 0/1230/813*0/330
150/734*0/245- 0/053-0/074
16-0/1630/1930/703*0/172
170/1490/862*-0/0560/188
18-0/0440/1170/0650/791*

190/798*0/145-0/0900/237
200/754*0/097-0/1300/163
210/0910/2830/718*0/266
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جدول 6. مقدار ویژه و درصد واریانس تبیین شده عامل های چرخش یافته.

درصد تجمعی واریانسدرصد مقدار ویژهمقدار ویژهعامل

15/4922/7722/77
24/0316/1038/87
32/3314/3553/23
42/0413/0066/23
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ذهنیت مصرف نگر: پایداری مدیریت آب کشاورزی به 
معنی دوام منبع درآمد خانوار 

مشارکت کنندگان با ذهنیت »مصرف نگر« در تعریف و نگرش 
نسبت به مدیریت پایدار آب کشاورزی و ارتباط آن با پایداری 
معیشت خود به بعد اقتصادی و کارایی آب کشاورزی توجه بیشتر 
دارند و تالش می کنند با افزایش تعداد دفعات آبیاری در سطح 

مزرعه، عملکرد محصول را افزایش داده و درنتیجه افزایش درآمد 
مالی را برای خانواده خود کسب کنند. بهره بردارانی که این ذهنیت 
را دارند با افزایش فشار بر منابع آب به تأمین معاش خانواده خود 
متمرکز هستند. در نظر این افراد آب به عنوان یک کاالی اقتصادی 
محسوب می شود و مطمئن هستند که با بهره برداری بیشتر از 
آن وضعیت معیشت خانواده بهتر خواهد شد. همچنین برای این 

»آزاده بخشی و همکاران. شناسایی انگاره های ذهنی بهره برداران استان خراسان جنوبی در زمینه مدیریت پایدار منابع چاه آب کشاورزی«



789

زمستان 1399 . دوره 11. شماره 4فصلنامه پژو  هش های روستایی

افراد که منبع اصلی درآمدشان از زراعت و باغداری است، آبیاری 
حرف اول را می زند. در نظر این افراد مدیریت پایدار آب برابر 
با بهره وری اقتصادی آب در سطح مزرعه است )جدول شماره 
8(. به عبارت بهتر، زمانی می توان گفت که مدیریت پایدار آب 
اتفاق می افتد که عملکرد محصول در واحد سطح بیشتر شود. 
درمجموع، از بین امتیاز های عاملی که برای عبارت مشخص شده 
با عبارات )3، 12، 20،  اول  است، مشارکت کنندگان در عامل 
18، 21، 19، 32( بیشترین موافقت را داشتند و با عبارات )2، 
4 ،8، 12، 13، 16، 16، 17، 30، 33، 35( بیشترین مخالفت را 
داشتند. 7 نفر از مشارکت کنندگان در این عامل جای گرفتند 
و همچنین این بیشترین واریانس 22/77 درصد را از مجموع 
واریانس به دست آمده )66/23 درصد( را به خود اختصاص داده 

است.

ذهنیت عدالت نگر: مدیریت پایدار آب کشاورزی  در 
گرو امنیت دسترسی خانوار

از نظر این گروه از مشارکت کنندگان مدیریت پایدار منابع آب 
زمانی رخ خواهد داد که همه بهره برداران دسترسی برابر نسبت به 
منابع آب داشته باشند. به عبارت دیگر، بهره بردارانی که سهم آب 
کمتری دارند، نسبت به موضوعات حفاظت و پایداری منابع آبی 
دقت الزم را ندارند و بهره بردارانی که سهم آب بیشتری دارند، 
وابستگی بیشتری ازلحاظ معاش به آب زراعی دارند، لذا فقط آن ها 
باید در حفاظت و پایداری آب بکوشند. ازنظر این گروه، تعارضات 
بین بهره برداران در اثر خشکسالی ها بیشتر شده است. همچنین 
تقویت سرمایه اجتماعی در بین بهره برداران و کاهش تعارضات در 
بین آن ها، همچنین و توجه به مسائلی همانند انسجام اجتماعی، 
حمایت اجتماعی، بیشتر کردن اعتماد در بین بهره برداران همراه 
در  آن ها  همه جانبه  مشارکت  و  دسته جمعی  فعالیت  انجام  با 
بحث آبیاری و مدیریت آن در سطح مزرعه زمینه ساز پایداری 
آب زراعی برای اکنون و آینده محقق خواهد شد )جدول شماره 
8(. درمجموع این گروه از بهره برداران تحقق مدیریت پایدار آب 
کشاورزی را در قالب یک اقدام دسته جمعی و مشارکتی می دانند، 
که زمانی قابل حصول است که بین بهره برداران تعامل و ارتباطات 
زیادی وجود داشته باشد. لذا نهاد های مرتبط با در نظر داشتن 
این مسئله باید در تقویت سرمایه اجتماعی در بین بهره برداران 
بکوشند. 5 نفر از مشارکت کنندگان در این عامل جای گرفتند، بر 
اساس بار عاملی به دست آمده در تحلیل عاملی با عبارات )5، 6، 
2، 24، 30، 28، 31، 35( بیشترین موافقت را داشتند. و با عبارات 
)2، 7، 8، 19 ،27( بیشترین مخالفت را داشتند. همچنین 10/16 

درصد واریانس کل را این عامل به خود اختصاص داده است. 

ذهنیت دانش نگر: مدیریت پایدار آب به معنی پایداری 
سرمایه انسانی 

مشارکت کنندگان   ،8 شماره  جدول  یافته های  اساس  بر 

با این موضوع موافق هستند که دانش و مهارت  در این گروه 
آب  کمبود  از  کمتر  می شود  بهره برداران سبب  بهتر  مدیریتی 
رنج بکشند. مشارکت کنندگان در این ذهنیت، پایداری مدیریت 
آب کشاورزی را در باال بردن سرمایه انسانی می دانند. به عبارت 
بهتر، با این مسئله موافق هستند که عامل اصلی ناپایداری منابع 
بوده  چاه  آب  از  استفاده  در  بهره برداران  نادرست  اقدامات  آب 
است. همچنین به این نتیجه رسیده اند که برای افزایش درآمد 
و پایداری معیشت خود به دنبال تبدیل سطح زیر کشت خود 
به باغات مناسب با اقلیم منطقه )عناب، پسته و زرشک( باشند. 
افراد واقعیت وضع موجود و خشکسالی ها و روند  از  این گروه 
کاهش سطح آب های زیر زمینی را پذیرفته اند و به دنبال سازش 
با این مشکل، در جستجوی اطالعات و دانش جدید هستند تا 
بتوانند پایداری معاش خود را تأمین کنند. همچنین معتقدند 
با مصرف آب کمتر  باید به تولید بیشتر  که نگرش کشاورزان 
تغییر یابد. این افراد به طورمعمول، جزو گروه پیشرو در منطقه 
هستند و از موضوعات کاربردی و مفید در راستای بهبود وضعیت 
موجود خود استقبال می کنند. از این  رو کارشناسان ناظر مزرعه و 
کارکنان جهاد کشاورزی با شناخت و درک نیاز های بهره برداران 
باید اطالعات به روز و کاربردی تری را در اختیار آنان بگذارند. در 
مجموع، از بین امتیاز های عاملی که برای عبارت مشخص شده 
است، 5 نفر از مشارکت کنندگان در عامل سوم جای گرفتند، 
 )32،  25،30 ،23 ،21 ،17 ،14 ،11( عبارات  با  که  به طوری 
بیشترین موافقت را داشتند و با عبارات )1، 2 ،3، 4، 7، 26، 27، 

34، 36، 39( بیشترین مخالفت را داشتند.

کشاورزی  آب  پایدار  مدیریت  تقدیرنگر:  ذهنیت 
بی ارتباط با معیشت 

با  مقابله  در  را  بهره برداران  مشارکت کنندگان  از  دسته  این 
خشکسالی مؤثر نمی دانند و زمانی امید دارند که وضعیت آب 
به  باشد.  راضی  آن ها  از  که خداوند  بهتر شود  بارندگی  و  چاه 
عبارت واضح تر، مسئله کم آبی و خشکسالی ها امتحان الهی است، 
لذا به کارگیری اقدامات مشخص و با برنامه ریزی زیاد در مقابله 
با آن مؤثر نخواهد بود. آن ها باور دارند که کارکنان نهاد ها به 
خاطر وظیفه و مسئولیت به آن ها توصیه هایی در مورد آبیاری 
و شیوه اصالح آن را ارائه می کنند اما، در واقع سختی وضعیت 
آن ها را درک نمی کنند )جدول شماره 8(. در مجموع در نظر 
این گروه از مشارکت کنندگان تصمیم گیرنده اصلی خداست و 
ما با باید تقدیر الهی بسازیم. ازنظر این گروه از مشارکت کنندگان 
پایداری آب کشاورزی فقط و فقط با اذن و اراده خداوند است 
ذهنیت، 3  این  در  است.  منفعل  زیادی  تا حد  انسان  نقش  و 
نفر از مشارکت کنندگان جای گرفته اند و با عبارات )1، 3، 4، 
25( بیشترین موافقت و با عبارات )12، 17، 20، 22، 27، 29( 
درصد  نگر 13  تقدیر  ذهنیت  داشته اند.  را  مخالفت  بیشترین 

واریانس کل را به خود اختصاص داده است.
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جدول 7. امتیاز عاملی هر یک از عبارت کیو در هر یک از 4 عامل استخراج شده.

عبارات کیو
ذهنیت4ذهنیت3ذهنیت2ذهنیت1

امتیازامتیازامتیازامتیاز

1/022/02-0/040/16-وضعیت آب چاه سال به سال بدتر می شود زیرا که میزان آن کمتر شده و شوری آن بیشتر می شود.

0/60-1/40-1/60-1/55-ازنظر من آب یک منبع خدادادی و رایگان است و می توانم تا حد ممکن از آن استفاده کنم.

1/091/51-0/35-0/69در طی ده سال گذشته افت آب چاه به حدی بوده است که مجبور به جابجایی و حفر مجدد و کف شکنی شده ایم.

1/152/33-0/820/83-قهر خداوند سبب کاهش منابع آبی شده است و من نمی توانم جلوی آن را بگیرم.

0/30-0/350/950/08-اگر منابع آب در دسترس با دقت استفاده شود احتمال دوام آن در آینده بیشتر خواهد بود.

0/110/830/430/38مدیریت پایدار آب به معنی دسترسی و استفاده از منابع آبی به نحوی است که دوام آن در آینده نیز ادامه داشته باشد.

1/100/22-1/56-0/47با وضعیت فعلی بارندگی و کاهش سطح آب چاه نمی توانم بر روی فعالیت زراعی )گندم و جو( حساب کنم.

1/800/600/10-0/31-گرمای هوا در تابستان  موجب کمی منابع آب شده است

0/150/23-0/37-0/02-در سال های اخیر کمی بارش منجر به استحصال بیشتر از منابع آبی شده تا پایداری معیشتی خانوار بهره بردار را برآورده کند.

0/700/54-0/450/50در اثر خشکسالی های اخیر کشاورز بیشتر به ارزش آب در برطرف کردن نیازهای معیشت خود پی برده اند.

0/03-0/410/93-0/39-بهره بردارانی که دانش و مهارت مدیریتی بهتری نسبت به مزرعه دارند کمتر از کمبود آب رنج می کشند.

2/40-0.67-0/56-1/13استفاده از کودهای شیمیایی در باال بردن عملکرد و کیفیت محصول تأثیر بسزایی دارد.

0/14-2/410/580/62-کم آبیاری مزرعه در زمان مناسب به بهبود وضعیت آب چاه کمک است.

0/591/171/451/30تغییر الگوی کشت )از زراعت به کاشت درختان عناب، پسته و زرشک( عالوه بر درآمدزاتر بودن به  دوام آب در آینده کمک می کند.

0/43-0/360/151/03به کارگیری اقدامات کشاورزی حفاظتی در سطح مزرعه فشار وارده بر چاه آب را کاهش می دهد.

0/320/64-1/591/15-بهره برداران چاه آب عامل اصلی کمبود و خشک شدن چاه های آب منطقه هستند.

0/84-1/541/791/35-وضعیت منابع آب موجود به دلیل فعالیت های مدیریتی نامناسب کشاورزان در سطح مزرعه است.

0/100/400/89-1/10اگر کشاورزان همچنان به روند برداشت ادامه دهند بحران آبی و خشکی چاه ها در آینده افزایش می یابد.

0/17-1/590/02-2/34آب به عنوان یک کاالی اقتصادی محسوب می شود و با بهره برداری بیشتر از آن وضعیت معیشت خانواده ام بهتر می شود.

1/54-1/230/090/45با توجه به افزایش هزینه های کشت و کار به ویژه برق چاه و هزینه کارگری باید از نهاده های کشاورزی حداکثر استفاده را ببرم.  

0/971/270/91-0/04تکنولوژی های جدید در انتقال و توزیع آب منجر به افزایش کارایی آب در سطح مزرعه می شود.

2/12-0/54-2/080/84برای اینکه درآمد کشاورزی جوابگوی مخارج زندگی من بشود باید حداکثر استفاده را از آب موجود بکنم.

0/140/291/580/27-نگرش کشاورزان نسبت به تولید بیشتر باید به تولید بیشتر با مصرف آب کمتر و دوام استفاده از آب تغییر یابد.

0/141/500/120/47-میزان تعارضات اجتماعی در شرایط کمبود آب در بین بهره برداران بیشتر است.

0/280/521/630/68میزان آب در دسترس سطح زیر کشت را تعیین می کند.

1/760/08-0/580/30بهره بردارانی که سرمایه مالی بیشتری دارند با مشکل آبی کمتری مواجه هستند.

1/17-1/06-1/50-0/01-بهره بردارانی که سرمایه فیزیکی )ادوات ماشین آالت سهم آب( بیشتری دارند، کمتر با مشکل کمبود آب مواجه هستند.

0/08-0/541/490/00وقتی دارایی های معیشتی من پایدار باشد اقدامات مدیریتی در جهت پایداری منابع آب انجام می دهم.

1/64-0/300/560/32تعداد زیاد شرکا چاه سبب شده است که سهم کمتری نسبت به آب چاه داشته باشم.

0/712/090/83-1/39-بهره بردارانی که سهم بیشتری از منابع آب زیرزمینی دارند جهت تأمین خود بیشتر به آب وابسته هستند.

0/421/130/350/71مدیریت پایدار آب کشاورزی به معنی پایداری معیشتی خانوار است.

0/880/961/210/30مدیریت پایدار آب به معنی دوام منبع درآمدی خانوار برای اکنون و آینده است.

0/60-0/59-0/37-1/01-دانش بومی بهره برداران نسبت به زراعت و شیوه آبیاری سنتی به دوام آن در آینده کمک می کند.

2/100/18-0/81-0/27از آنجا که معیشت اصلی بهره بردار کشاورزی است باید از منابع آب استفاده حداکثری داشته باشد.

0/39-0/16-1/021/35-مدیریت پایدار آب به معنی دسترسی اکنون و آینده به منابع آب زیرزمینی است.

0/53-0/71-0/19-0/08-حذف یارانه ها و افزایش برق چاه منجر به کاهش ساعات آبدهی چاه شده است.

اگر دولت تضمین کند که محصوالت کم آب را در منطقه با قیمت تضمینی خریداری کند بهره برداران محصوالت با نیاز آبی باال را کشت 
0/220/220/87-1/94نمی کنند.
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جدول 8. عبارات دارای امتیاز عاملی و الگوی ذهنی.

عبارات کیو
الگوی ذهنی

عنوان عاملامتیاز عاملی

0/70در طی ده سال گذشته افت آب چاه به حدی بوده است که مجبور به جابجایی و حفر مجدد و کف شکنی شده ایم.

مصرف نگر

1/13 استفاده از کود های شیمیایی در باال بردن عملکرد و کیفیت محصول تأثیر بسزایی دارد.

1/10اگر کشاورزان همچنان به روند برداشت ادامه دهند بحران آبی و خشکی چاه ها در آینده افزایش می یابد.

1/23با توجه به افزایش هزینه های کشت و کار به ویژه برق چاه و هزینه کارگری باید از نهاده های کشاورزی حداکثر استفاده را ببرم. 

2/34آب به عنوان یک کاالی اقتصادی محسوب می شود و با بهره برداری بیشتر از آن وضعیت معیشت خانواده ام بهتر می شود.

2/08برای اینکه درآمد کشاورزی جوابگوی مخارج زندگی من بشود باید حداکثر استفاده را از آب موجود بکنم.

1/53اگر دولت تضمین کند که محصوالت کم آب را در منطقه با قیمت تضمینی خریداری کند بهره برداران محصوالت با نیاز آبی باال را کشت نمی کنند.

0/88مدیریت پایدار آب به معنی دوام منبع درآمدی خانوار برای اکنون و آینده است.

0/95اگر منابع آب در دسترس با دقت استفاده شود، احتمال دوام آن در آینده بیشتر خواهد بود.

برابر نگر

0/83مدیریت پایدار به معنی دسترسی و استفاده از منابع آب به نحوی است که دوام آن در آینده ادامه داشته باشد.

1/60ازنظر من آب یک منبع خدادادی و رایگان است و همه بهره برداران می توانند به طور یکسان از آن استفاده کنند.

1/50میزان تعارضات اجتماعی در شرایط کمبود آب در بین بهره برداران بیشتر است.

0/70بهره بردارانی که سهم بیشتری از منابع آب زیرزمینی دارند جهت تأمین خود بیشتر به آب وابسته هستند

1/49وقتی دارایی های معیشتی من پایدار باشد اقدامات مدیریتی در جهت پایداری منابع آب انجام می دهم.

1/13مدیریت پایدار آب به معنی پایداری معیشت خانوار است.

1/35مدیریت پایدار به معنی دسترسی همه بهره برداران اکنون و آینده به منابع آب زیرزمینی است.

0/93بهره بردارانی که دانش و مهارت مدیریتی بهتری نسبت به مزرعه دارند کمتر از کمبود آب رنج می کشند.

دانش نگر

0/70کم آبیاری مزرعه در زمان مناسب به بهبود وضعیت آب چاه کمک می کند.

1/45تغییر الگوی کشت )از زراعت به کاشت درختان عناب، پسته و زرشک( عالوه بر درآمدزاتر بودن به  دوام آب در آینده کمک می کند.

1/03به کارگیری اقدامات کشاورزی حفاظتی در سطح مزرعه فشار وارده بر چاه آب را کاهش می دهد.

1/35 وضعیت منابع آب موجود به دلیل فعالیت های مدیریتی نامناسب کشاورزان در سطح مزرعه است.

1/27 تکنولوژی های جدید در انتقال و توزیع آب منجر به افزایش کارایی آب در سطح مزرعه می شود.

1/63 میزان آب در دسترس سطح زیر کشت را تعیین می کند.

2/09 بهره بردارانی که سهم بیشتری از منابع آب زیرزمینی دارند جهت تأمین خود بیشتر به آب وابسته هستند.

1/58نگرش کشاورزان نسبت به تولید بیشتر باید به تولید بیشتر با مصرف آب کمتر و دوام استفاده از آب تغییر یابد.

ادامه جدول 7. امتیاز عاملی هر یک از عبارت کیو در هر یک از 4 عامل استخراج شده.

عبارات کیو
ذهنیت4ذهنیت3ذهنیت2ذهنیت1

امتیازامتیازامتیازامتیاز

0/260/43-0/07-0/08اگر دولت برای آبیاری مزرعه پول و هزینه آب بهای بیشتری تعیین کند کشاورزی نمی کنم.

0/56-0/83-0/460/43اجرای روش هایی که کارایی راندمان آبیاری را باال می برد نیازمند کمک و سرمایه گذاری دولتی است.

0/69-0/54-0/731/72-از آنجا که معیشت بهره برداران به آب چاه وابسته است دولت از اجرای سیاست های سخت گیرانه امتناع می کند.
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بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ذهنیت بهره برداران چاه آب 
کشاورزی در استان خراسان جنوبی با استفاده از روش شناسی 
کیو انجام شده است. ذهنیت بهره برداران در این پژوهش در 4 
گروه طبقه بندی شده اند که به ترتیب شامل ذهنیت مصرف نگر 
ذهنیت  درصد(،   16/10( برابرنگر  ذهنیت  درصد(،   22/77(
دانش نگر )14/35 درصد( و ذهنیت تقدیرنگر )13 درصد( هستند 
که در مجموع 66/23 درصد واریانس مدیریت پایدار آب کشاورزی 
را پوشش می دهند. ذهنیت مصرف نگر با تحقیقات جاگوب زاک2 
)2020(، قوچانی و همکاران )2015(، زلیخائی سیار و همکاران 
)2019( و کانگ و همکاران )2017( هم سو است. به طورکلی، 
مصرف گرایی در منابع آبی به معنای استفاده نادرست از این منبع 
حیاتی در جهت اجابت خواسته های بهره برداران آن است. لذا 
پیشنهاد می شود با معرفی و آموزش معیشت های جایگزین سود 
ده در منطقه به ویژه مباحث گردشگری و خانه های بوم گردی، 
احداث گلخانه و ... زمینه تغییر نگرش را به سمت مصرف بهینه 
در راستای رسیدن به مدیریت پایدار آب تغییر داد. ذهنیت برابر 
نگر با تحقیقات فروزانی و همکاران )2013(، زبیدی و همکاران 
)2016(، افشاری و همکاران )2018(، زلیخائی سیار و همکاران 
)2019( و اصولی و همکاران )2011( هم راستا است. در بین این 
گروه از افراد پایداری معیشت و پایداری مدیریت آب کشاورزی 
ارتباط دو طرفه و یکسان با یکدیگر دارند، لذا به نظر می رسد با 
بررسی ابعاد پنج گانه )انسانی، مالی، فیزیکی، اجتماعی، طبیعی( 
معیشتی بهره برداران می توان تا حدودی خأل مدیریتی این منبع 
را در بین بهره برداران درک کرد و بستر پایداری مدیریت منابع 
نمود.  فراهم  بهره برداران  از  این گروه  بین  را در  آب کشاورزی 
بخشی   ،)2020( زاگ  جاکوب  تحقیقات  با  دانش نگر  ذهنیت 
و  آرایش   ،)2013( همکاران  و  فروزانی   ،)2019( همکاران  و 
جمینی  و  )2017(، جمشیدی  رحیمیان   ،)2019( همکاران 
همکاران  و  پارساپور   ،)2018( همکاران  و  افشاری   ،)2014(

2. Jakubczak

)2017(، زلیخائی سیار و همکاران )2019(، رضایی و همکاران 
)2013( و اصولی و همکاران )2011( هم راستا است. این دسته 
افزایش تعداد تماس های ترویجی،  با  از بهره برداران را می توان 
گسترش تعدد کانال های ارتباطی و برگزاری کارگاه ها و دوره های 
را  بهره برداران  دانش  و  آگاهی  سطح  افزایش  زمینه  آموزشی 
فراهم نمود. و همچنین ذهنیت تقدیرنگر با تحقیقات فروزانی 
رحیمیان   ،)2016( همکاران  و  زبیدی   ،)2013( همکاران  و 
)2017(، افشاری و همکاران )2018(، زلیخائی سیار و همکاران 
)2019(، و اصولی و همکاران )2011( هم راستا است. در بین 
این دسته از بهره برداران توجه قرار دادن مؤلفه های روان شناختی 
و همچنین تأکید بر صرفه جویی و استفاده بهینه از نعمات الهی 
با بهره گیری از آموزه های دینی می توان زمینه تغییر نگرش آن ها 
را فراهم کرد. به طورکلی، جهت رسیدن به یک ذهنیت مشترک 
نسبت به مدیریت پایدار آب کشاورزی در بین بهره برداران چاه 
آب مهم ترین عامل سرمایه گذاری در مباحث مدیریت تعارض و 
فنون مذاکره و رسیدن به توافق جمعی در استفاده پایدار از این 
منبع حیاتی است. لذا پیشنهاد می شود دست اندرکاران مربوطه 
با در نظر داشتن این مهم زمینه برنامه ریزی و اجرایی شدن آن 

را فراهم آورند.

تشکر و قدردانی

بنا به اظهار نویسنده مسئول، مقاله حامی مالی نداشته است.

ادامه جدول 8. عبارات دارای امتیاز عاملی و الگوی ذهنی.

عبارات کیو
الگوی ذهنی

عنوان عاملامتیاز عاملی

2/09وضعیت آب چاه سال به سال بدتر می شود زیرا که میزان آن کمتر شده و شوری آن بیشتر می شود.

تقدیر نگر

1/51در طی ده سال گذشته افت آب چاه به حدی بوده است که مجبور به جابجایی و حفر مجدد و کف شکنی شده ایم.

2/33قهر خداوند سبب کاهش منابع آبی شده است و من نمی توانم جلوی آن را بگیرم.

0/89اگر کشاورزان همچنان به روند برداشت ادامه دهند بحران آبی و خشکی چاه ها در آینده افزایش می یابد.

0/71مدیریت پایدار به معنی پایداری معیشتی خانوار است.
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