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چکیده

بخش کشاورزی یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی در کشور به شمار میآید و به
شدت به تغییرات محیطی وابسته است .اخیراً وقوع طوفانهای گرد و غبار یکی از چالشهایی
است که بخش کشاورزی را تحت تاثیر قرار داده است و بسیاری از پیامدهای آن غیرقابل
جبران میباشد .از آنجا که ادراک کشاورزان نسبت به پدیده گرد و غبار بر نگرش و عملکرد
آنها در رسیدگی به این مسأله و چگونگی مقابله با این پدیده تأثیر میگذارد ،در این پژوهش
که به روش کمی ـ کیفی در شهرستان آبادان استان خوزستان انجام گرفت؛ تالش شده است
با استفاده از روش کیو ادراکات کشاورزان نسبت به پدیده گرد و غبار شناسایی شود .در این
راستا ،پس از بررسی ادبیات تحقیق و انجام مصاحبه با خبرگان آگاه شامل هشت کشاورز و
کارشناس کشاورزی ،گویههای فضای گفتمان استخراج شدند و سپس ،از طریق اولویتبندی
توسط متخصصان 48 ،گویه به عنوان نمونه کیو انتخاب شد .این نمونه توسط
مشارکتکنندگان که از طریق نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند ،رتبهبندی شدند .تجزیه و
تحلیل دادهها توسط نرم افزار  PQMانجام گرفت و نتایج حاصل از تحقیق نشان داد چهار
دیدگاه مختلف یا الگوی ذهنی نسبت به پدیده گرد و غبار در میان مشارکتکنندگان وجود
دارد.

واژههای کلیدی :گرد و غبار ،ادراک کشاورزان ،روش کیو ،شهرستان آبادان.

مقدمه
افزايش جمعیت جهان و نیاز روزافزون به غذا از
مهمترين مشکالت کنونی است و لذا ،بخش کشاورزی به
عنوان تأمین کنندهی اصلی نیازهای غذايی ،همواره در
جست و جوی راههايی برای برطرف کردن اين مشکل
بوده است ( .)Shabanali Fami et al., 2010اما اين
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بخش همواره با چالشها و مشکالت متعددی مواجه بوده
و کشاورزی فعالیتی سرشار از مخاطرات است .انواع
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کشور ايران هم در بخش کشاورزی ،از اين مقوله
مستثنی نیست و کشاورزان هر ساله شاهد بروز حوادث
طبیعی هستند .يکی از باليای طبیعی که متأسفانه هر
ساله خسارتهای زيادی را به ويژه در نواحی بیابانی و
خشک دنیا باعث میشود ،بادهای شديد و طوفانهای
گرد و غبار است ( .)Prospero et al., 2002گرد و غبار
در مناطق خشک و نیمهخشک ،به ويژه در عرضهای
جغرافیايی نیمه گرمسیری پديدهای رايج است و از
ويژگیهای اجتناب ناپذير و زيانبار اقلیمی کشور ايران
محسوب میشود ( .)Gerivani et al., 2011زيرا ،ايران از
جمله کشورهايی است که در کمربند خشک و
نیمهخشک جهان قرار گرفته است و بیش از دو سوم
مساحت آن دارای اقلیم خشک و نیمه خشک است.
همچنین ،میانگین بارش ساالنه آن  250میلیمتر در
سال است ،در حالی که میانگین ساالنه بارندگی در
سطح جهان  750میلیمتراست ( .)Challeshgar, 2010از
سوی ديگر ،مناطق جنوب و غرب کشور به دلیل موقعیت
جغرافیايى و اقلیمى و نزديکى به بیابانهاى کشورهاى
مجاور مانند عراق ،سوريه و عربستان ،در معرض
سامانههاى گرد و غبار شديد هستند ( Gerivani et al.,
 ،)2011بهطوری که پديده گرد و غبار در پارهای از موارد
منجر به مختل شدن کلیه فعالیتهای ساکنان شهرهای
جنوبی و غربی گرديده است ( Razavian & Koshaki,
.)2012
يکی از آثار مشهود اين پديده در استانهای جنوبی
به ويژه استان خوزستان خساراتی است که بر زندگی
روستايی استان وارد کرده است ،مناطق روستايی نسبت
به مناطق شهری ،بیشتر در معرض خطر ناشی از گرد و
غبار قرار میگیرند ( .)Buchani & Fazeli, 2011زيرا
طوفانهای گرد و غبار خسارت فراوانی به بخش
کشاورزی وارد میکنند و میتواند باعث از بین رفتن
اقتصاد مناطق روستايی شود ( ;Wang et al., 2006
 .)Engelstaedter et al., 2006تاثیر گرد و غبار بر
کشاورزی بهطور مستقیم و غیر مستقیم میباشد .تاثیر
مستقیم گرد و غبار بر روی گیاه در فتوسنتز و تنفس
سلولی ،تبخیر و تعرق ،پیری زود رس برگها ،تأخیر در
رشد گیاه و افزايش دمای برگ است و تأثیر غیر مستقیم

در بازارپسندی ،کیفیت محصوالت ،درآمد نهايی و
کاهش حاصلخیزی خاک میباشد ( Hamdamjo et al.,
 .)2013همانطور که برآوردها نشان میدهد پديده گرد و
غبار موجب ايجاد خسارتی در حدود  7الی  17میلیون
تن به تولیدات زراعی و باغی استان خوزستان در سال
 1388گرديده است و در سال زراعی  90ـ  1389گرد و
غبار به محصوالت کشاورزی استان شامل گندم آبی،
گندم ديم ،جو آبی ،جو ديم ،کلزای آبی و کلزای ديم
بیش از  1882میلیارد ريال خسارت وارد نمود و
 468416تن محصول کشاورزی را از بین برد
( .)Khoman, 2013گرد و غبار بر سالمت حیوانات و
دامها نیز اثرگذار است .اين پديده باعث مرگ و میر
دامها میشود ( .)Engelstaedter et al., 2006شمار
زيادی از مرگ و میر دامها بر اثر استنشاق گرد و غبار
گزارش شده است ( .)Meng & Zhang, 2007بهعالوه
اين پديده ،آسیبهای زيادی به صنايع زنبورداری وارد
میسازد .چرا که عالوه بر مرگ و میر و کاهش تعداد
کندوهای عسل ،نشست اين ذرات بر گلها مانع
شهدگیری و تولید عسل میشود ( Maleki et al.,
.)2013
در اين شرايط ،کشاورزی زمانی میتواند به حیات
خود ادامه دهد که کشاورز استراتژیهای سازگاری مفید
را تشخیص دهد و آنها را در مواجهه با گرد و غبار به
کار گیرد ( .)Ghambar Ali et al., 2013نظرات متفاوتی
در خصوص اينکه چطور جوامع روستايی با شرايط
اقتصادی و محیطیشان سازگار میشوند ،وجود دارد.
کشاورزان دارای استراتژیهای بومی با ارزشی هستند
که شامل تشخیص و پاسخ به تغییرات پارامترهای آب و
هوايی میشود ( .)Nyong et al., 2007بنابراين،
کشاورزان در شرايط گرد و غبار ،در قالب برنامهريزی و
مديريت ،اقدامات و استراتژیهای مختلفی را بهکار
میگیرند تا ريسک اين پديده را کاهش دهند .از آنجا که
کشاورزان بر اساس تصوراتشان از واقعیت رفتار میکنند،
ممکن است اقدامات آنها نتايج مطلوب و مناسبی به
همراه نداشته باشد ،به نحوی که رفتارهای سازگاری
نامناسب ،ضمن هدر دادن منابع موجود و وخیمتر
نمودن اثرات بحران گرد و غبار ،زمینه را برای تشديد
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وقوع اين پديده فراهم میکند (
 .)2011بنابراين ،برای مديريت و برنامهريزی صحیح الزم
است که پژوهشگران به اطالعات بیشتری در اين زمینه
دست يابند و به ادراکات و ديدگاههای کشاورزان توجه
نمايند و در مورد آنچه که کشاورزان در مورد گرد و غبار
میدانند و عملیات تطبیقی که برای رفع نیازهايشان به
کار میگیرند ،آگاهی يابند (.)Lobell et al., 2008
 )2008( Raadgever et al.معتقدند مطالعه ديدگاه
ذینفعان میتواند در مديريت منايع طبیعی مورد
استفاده قرار گیرد .ديدگاه کشاورزان نسبت به پديده
گرد و غبار بر نگرش و رفتار آنها در رابطه با ضرورت
رسیدگی به اين مسأله و چگونگی مقابله با اين پديده
تأثیر میگذارد ( .)Rijsberman, 2006بنابراين ،يکی از
راههای تغییر نگرش و رفتار ،مطالعه ديدگاه و ذهنیت
افراد است و الزم است که متخصصان و برنامهريزان
کشاورزی در طراحی برنامههای جديد کشاورزی و
زيست محیطی در کنار ساير عوامل تأثیر گذار ،به
پیچیدگی ذهنیت کشاورزان توجه نمايند ( Ghadimi et
 .)al., 2012در اين راستا ،شناسايی ذهنیت و ادراکات
افراد منجر به استخراج اطالعات الزم برای برنامهريزی
در جهت مقابله و کاهش اثرات مخرب اين پديده
میباشد و به سیاستگزاران و تصمیم گیرندگان کمک
میکند تا بتوانند متناسب با هر ذهنیت برنامههای
اطالعرسانی و اجرايی خود را تنظیم کنند و مبنايی برای
توسعه هر چه بیشتر فراهم کنند ( Forouzani et al.,
.)2013
در اين زمینه ،)1998( Barry & Proops ،معتقدند
روش کیو يک روش کمی ـ کیفی بوده که قادر است
نشان دهد افراد چه تصوری از رفتار خود دارند و جهان
زيستمحیطی و اجتماعی را چگونه درک میکنند .از
اينرو ،)2008( Raadgever et al. ،با استفاده از روش
شناسی کیو ،ديدگاه ذينفعان نسبت به مديريت سیالب
در حوزه رود راين ،در کشور آلمان و هلند را مورد
بررسی قرار دادند و سه ديدگاه مشترک را در بین
ذینفعان شناسايی کردند .در ديدگاه اول ،برای مقابله با
خطر سیل عمدتاً اقدامات نهادی ارايه شده است .در
ديدگاه دوم ،اقدامات ارايه شده بر کاهش آسیبها
Porezat & Heydari,
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متمرکز شده و در ديدگاه سوم ،بر بهبود نقش دانش
تخصصی و فنآوری تاکید میشود ،)2010( Zagata .به
منظور بررسی ديدگاه کشاورزان نسبت به کشاورزی
ارگانیک از روش کیو استفاده کرد ،وی به اين نتیجه
رسید که کشاورزان سه ديدگاه متفاوت نسبت به
کشاورزی ارگانیک داشتند ،برخی ،کشاورزی ارگانیک را
به عنوان يک روش زندگی ،برخی به عنوان يک شغل و
برخی ديگر کشاورزی ارگانیک را راهی برای تولید
محصوالت با کیفیت میدانستندForouzani et al. .
( )2013در پژوهشی که با استفاده از روش شناسی کیو
به منظور شناسايی ذهنیت کشاورزان نسبت به مفهوم
فقر آبی کشاورزی در شهرستان مرودشت انجام دادند به
اين نتیجه رسیدند که چهار ديدگاه متفاوت ،مديريتگرا،
سازشگرا ،تقديرگرا وحمايت طلب نسبت به فقر آبی
کشاورزی وجود دارد .اگرچه مطالعات مختلفی در
زمینههای متعدد با روش کیو صورت گرفته است؛ اما در
رابطه با گرد و غبار مطالعه مدونی که با بهره گیری از
اين روش ديدگاه کنشگران مختلف در مديريت اين
پديده را بررسی نمايد ،انجام نشده است .بنابراين ،جهت
مقابله با پديده گرد و غبار و شناخت پتانسیلهای بالقوه
برای برنامهريزیهای دقیقتر ،پژوهش حاضر بر آن است
تا با استفاده از روش کیو ،به شناسايی ذهنیت کشاورزان
در خصوص ماهیت ،عوامل ايجاد گرد و غبار ،پیامدها و
راهکارهای مقابله با اين پديده در شهرستان آبادان به
عنوان يکی از کانونهای اصلی بحران پديده گرد و غبار
بپردازد و الگوهای ذهنی حاکم در اين زمینه را شناسايی
نمايد.
روش تحقیق
در اين مطالعه ،برای شناخت ذهنیت کشاورزان
نسبت به پديده گرد و غبار ،از روش کیو استفاده شده
است .اين روش ابزاری توانا برای درک آسان ارزشها،
سلیقهها ،نگرانیها و ديدگاههای فردی است ( Zagata,
 )2010که بر پايه تحلیل آماری در هر موقعیتی ،ذهنیت
افراد را کشف و الگوها و اشتراک نظرها را آشکار
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می سازد و افرادی را که دارای رفتار مشترک هستند،
شناسايی میکند (.)Raje, 2007
روش کیو يک روش علمی است که با رويکرد کیفی،
از نظاممندی و دقت آماری روشهای کمی نیز بهره
میبرد ( .)Doody et al., 2009در واقع اين روش،
ترکیبی از نقاط قوت پژوهشهای کیفی و کمی است
( .)Forouzani et al., 2013زيرا از يک سو ،مانند
روشهای پژوهش کیفی انتخاب مشارکتکنندگان از
طريق روشهای نمونهگیری احتمالی صورت نمیگیرد
بلکه نمونه افراد به طور هدفمند و با اندازهای کوچک
انتخاب میشود و از سوی ديگر يافتهها از طريق تحلیل
ال کمی حاصل میشود .همچنین
عاملی و به صورت کام ً
در مرحله گرد آوری دادهها عمیقتر میتوان از ذهنیت
مشارکتکنندگان آگاه شد (.)Brown, 1996
برای عملیاتی کردن اين روش و در واقع انجام
پژوهش حاضر از يک فرآيند پنج مرحلهای استفاده شده
است که شامل :گردآوری فضای گفتمان ،1انتخاب نمونه
معرف

کیو

از

فضای

گفتمان،2

انتخاب

مشارکتکنندگان ،3مرتبسازی کیو 4و تحلیل نتايج
میباشند .بهطور خالصه ،در اين روش از افراد خواسته
میشود تا گويههايی که معرف فضای گفتمان هستند را
رتبهبندی کنند ( .)Kerlinger, 1986سپس ،همبستگی
درونی رتبهبندیها محاسبه میشود و پس از تجزيه و
تحلیل عاملها و چرخش به منظور دسترسی به افراد با
باورها و الگوهای مشترک مورد استفاده قرار میگیرند.
عاملهای شناسايی شده تفسیر میشوند و در قالب
گفتمان ارايه میشوند و تصورات ذهنی شرکت کنندگان
را آشکار میکنند ( Barker, 2008; Forouzani et al.,
.)2013
روش کیو بر اين فرض استوار است که تعداد
محدودی گفتمان پیرامون هر موضوعی وجود دارد
( .)Doody et al., 2099فضای گفتمان شامل مجموعهای

)1 .Concourse (Q- items
2. Q- sample
)3. P – sample (participant
4. Q-sorting

از مطالب متنوع و گوناگون مرتبط با موضوع پژوهش
است ( )Taghiyareh et al., 2012و در واقع در برگیرنده
آن چیزی است که در بین اعضای گروه تحت مطالعه
نسبت به موضوع تحقیق در جريان است
( .)Khoshgoyanfard et al., 2006در اين پژوهش،
تمامی نظرات مکتوب و غیر مکتوب درباره پديده گرد و
غبار از طريق مرور ادبیات نظری ،گفتگو با صاحب نظران
و کشاورزان مختلف در داخل جامعه و همچنین
مشاهدات محقق گردآوری شد .در اين راستا8 ،
مصاحبهی نیمه ساختار يافته 5با  4کشاورز خبره و 4
کارشناس کشاورزی به صورت فردی و رودررو انجام شد.
در نهايت ،با توجه به نتايج مصاحبه ،منابع و پیشینه
موضوع و همچنین ،مشاهدات محقق ،تعداد  180عبارت
از اين مصاحبهها به دست آمد که فضای گفتمان اين
مطالعه را تشکیل دادند .پس از اين مرحله بايد ،با
ارزيابی و جمعبندی محتويات فضای گفتمان به آن سر
و سامان داده و نمونهای معرف از عبارات يا گويهها 6را به
عنوان نمونه کیو از میان آنها انتخاب کرد ( & Porezat
 .)Heydari, 2011برای اين منظور در اين پژوهش ،از
روش اولويتبندی توسط متخصصان و صاحبنظران
استفاده شد و با در نظر گرفتن رتبههای لحاظ شده
برای هر گويه ،نمونه ای معرف از گويههای فضای
گفتمان انتخاب شد.
برای بررسی روايی محتوا در اين پژوهش ،عبارات
کیو ،در اختیار اعضای هیئت علمی گروه ترويج و
آموزش کشاورزی دانشگاه رامین ،قرار گرفت و بعد از
گردآوری نظرات و ابهامات آنها درباره گزارهها،
گويههای نهايی پژوهش تدوين شد .همچنین ،روايی
صوری از طريق بیان عبارات به گونهای که برای
مشارکتکنندگان صريح و قابل فهم باشد صورت گرفت.
برای مرتبسازی کیو ،پايايی 7نیز قابل طرح است ،يعنی
میتوان پرسید که آيا يک مشارکتکننده يک دسته
کارت را با دستورالعمل يکسان در تکرارهای مختلف به
5. Semi structured
6. Statements
7. Reliability
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يک شکل مرتب میکند؟ پايايی در روش کیو به وسیله
ابزارهای متعددی قابل اندازه گیری میباشد .يکی از اين
ابزارها آزمون -آزمون مجدد است ( Khoshgoyanfard et
 .)al., 2006بايد توجه داشت که بر حسب موضوع مطالعه
کیو ،درجات طیف و تعداد کارتها میتوان انتظار داشت
که تکرار مرتب سازی ،منجر به نتیجه کامالً يکسان نشود
( .)Porezat & Heydari, 2011شايان ذکر است ضريب
پايايی انجام شده در اين تحقیق با استفاده از روش آزمون
ـ آزمون مجدد  71درصد است ،به عبارت ديگر ،تکرار
مرتب سازی  71درصد با مرتب سازی قبلی سازگار بود.
در روششناسی کیو معموالً پژوهشگر به روش
نمونهگیری هدفمند ،1نمونه افراد را از میان کسانی
انتخاب میکند که يا ارتباط خاصی با موضوع تحقیق
دارند يا دارای عقايد ويژهای هستند .يعنی افرادی برای
مشارکت انتخاب میشوند که به داليل تحصیلی ،شغلی،
تجربی و غیره دارای ارتباط خاصی با موضوع هستند
( .)Taghiyareh et al., 2012اين روش انتخاب آگاهانه
شرکتکنندههای خاص توسط پژوهشگر و راهی برای به
دست آوردن ايدههای ابتدايی در مورد يک موضوع
میباشد که قبالً به آسانی بررسی نشده است ( & Burns
 .)Grove, 2005در پژوهش حاضر ،استان خوزستان به
عنوان يکی از استانهای درگیر با اين پديده در نظر
گرفته شد و از مجموع شهرستانهای استان ،شهرستان
آبادان بر مبنای ارزيابی شاخصهای اقلیمی هواشناسی و
کسب رتبه يک از نظر فراوانی روزهای گرد و غبار و
غلظت گرد و غبار به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب
شد .پس از انتخاب منطقه مورد مطالعه ،متناسب با
تعداد بهرهبرداران به تفکیک دهستان 15 ،نفر از
کشاورزان مطلع با معرفی کارشناسان جهاد کشاورزی
شهرستان آبادان به طور هدفمند انتخاب شدند.
گردآوری دادهها مرحله بعد از انتخاب مشارکتکنندگان
میباشد .در اين مرحله مشارکتکنندگان به مرتبسازی
و دستهبندی کارتهای دسته کیو 2میپردازند ( Porezat
 )& Heydari, 2011و در نهايت ،جملهها را در نمودار
1. Purposive Sampling
2. Q deck
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کیو جای میدهد ( .)Khoshgoyanfard et al., 2006در
پژوهش حاضر ،يک نمودار کیو برای  48گويه پژوهش به
گونهای تنظیم گرديد که بتواند مجموعه عبارات را در
يک توزيع نسبتاً نرمال از بسیار موافق ( )+2تا بسیار
مخالف ( )-2رتبهبندی کند (جدول  .)1سپس ،از
مشارکتکنندگان خواسته شد تا میزان موافقت يا
مخالفت خود را با مرتب کردن  48گويه پیشگفته در
قالب جدول  1نمايش دهند .ضمن اينکه به منظور
کمک به دقیقتر شدن تفسیرها و تحلیلها ،مصاحبههای
حضوری نیز با مشارکتکنندگان صورت گرفت تا داليل
ال مخالف مشخص
ال موافق و کام ً
انتخاب عبارات کام ً
شود.
پس از مرتبسازی جملهها توسط تک تک
مشارکتکنندگان ،به تحلیل دادههای گردآوری شده با
روش تحلیل عاملی کیو 3و تفسیر عاملهای 4استخراج
شده پرداخته شد ( .)Porezat & Heydari, 2011با
محاسبه همبستگی بین افراد ،در واقع مشارکتکنندگان،
به گروههايی دارای ذهنیت مشابه دستهبندی شدند .هر
چه همبستگی بین دو مشارکتکننده بیشتر باشد،
ذهنیت آن دو به هم نزديکتر است .در گام بعد،
امتیازهای عاملی محاسبه و آرايههای عاملی برای تفسیر
ذهنیتهای شناسايی شده به دست آمدند .در واقع
آرايههای عاملی برآيند نظرات افراد مشابه است که
تحلیل عاملی در يک دسته جای داده است
(.)Khoshgoyanfard et al., 2006
جدول  -1طیف دسته بندی گويههای کیو (نمودار کیو)

3. Q-factor Analysis
4. Factor
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بسیار موافق

()+2

بسیار مخالف

()+1

()0

()-1

مشارکت
کنندگان
()-2

در اين پژوهش ،دادههای حاصل از مرتب سازی
مشارکت کنندگان در نرمافزار خاص اين روش،
پیکیومتد ( )PQMethodوارد شد .بر مبنای تحلیل
عاملی مرکزی هفت عامل چرخش نیافته به دست آمد و
در ادامه عاملها به شیوهی واريماکس چرخش داده
شدند که با توجه به خروجیهای آن ،نتیجهگیریهای
نهايی به دست آمد.
نتایج و بحث
تعداد عاملهای استخراج شده و بارهای عاملی پس
از چرخش در جدول  2گزارش شدهاند .با توجه به جدول
 ،2چهار عامل (الگوی ذهنی) شناسايی شده است که
جمعاً  62درصد واريانس کل را تبیین میکنند .به اين
ترتیب که عامل اول با  3مشارکتکننده  17درصد
واريانس کل ،عامل دوم با  2مشارکتکننده  8درصد
واريانس کل ،عامل سوم با  9مشارکت کننده  32درصد
واريانس کل و عامل چهارم با  1مشارکت کننده 5
درصد واريانس کل را تبیین میکنند.
جدول  -2ماتريس بارهای عاملی کشاورزان پس از چرخش
عاملها

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
واريانس
()%
تعداد

عامل
1

2

3

0/3972
0/3068
x
0/6561
x
0/5240
x
0/5508
0/3351
0/2819
0/1746
0/4899
0/4875
0/3766
0/2795
0/3183
0/3203
0/3392
17

0/0063
0/6423
-0/3473
-0/2900
-0/2568
0/0650
-0/0504
x
0/5906
-0/1625
-0/0593
0/0046
0/2033
0/1202
0/0675
0/0284
8

0/6795
0/4140
0/1886
0/4341
0/4025
x
0/6808
0/3659
0/3660
x
0/5911
x
0/7510
x
0/6399
x
0/6685
x
0/6891
x
0/6298
X
0/6522
32

0/0070
-0/0412
0/1507
0/0014
0/2620
0/2725
x
0/5514
0/0462
0/2780
-0/0978
-0/0115
0/1999
0/2209
0/1225
0/3176
5

3

2

9

1

x

4
x

 xبارهای عاملی نشاندار توضیح دهنده بیش از نصف واريانس
هر فرد هستند و در سطح  5درصد معنیدار میباشند.

حال پرسشی که با آن روبرو هستیم آن است که اين
گروههای چهارگانه شناسايی شده ،چه تفاوتی با يکديگر
دارند؟ در تحلیل عاملی کیو نمیتوان بهطور مستقیم از
روی بارهای عاملی به تفسیر الگوهای ذهنی حاصله
پرداخت ،تفسیر عاملها مبتنی بر گويههايی است که در
دو سوی طیف قرار میگیرند؛ يعنی موافقت يا مخالفت با
آنها در حد بااليی است .مقیاسهايی که از طريق
آرايههای عاملی ساخته میشود ،معیاری برای رتبهبندی
عبارات خواهد بود .برای اين منظور ،آرايههای عاملی هر
يک از عبارات کیو برای الگوهای ذهنی شناخته شده
محاسبه شد تا از طريق آنها و توجه به جايگاه هر گويه،
تفسیر دقیقتری از عاملهای شناسايی شده بهدست آيد.
پس از محاسبه آرايههای عاملی ،عبارات متمايزکننده
تعیین گرديد و با استفاده از آنها تفاوت بین الگوهای
ذهنی مورد بررسی قرار گرفت .همچنین ،برای شناسايی
بهتر و شفافتر ذهنیتها ،توجه به گويههايی که نقاط
اشتراک ذهنیتها را تشکیل میدهند ،نیز ضروری است.
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همانگونه که در جدول  2آورده شده است ،چهار
دستهبندی يا چهار گونه ذهنیت و ديدگاه دربارهی
پديده گرد و غبار در بین مشارکتکنندگان پژوهش
وجود دارد که هر گروه به دلیل تفکرات و ايدههای خاص
خود به نقطه نظرات متفاوتی اشاره نمودهاند .با توجه به
امتیاز عاملی ،آرايههای عاملی و محتوای گويههای
متمايز کننده و گويههای مشترک در هر يک از چهار
فاکتور ،گروههای حاصله را میتوان به شرح ذيل تفسیر
نمود:

است .درختان سرعت باد را کم میکنند و سطح زمین را
میپوشانند و مانع فرسايش خاک میشوند" .از نظر اين
گروه ،همچنین ،آموزشهای ارائه شده به کشاورزان به
منظور محافظت در مقابل گرد و غبار نیز ،بسیار موثر
بوده است ( )8: +1و کارشناسان کشاورزی همواره
مطالب مفیدی در زمینه محافظت در برابر گرد و غبار به
کشاورزان آموزش میدهند ( .)39: +1در واقع ،به آنها
آموزش داده شده است که چگونه محصوالتشان را در
مقابل گرد و غبار محافظت کنند.
افراد اين گروه با پرداخت غرامت و خسارت از سوی
دولت به کشاورزانی که محصوالتشان از گرد و غبار
آسیب ديده ،مخالف هستند ( )42: -1و معتقدند دولت
نمیتواند به همه کشاورزان خسارت پرداخت کند.
بنابراين ،کامالً مخالف با اين نظر نیز هستند که برای
کاهش يا مقابله با گرد و غبار کاری از دست کشاورزان
بر نمیآيد ( )24: -2و اعتقادشان بر اين است که
کشاورزان میتوانند با مديريت بهتر آب و هدر رفت
کمتر آن در کشاورزی ،باعث کاهش گرد و غبار شوند
( .)34: +2در واقع از نظر آنها "مديريت آب از بیآبی و
خشکی زمین جلوگیری میکند و زمانی که همواره آب
وجود داشته باشد و زمین مرطوب باشد ،گرد و غبار
ايجاد نمیشود" .با وجود اين اعتقادات در نهايت اظهار
میدارند که در صورت عدم مديريت صحیح و کنترل
گرد و غبار و تشديد اين پديده ناچارا کشاورزی را رها
کرده و مهاجرت میکنند .لذا با اين ايده که شرايط کار
کشاورزان به صورتی است که آنها نمیتوانند کشاورزی
را ترک کنند و به جای ديگر بروند ،بسیار مخالف هستند
(.)25: -2

خوشبينان فعال ( 2نفر) :برخالف گروه اول ،اين

فعاالن عملگرا ( 9نفر) :اين دسته از کشاورزان با

دسته از کشاورزان معتقدند که مالچ پاشی و کاشت
درختان از طرف اداره منابع طبیعی گرد و غبار را کاهش
داده است ( .)5: +2آنها اظهار میدارند که "اداره منابع
طبیعی اقداماتی مانند مالچپاشی و درختکاری را انجام
داده است که در کاهش گرد و غبار محلی موثر بوده

اين ايده مخالف هستند که برای کاهش يا مقابله با گرد
و غبار کاری از دست کشاورزان بر نمیآيد ()24: -1؛ بر
خالف گروه قبل که اقدامات مقابلهای برای کاهش گرد و
غبار را صرفا در مديريت آب در سطح مزرعه میدانند،
اين گروه معتقدند که کشاورزان میتوانند با اقداماتی از
جمله حفاظت از محیط زيست و کاشت درخت در
اطراف مزرعه از شدت گرد و غبار بکاهند؛ .آنها

بدبينان سازگارگرا ( 3نفر) :کشاورزان اين گروه
نسبت به موفقیت طرحهايی که تاکنون انجام شده
بدبین بوده و با اين ايده که مالچ پاشی و کاشت درختان
از طرف اداره منابع طبیعی گرد و غبار را کاهش داده
است ،مخالف هستند ( 1)5: -2و معتقدند که اثر بخشی
شبکههای حمايتی چندان موثر نبوده است و در منطقه
آنها گرد و غبار روز به روز بیشتر میشود و تاکنون
هیچ گونه کاهشی نداشته است .با اين وجود ،شرايط کار
کشاورزان به صورتی است که کشاورزان نمیتوانند
کشاورزی را ترک کنند و به جای ديگر بروند (.)25: +2
اين گروه اظهار میدارند که "زمین و تمام دارايی
کشاورزان در همین منطقه بوده و با توجه به اينکه
سالها در اين منطقه زندگی کردهاند نمیتوانند به جای
ديگری بروند و بنابراين بايد با خوب و بد شرايط ساخت
و سازگار شد" .همچنین ،در زمینه پیامدهای ناشی از
گرد و غبار معتقدند گرد و غبار باعث کاهش تولیدات
دامی میشود ( .)45: +1زيرا در زمان گرد و غبار دامها
که همواره در محیطهای باز هستند ،دچار بیماری
میشوند.

 .1اعداد داخل پرانتز در تفسیر عاملها ،به ترتیب از چپ به راست
مربوط به شماره گویه و امتیاز گویه در آرایه عاملی است.
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همچنین ،توانايی سازگاری با شرايط گرد و غبار را
نداشته و معتقدند در صورتی که گرد و غبار به همین
شدت ادامه يابد ،کشاورزی را ترک میکنند و به جای
ديگر میروند ( .)25: -1زيرا در شرايط گرد و غبار ديگر
محصولی به ثمر نمیرسد و ماندن در منطقه بیفايده
است.
پيامدگرايان ( 1نفر) :اين دسته ،بیشتر به ماهیت و
پیامدهای گرد و غبار توجه داشته و معتقدند که گرد و
غبار خاکی است که در هوا وجود دارد ( )1: +1زيرا اين
خاک پس از بلند شدن از زمین در هوا جريان پیدا
میکند و مسافت زيادی جابجا میشود .آنها با اين ايده
که بیشتر طوفانهای گرد و غبار در تابستان و بهار رخ
میدهد ،مخالف هستند ( )44: -1و عقیده دارند که در
فصل پايیز و زمستان نیز همواره گرد و غبار اتفاق می
افتد .آنها ،همچنین ،معتقدند نارضايتمندى اجتماعى و
مهاجرت اجبارى ،از پیامدهای گرد و غبار میباشد (+2
 .)19:زمانی که گرد و غبار حادث میشود عالوه بر
آسیب رساندن به سالمت کشاورزان ،از نظر روحی و
روانی نیز آنها را تحت تأثیر قرار میدهد .گرد و غبار،

همچنین منجر به اختالل در فعالیتهای روزمره آنها
میشود و بسیاری از برنامههای آنان را مختل میکند و
در نهايت ،افراد زيادی را که شرايط و امکانات الزم را
دارند ،مجبور به مهاجرت میکند .اما با اين وجود،
شرايط کار کشاورزان به صورتی است که تمام کشاورزان
نمیتوانند کشاورزی را ترک کنند و به جای ديگر بروند
( .)25: +1زيرا بسیاری از کشاورزان قدرت مالی الزم را
ندارند.
با توجه به اينکه کشاورزان مورد مطالعه دارای چهار
ذهنیت مختلف بودند ،در اين قسمت مقايسه برخی
ويژگیهای کشاورزان بین چهار گروه فوق انجام
گرفته است (جدول  .)3بر اساس جدول  ،3محصول
عمده چهار گروه شناسايی شده ،خرما بود .پیامدگرايان
از نظر سن ،سابقه کشاورزی و تعداد فرزندان نسبت به
سه گروه ديگر باالترين میانگین را داشتند .همچنین از
نظر میزان کل اراضی ،فعاالن عملگرا با میانگین 4/58
هکتار ،بیشترين میزان زمین را نسبت به گروههای ديگر
داشتند.

جدول  -3يافتههای توصیفی مشارکتکنندگان بر اساس ذهنیتهای شناسايی شده در شهرستان آبادان
بهمنشیرجنوبی
شالهی
منطقه فعالیت
مینوبار
نصار
خرما
محصول عمده
يونجه
زيرديپلم
ديپلم
تحصیالت
باالی ديپلم
میانگین سن (سال)
میانگین تعداد افراد خانواده (نفر)
میانگین سابقه فعالیت کشاورزی (سال)
میانگین میزان کل اراضی (هکتار)

جمع

بدبینان سازگارگرا

خوشبینان فعال

فعاالن عملگرا

پیامدگرايان

5
4
5
1
13
2
5
7
3
42/80
4/93
18/53
6/74

3
0
0
0
3
0
0
2
1
47/66
3/66
29/33
2/08

1
1
0
0
2
0
1
1
0
42/00
5/50
13/00
25/00

1
2
5
1
7
2
3
4
2
40/11
4/77
14/88
4/58

0
1
0
0
1
0
1
0
0
54/00
9/00
30/00
3/60

نتيجه گيري و پيشنهادها

با توجه به هدف پژوهش يعنی شناسايی ذهنیت
کشاورزان نسبت به پديده گرد و غبار ،يافتهها و نتايج

تحقیق نشان میدهد که در خصوص پديده گرد و غبار،
دامنه ذهنیت مشارکتکنندگان پژوهش در چهار
دستهبندی يا عامل قابل تفکیک میباشد .بنابراين،

طاهری و همکاران :دراک کشاورزان از پديده گرد و غبار...

کشاورزان با توجه به ديدگاهشان به چهار گروه بدبینان
سازگارگرا ،خوشبینان فعال ،فعاالن عملگرا و
پیامدگرايان تقسیم شدند .اين ديدگاههای مختلف نشان
میدهد که افراد مختلف در مورد ماهیت ،منشأ ،علل،
اثرات ،اثربخشی شبکههای حمايتی و راهکارهای مقابله
با گرد و غبار ،به طور متفاوت فکر میکنند .هر چند
شباهتهايی نیز میان اين ديدگاهها وجود دارد .به
گونهای که هر چهار گروه معتقد بودند طوفان گرد و
غبار پديدهای است که عمدت ًا در مناطق خشک و
نیمهخشک اتفاق میافتد .فراوانی وقوع گرد و غبار در
ابتدا کم و به صورت محلی بود اما در حال حاضر اين
پديده شديد و بحرانی شده است و بیشتر به علت کمبود
بارش و نبود رطوبت بین ذرات خاک ،اتفاق میافتد.
يافتههای مطالعات ديگر ( ;Prospero et al., 2002
;Takemi & Seino, 2005; Xiao & Chang, 2009

 ،)Keramat et al., 2011نیز اين نتايج را تأيید میکنند
که طوفانهای گرد و غبار اغلب در مناطق خشک و نیمه
خشک جهان ،روی میدهند .آنها تمامی پیامدهای گرد
و غبار را برای کشاورزان و کشاورزی خود مضر دانسته و
همسو با نتايج مطالعات ( Kwon et al., 2002; Pope et
al., 2002; Goudie & Middleton, 2000; Hua, 2007

 )& Griffin, 2007همگی توافق داشتند که گرد و غبار
باعث آلوده کردن محیط زندگی انسانها و آثار
ناخوشايند بهداشتی از جمله کاهش قدرت ديد،
مشکالت تنفسی و ريوی در انسانها میشود .همچنین،
معتقد بودند که خسارات ناشی از بروز آفات و
بیماریهای گیاهی به محصوالت کشاورزی در اثر گرد و
غبار افزايش میيابد که اين امر منجر به افزايش هزينه
تولید ،کاهش عملکرد زراعی و کاهش بازارپسندی
محصوالت میشود .بنابراين ،محصوالت کشاورزی بايد
در مقابل گرد و غبار بیمه شوند تا از اين طريق بتوان
بخشی از خسارات وارد به کشاورزان را جبران نمود .در
اين رابطه مطالعات زيادی از سوی محققان داخلی و
خارجی انجام گرفته است که اين نتايج را تأيید میکند
( & Zongbo et al, 2005; Sivakumar, 2005; Stefanki
Sivakumar, 2006; Wang et al., 2006; Shahsavani
et al., 2011; Zarasvandi, 2009 & Monfared et al.,
 .)2011از سوی ديگر ،گروه بدبینان سازگارگرا تداوم
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فزاينده گرد و غبار را عاملی برای کاهش تولیدات دامی
دانستند .اين در حالی است که مطالعات سايرين نیز
تايید کننده اين مطلب است که شمار زيادی از مرگ و
میر دامها بر اثر استنشاق گرد و غبار گزارش میشود
( Engelstaedter et al., 2006; Meng & Zhang,
 .)2007در حالی که گروه خوشبینان فعال و فعاالن
عملگرا معتقد بودند تداوم اين پديده منجر به مهاجرت
اجباری کشاورزان میشود .در همین رابطه Mohsenpor
 (2008) & Zibaeiمعتقدند اين پديده زندگی کشاورزان
را متأثر نموده و چه بسا منجر به مهاجرت آنها و تخلیه
برخی از روستاها و مناطق روستايی میگردد .گروه
پیامدگرايان نیز بر تاثیرات منفی گرد و غبار بر سالمتی،
نارضايتمندی اجتماعی و مهاجرت اجباری تاکید زيادی
داشتند.
گروه خوشبینان فعال و فعاالن عملگرا همسو با
نتايج مطالعه  )2011( Shahsavani et al.معتقد بودند
فعالیت کشاورزان عمدتاً اقداماتی است که تمرکز آنها
بر روی مديريت زمین میباشد و شامل سیاستهای
بهسازی زمین و بهرهوری بیشتر در استفاده از آب است،
که برای مقابله با اين پديده موثر میباشند .بر خالف
آنها گروه بدبینان سازگارگرا بر نقش غیر فعال
کشاورزان در کنترل و مقابله با اين پديده تأکید داشتند.
همچنین ،اين دسته از کشاورزان ،اثربخشی شبکههای
حمايتی به منظور کنترل و مقابله پیامدهای گرد و غبار
را ضعیف دانسته در حالی که گروه خوشبینان فعال بر
اثربخشی مفید شبکههای حمايتی تاکید داشتند و
معتقد به عدم اجبار دولت در پرداخت غرامت به خاطر
گرد و غبار به کشاورزان بودند .آنهاخواستار بکارگیری
اين هزينه در زمینه ريشهيابی و امحای کانونهای گرد و
غبار بودند .طبق اظهارات  )2012( Rohiklarlo et al.نیز
برای مقابله با ريزگردها در نخستین قدم بايد منشأ و
محل دقیق گرد و غبار را شناسايی نمود و در ادامه
راهکارهای موثر جهت غلبه بر اين پديده مخرب را اتخاذ
نمود.
آشنايی با ذهنیتهای چندگانه نسبت به پديده گرد
و غبار برای تصمیم گیرندگان و سیاستگزاران مهم
خواهد بود چون میتوانند متناسب با هر ديدگاه
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برنامههای اطالعرسانی و اجرايی خود را تدوين کنند و
مبنايی برای توسعه استراتژیهای کاهش گرد و غبار
فراهم کنند .بنابراين ،الزم است متخصصان و برنامهريزان
کشاورزی در طراحی برنامههای جديد کشاورزی و
زيست محیطی به ديدگاه هر چهار گروه از کشاورزان
توجه داشته باشند .همچنین ،بهطور ويژه بر اساس نتايج
حاصل از تحلیلها میتوان پیشنهادهای زير را مطرح
نمود:
 توصیه میشود کارشناسان و مروجان کشاورزیبه صورت مستمر با کشاورزان در ارتباط باشند و کانونی
متشکل از کشاورزان و کارشناسان ،تحت عنوان کانون
برنامهريزی جهت آمادگی و مقابله با گرد و غبار تشکیل
شود ،تا با در نظر گرفتن ديدگاههای مختلف تمام
جوانب کار را سنجیده و مساله را از جنبههای مختلف
بررسی نمايند و بر همان اساس راهکارهايی ارايه شود.
در اين راستا ،با توجه به آن که دستهبندیهای
کشاورزان عمدت ًا در برگیرنده افرادی با ديدگاههای
عملگرا و موافق برای مشارکت در فعالیتهای کاهش
دهنده گرد و غبار است ،اجرای برنامههای آموزشی-
ترويجی مناسب برای هدايت کشاورزان به فعالیتهايی
همچون حفظ پوشش گیاهی ،جلوگیری از تخريب و
فرسايش خاکف کاهش مصرف سموم کشاورزی و
درختکاری بسیار ضروری مینمايد - .با توجه به وجود
ديدگاههای سازگارگرايانه در بین کشاورزان نسبت به
پديده گرد و غبار ،بهبود خدمات ترويج در منطقه ،بهبود
دانش و مهارتهای کارکنان ترويج در مورد پديده گرد و
غبار و استراتژیهای سازگاری و ايجاد خدمات ترويجی
که در دسترس کشاورز باشد از عوامل اصلی موفقیت
برنامه سازگاری به شمار میآيند .از سوی ديگر ،به دلیل
آن که بسیاری از فعالیتهای مرتبط به کاهش گرد و
غبار مبتنی بر اقدامات دولت است و کشاورزان
ديدگاههای دوگانهای نسبت به توفیق يا عدم موفقیت
دولت در کاهش گرد و غبار داشتهاند ،به برنامهريزان و
مسئوالن طرحهای پیشگیری و مقابله با پديده گرد و
غبار توصیه میگردد طرحهای متناسب با شرايط محلی

برنامهريزی و اجرايی شوند تا بدين وسیله هم بقای طرح
تضمین شود و هم موجبات خوشبینی و اعتماد
ک شاورزان نسبت به دولت فراهم آيد .تجربیات گذشته
حاکی از آن است که چنانچه کشاورزان ،با رضايت کامل
طرحی را نپذيرند ،به روشهای مختلف مخالفت خود را
ابراز داشته ،نه تنها در پیشبرد کار مشارکت نمیکنند،
بلکه کار شکنی نیز خواهند کرد .لذا ،توصیه میشود در
اجرای طرحهای کنترل گرد و غبار عالوه بر لحاظ
نمودن شرايط اقلیمی و منطقهای ،به نظريات کشاورزان
توجه کافی مبذول دارند .مطمئناً توجه به نظريات
کشاورزان ،باعث مشارکت فعاالنه آنها در اجرای طرح و
کاهش هزينههای دولت ،پايداری و تداوم اجرای طرح،
پیشرفت سريع طرح و عدم بروز مسايل اجتماعی خواهد
شد.
 معرفی نمونههای افراد موفق در مقابله با تغییراتاقلیمی به ويژه پديده گرد وغبار و نشان دادن تاثیرات
واقعی روشهای مختلف مقابلهای با اين پديده ،باعث
میشود کشاورزان از لحاظ روحی و روانی توان تحمل
فشارها و امیدواری الزم برای ادامه کار را داشته باشند.
و در نهايت ،با توجه به مزيتهای روش  Qنسبت به
روشهای پیمايشی پیشنهاد میگردد:
 بهتر است در مطالعاتی که هدف محقق کشفالگوهای ذهنی پاسخگويان میباشد از روششناسی Q
استفاده شود.
 میتوان از روششناسی  Qجهت انتخاب هدفمندمشارکتکنندگان در تحقیقات استفاده کرد زيرا اين
روش کمک میکند تا افراد با ديدگاههای متفاوت در
تحقیق مشارکت داشته باشند.
 از سوی ديگر ،به دلیل اينکه در برنامهريزیهاهمواره محدوديت منابع وجود دارد ،پیشنهاد میشود بر
اساس مطالعهای کمی ،توزيع ديدگاههای شناسايی شده
مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان برنامهريزیها را متناسب
با ديدگاههای غالب انجام داد.
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