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چکیده
این پژوهش با هدف کلی طراحی الگوي پایدارسازي معیشت کشاورزان کوچک مقیاس در شرایط خشکسالی انجام شد .جامعه
آماري پژوهش شامل کشاورزان کوچک مقیاس استان کردستان که در شرایط خشکسالی بودند .روش تحقیق از نوع کیفی به دو
روش نظریه بنیانی و پدیدارشناسی بود .با روش نمونهگیري هدفمند و گلوله برفی (ارجاع زنجیرهاي)  29نفر از آنها براي مطالعه
انتخاب شدند .داده هاي پژوهش با استفاده از مصاحبه عمیق و بحث گروهی جمعآوري و با سه روش کدگذاري باز ،محوري و
انتخابی مورد تحلیل قرار گرفتند  .نتایج تحقیق در بخش پدیدار شناسی رفتارهاي حفظ معیشت شامل  16کد اولیه بودند و در
قالب رفتارهاي سازگار ،تابآور و عدم واکنش طبقهبندي شدند .همچنین نتایج بررسی چالشهاي پایدارسازي معیشت
کشاورزان کوچک مقیاس در قالب روش داده بنیاد شامل  61کد اولیه بودند که در نهایت به منظور طراحی مدل پایدارسازي 9
مکانیزم (اقتصادي ،بهرهوري عوامل تولید ،خدمات و تسهیالت ،آموزش و اطالعیابی ،مدیریتی و ظرفیتسازي ،فرهنگی،
تکنولوژي ،تشکلها و تعادل) براساس چالشهاي پایدارسازي طراحی گردید و در قالب مدل استراوس و کوربین جايگذاري
شدند.
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خشكسالی مخاطرهای طبیعی و فاجعهای بزرگ است که میتواند در هر کشور فراز و نشیبهایی را پدید آورد،
شدیدترین خشكسالیها در قرن بیستم اتفاق افتاد که موجب مرگ میلیونها نفر و قرار دادن بسیاری از مردم در
آستانة گرسنگی شد ( .)Kim et al., 2011لذا کمبود آب و خشكسالی از بزرگترین چالشهایی میباشد که توسعه
کشاورزی کشور در آینده با آن روبرو است .خشكسالیهای اخیر با شدت و طول مدت متفاوت تقریب ًا هر ساله در سطح
استانی و هر پنج سال یكبار بهطور گسترده در کشور اتفاق افتاده است .شدت شیوع خشكسالی طی سالهای اخیر
گسترده بوده بهطوری که با شدتهای گوناگون بر  26استان و بیش از نیمی از جمعیت کشور تأثیر داشته است
) .(Kavoosi, 2004همچنین خشكسالی بر تخریب منابع طبیعی اثر گذاشته است و منابع را به سرعت از بین میبرد
( .)Mirzaie-Nodoushon, 2005, Fallah, 2005در این میان معیشت جوامع وابسته به بخش کشاورزی ،بیش از
همه به تغییرات آب و هوایی وابسته است ( .)Pittman et al., 2011به دلیل ارتباط تنگاتنگ روستا و کشاورزی،
پیامدهای منفی خش كسالی طی چند سال بر اقتصاد روستایی و معیشت کشاورزان نمایان میشود و تداوم آن موجب
تغییر کارکرد و شیوه معیشت و در نهایت مهاجرت روستایی میگردد (محمدی و حكیم دوست .)1388 ،بررسیها
نشان میدهد که خشكسالی های شدید و مستمر موجب ناتوانی خانوارها در بهبود بازیابی اقتصادی میگردد
( .)Keshavarz et al., 2013بروز تغییرات اقلیمی و اثرات آن بر جریانهای آب سطحی و منابع زیر زمینی به همراه
مدیریت نامناسب منابع آبی موجب شده که آسیبپذیری جوامع از این تغییرات افزایش یابد و بدون شک تشدید
بحرانهای آبی نیز موجب افزایش هر چه بیشتر آسیبپذیری خواهد گردید ( .)Wilhite, 1993هر چند وقوع مكرر
خشكسالی موجب شده که این بحران ،برای کشاورزان به عنوان یک پدیده جدید مطرح نباشد اما پیچیدگی عوامل
زمینه ساز و درهم تنیده پیامدها منفی ناشی از خشكسالی ،این پدیده را به یكی از دغدغههای اصلی کشاورزان ساکن
در مناطق دارای شرایط بحرانی تبدیل نموده است ( .)Campell et al., 2010عالوه بر آن ،وقوع خشكسالیهای قبلی
و آثار و تبعات ناشی از آن موجب افزایش آسیبپذیری معیشت جوامع روستایی در مقابل خشكسالیهای کنونی
گردیده است ( .)Speranaza et al., 2008به نحوی که در برخی از این جوامع ،تالش برای بقاء و پایداری معیشت
کشاورزان را با چالشی اساسی مواجه کرده است ( .)Campbell et al., 2010این امر بیانگر افزایش ناامنی معیشت در
شرایط خشكسالی در بسیاری از مناطق روستایی میباشد و ضرورت پایدارسازی معیشت آنان را بیان میکند ( Elis,
 . )2000مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه ناامنی معیشت نشانگر آن است که تغییر پذیری درآمد و ریسکهای
موجود در بخش کشاورزی از قبیل تغییر پذیری اقلیم ،وقوع خشكسالیها و کاهش منابع آب در زمره عوامل اثرگذار بر
ناپایداری معیشت روستایی قلمداد میشوند ( Siegel and Alwang, 1999: Elis, 2000: Swift and Hamilton,
 .)2001همچنین افزایش آسیبپذیری ناشی از وقوع خشكسالی مستمر ،موجب شده که شرایط رویارویی خانوارها و
جوامع روستایی باشوك های معیشتی افزایش یاید و معیشت کشاورزان را با تهدیدی جدی مواجه کند ( Devereux,
 .)2001: Arc, 2003بر این اساس می توان استنباط کرد که خشكسالی در جوامع کشاورز محور تهدید بزرگی برای
جوامع معیشتی آنان است ( .)Campball et al., 2011در واقع پیامدهای خشكسالی میتواند به بیثباتی معیشت
روستایی بینجامد ( .)Speranza et al., 2008این امر بخصوص در جوامعی که اقتصاد معیشتی دارند یعنی کشاورزان
کوچکمقیاس هستند نمود بیشتری پیدا می کند چرا که این قشر از کشاورزان وابستگی کاملی به طبیعت و کشاورزی
دارند ( ،)Alpizar, 2007; Endfield et al., 2004و بخش اعظم جمعیت شاغل در بخش کشاورزی کشورهای در
حال توسعه خصوصاً ایران در نظامهای بهرهبرداری کوچک مقیاس فعالیت دارند .براساس گزارش ایفاد ،تقریباً 450
میلیون کشاورز خرده مالک در سراسر جهان معاش دو میلیارد جمعیت را تأمین میکنند ( .)VSF Europa, 2012بر
طبق گزارش بانک جهانی در سال  2008میالدی 1/5 ،میلیارد نفر از جمعیت جهان برای امرار معاش خانوار خود به
مزارع کوچک خود وابسته هستند ( .)FAO, 2008کشاورزان خردهپا در نظام بهرهبرداری کوچک مقیاس مختلط از
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لحاظ میزان سرمایه ،درآمد و عادات اجتماعی با هم فرق دارند .با این وجود ،وجه مشترك تمام آنها این است که
پرورش دام به عنوان بخشی از نظام تلفیقی است ( .)FAO, 2013در نهایت اینكه ،نظام بهرهبرداری کوچک مقیاس،
مجموعهای از نظام های مزرعه انفرادی است که این مزارع دارای منابع پایه مشابه ،الگوهای کسب و کار مشابه،
محدودیتها و چالشهای مشابه و شیوههای امرار معاش خانوار شبیه به هم هستند ( .)Dixon et al., 2001اما این
نظامها جهت پایداری همواره با مشكالنی مانند اندازه مزرعه در نظام بهرهبرداری کوچک مقیاس ،کوچک و بسیار
کوچک است .میانگین مساحت اراضی اغلب کمتر از ده هكتار میباشد و در نظامهای بهرهبرداری خرد دهقانی ،تا حد
زیادی به نیروی کار یدی وابسته میباشند ،و کشت مخلوط یا کشت توأم روش مسلط کشت در این نظامهای بهره-
برداری میباشد .این روش کشت نظام بهرهبرداری را در مقابل ریسکهای محیطی و اقلیمی مقاومتر میکند ،فرسایش
خاك را کاهش میدهد و مقاومت در برابر آفات و بیماریها را افزایش میدهد .این روش کشت کاربرتر است و در طول
فصل زراعی به نیروی کار بیشتری نیاز دارد .یكی از معایب اصلی این روش کشت ،مكانیزه نمودن عملیاتی چون وجین
و برداشت (درو) میباشد .و در این نظام بهره برداری دهقانی ،در درجه اول اولویت با کشت محصوالتی است که مواد
غذایی مورد نیاز خانوار را تأمین می کنند و در درجه بعدی ،یعنی بعد از تأمین مواد غذایی مورد نیاز خانوار ،به کشت
محصوالت نقدی برای فروش و کسب درآمد اقدام میکنند .البته ،الزم است یادآور شویم که مقدار اضافی محصوالتی
که برای تأمین غذای خانوار کشت میشوند ،میتوانند به عنوان محصوالت نقدی محسوب شوند و برای کسب درآمد به
فروش برسند ( .)Elemo, 2012در این نظامهای بهرهبرداری اتالف منابع ،نیروی انسانی و نهادهها در واحدهای بهره-
برداری کوچک توام با تعدد قطعات ،به مراتب بیشتر از واحدهای بزرگ بهرهبرداری است .بهرهبرداران عمدتاً بیسواد و
کمسواد بوده و از دانش و تكنولوژی نوین کمبهرهاند .تولیدات آنها عمدت ًا سنتی ،عادتی و تجربی بوده و معموال مبتنی
بر برنامه و بودجه ساالنه مدون نمیباشد .نوآوری کمتری از خود نشان می دهند .نیروی انسانی را به عنوان عامل کار
تلقی مینمایند و با توجه به بزرگ بودن بعد خانوار و کمبود سرمایه ،فرآیند تولید کاربر را به سرمایهبر ترجیح میدهند.
از منابع پایه بهرهبرداری بهینه و مناسبی به عمل نمیآورند و به دلیل عدم رعایت اصول به زراعی ،توام با بیاطالعی و
کم توجهی به حفظ منابع آب و خاك ،موجبات آلودگی و تخریب آن را فراهم میکنند .اگر چه میزان بازده اقتصادی
زمین در این واحدها نسبتاً باال میباشد ،اما در مجموع میزان بهرهوری عوامل تولید پایین است( .عبدالهی1377 ،؛
 .)Elmo, 2012لذا توسعه نظامهای بهرهبرداری تلفیقی به عنوان راهكاری برای غلبه بر چالشهای پایدارسازی مطرح
شده است ( ;Herrero et al., 2010; Schiere et al., 2002; Lantinga et al., 2004; Watson et al., 2005
 .)Petersen et al., 2007; Russelle et al., 2007; Hendrickson et al., 2008در پژوهشی در چهار روستای
منطقه اوان 1قزوین با استفاده از روش کیفی (ارزیابی مشارکتی روستایی) انجام شد ،نتایج نشان داد که مهمترین
چالشهای پایدارسازی در این مناطق عدم دسترسی به آب کافی برای کشاورزی و شرب بوده است ( Karpishe,
 .)2012در پژوهشی در زمینه به این نتیجه دست یافتند که گسترش منابع درآمد روستایی ،برخورداری از پایگاه
اقتصادی و اجتماعی خانوار ،سازگاری نسبت به شوكهای اقلیمی و کاهش آسیبپذیری مهمترین فاکتورهای تاثیرگذار
بر پایداری معیشت هستند ( .)Davis et al., 2009در مطالعه دیگری به این نتیجه رسیدند که خشكسالی عامل اصلی
فقر اقتصادی و غذایی است و باعث ناپایداری کشاورزان و خروج از بخش کشاورزی میشود ( .)Kenny, 2008مارشال
در پژوهش در زمینه تأثیرات تغییرات آب و هوایی با تأکید بر خشكسالی به این نتیجه دست یافت که با تغییرات
آبوهوا چالش اساسی برای معیشت کشاورزان کوچک مقیاس ایجاد میکند و مهمترین چالش در این زمینه چالش
اقتصادی است ( .)Marshall, 2010محققان در تحقیقات خود بیان میدارند که مهمترین چالش پایدارسازی معیشت
کشاورزان کوچک مقیاس عدم توجه به آنان در طرحهای توسعه روستایی بوده است (.)Shen et al., 2008
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داده ها و رو ش کار
با توجه به این که محقق در صدد آن بود که چالشهای پایدارسازی جوامع روستایی را در استان کردستان بررسی
نماید و اثرات خشكسالی از منطقهای به منطقه دیگر متفاوت میباشد لذا برای شناسایی چالشها و بكارگیری رفتارهای
حفظ معیشت که متاثر از هر منطقه و مكانی میباشد از پژوهش کیفی استفاده شد .بنابراین این مطالعه به لحاظ
ماهیت از نوع پژوهشهای کیفی و از نظر هدف نیز جزء پژوهشهای کاربردی است ،این پژوهش در قالب رویكرد
پدیدارشناسی و نظریه بنیانی در پی آن است که مدلی را برای پایدارسازی کشاورزان کوچک مقیاس در استان
کردستان ارائه دهد از آنجا که تاکنون تحقیق مدونی به این روش در زمینه چالشهای پایدارسازی در استان کردستان
انجام نشده بود لذا استفاده از روشهای کیفی ضرورتی اجتناب ناپذیر بود .جامعه آماری این پژوهش شامل کشاورزان
کوچک مقیاسی بود که از خشكسالی آسیب دیدهاند و در مقابل آن هم واکنش نشان دادهاند لذا برای انتخاب نمونههای
مورد مطالعه ،از نمونهگیری هدفمند از نوع گلوله برفی (ارجاع زنجیرهای) استفاده شد .در انتخاب نمونهها دو معیار در
نظر گرفته شد ،آنهایی که خشكسالی را تجربه کردهاند (برای شناسایی کشاورزان در شرایط خشكسالی اقدام به
محاسبه شاخص  SPIدوازده ماهه در بازه زمانی  1380تا  1391شد و در محیط  GISپهنهبندی شد و مناطق
روستایی در شرایط خشكسالی شناسایی شد که در شكل  1ارائه شده است لذا کشاورزانی که در مناطق قرمز رنگ
بودند شناسایی شد) ،دوم آنکه آن هایی که در مقابل خشكسالی از خود واکنشی نشان داده و بتوانند تجربیات خود را
توصیف و بیان کنند لذا برای شنایی آنان از روش گلوله برفی (ارجاع زنجیرهای) استفاده شد .نمونهگیری تا اشباع داده-
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همچنین از اثرات خشكسالی بر استان کردستان میتوان به خالی شدن  187آبادی دارای سكنه اشاره کرد که براساس
گزارشات سازمان هواشناسی و سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان با خشكسالیهای زیاد روبهرو است به طوری که
این استان از سال  1378تا کنون وارد فاز خشكسالی شده و هنوز از این وضعیت خارج نشده است ( Meteorological
 .)Organization, 2015در طی این چند سال تولید گندم دیم به عنوان استراتژیک بودن محصول کشور در استان
بین  200تا  700هزار تن در سال در نوسان بوده است ،کاهش  500هزار تنی در تولید گندم به نرخ سال جاری یعنی
حذف  150میلیارد تومان از درآمد و اقتصاد استان و از سفره زارعین تنها رقمی از زنجیره خسارات پی در پی
خشكسالی است عالوه بر این نزدیک به ده درصد مهاجرت کشاورزان کوچک مقیاس افزایش یافته است چرا که بیش
 90درصد از کنشگران اقتصاد بومی استان کردستان معیشتشان وابسته به نزوالت جوی بوده است بنابراین شدت
وابستگی به کشاورزی دیمی که در استان کردستان وجود دارد شدت آسیبپذیری را از خشكسالیها بیشتر کرده است
( .)Minostry of Agriculture-Jahad, 2015همچنین از اثرات دیگر خشكسالی میتوان به تاثیرات مهم آن بر
معیشت دامداران اشاره کرد براساس آمارهای موجود در جهاد کشاورزی استان کردستان به کاهش چشمگیر تعداد
دامها اشاره کرد به طوری جمعیت دامی استان قبل از خشكسالی حدود  3میلیون راس بود که در صورت عدم وقوع
خشكسالی این رقم به  4میلیون راس می رسید اما به دلیل خشكسالی جمعیت دام استان با کاهش چشمگیر به تعداد
 2میلیون و  300هزار راس تقلیل یافته است همچنین ،تولید علوفه و نهادههای دامی در استان بر اثر تداوم خشكسالی
و مشكالت کم آبی  20درصد کاهش یافته است ( .)Minostry of Agriculture-Jahad, 2015در این راستا با توجه
به اهمیت موضوع مورد مطالعه هدف کلی پژوهش حاضر بررسی طراحی الگوی برون رفت از چالشهای پایدارسازی
معیشت کشاورزان کوچک مقیاس در شرایط خشكسالی در استان کردستان جهت نیل به آن اهداف اختصاصی زیر
دنبال شد.
 بررسی رفتارهای حفظ معیشت کشاورزان در شرایط خشكسالی؛ تعیین چالشهای پایدار سازمعیشت کشاورزان کوچک مقیاس در شرایط خشكسالی؛ -طراحی الگوی برون رفت از چالشهای پایدارسازی معیشت کشاورزان کوچک مقیاس در شرایط خشكسالی.
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5

ها ادامه یافت ،در آخر ،شمار شرکت کنندگان در تحقیق به  29نفر رسید .مدت زمان انجام مصاحبهها از  30تا 45
دقیقه متغیر بود .کلیهی اطالعات با رضایت نمونهها بر روی نوار کاست ضبط ،سپس بطور کامل بر روی کاغذ پیاده-
سازی و نسخه برداری گردید .اطالعات با استفاده از روش کالیزی ،مورد تجزیه و تحلیل شدند .برای افزایش بهبود

شكل  .1وضعیت پراکنش ایستگاهها در منطقه مورد مطالعه و محاسبه شاخص  SPIدوزاده ماهه در سال  81تا 91

روش تحقیق حاضر ،ابتدا به صورت پدیدارشناسی توصیفی است .این روش بر عمق تجربیات تاکید دارد و درك انسان
را از تجربیات زندگی افزایش میدهد ( .)Adibhagbagheri, 2007بعد از انجام پدیدارشناسی کشاورزان رفتارهای
سازگاری و تابآوری کشاورزان از خشكسالی بررسی شد و کشاورزان با تعمیق بیشتر و آشنایی با مفاهیم زمینهای از
خشكسالی به بررسی چالشهای پایداری آنان در شرایط خشكسالی با استفاده از روش داده بنیاد در قالب مدل روش
استراوس و کوربین پرداخته شد (داناییفرد و همكاران .)1386 ،در این روش پژوهش هرگز از یک نقطه شروع نمیشود
و بعد از آن به اثبات برسد ،بلكه پژوهش از یک دوره مطالعاتی شروع و فرصت داده میشود تا آنچه متناسب و مربوط
به آن است خود را نشان دهد تحقیقات داده بنیاد شامل سه مرحله زیر است.
الف)کدگذاري باز :کدگذاری باز ،یا سطح اول کد گذاری که آن را کد گذاری مبنا نیز میخوانند اولین مرحلهی تجزیه و
تحلیل و شكستن اولیهی دادههاست .دادهها به کوچکترین واحد خود شكسته میشوند (ادیب حاج باقری و همكاران،
 .) 1389در این مرحله از پژوهش حاضر که همزمان با ثبت و ضبط عین عبارات بیان شده ،نتایج به دست آمده از
مصاحبه عمیق انفرادی و گروهی ،سعی گردید تا نتایج بر روی کاغذ پیاده و در نهایت واژهها و عبارات اصلی نقل قولها
برای کدگذاری استخراج شوند.
ب) کدگذاري محوري :در مرحله کدگذاری محوری محقق با ایجاد اتصاالتی بین خرده طبقهها و طبقات فرعی و اجزای
آنها ،دادهها را دوباره به صورتهایی تازه در کنار هم قرار میدهد ،بنابراین ،کدگذاری محوری به فرآیند ایجاد طبقات
عمده از طبقات فرعی آنها اطالق میشود ( .)Pandit, 1996در واقع در این مرحله مقوله ها به طور نظاممند بهبود
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روایی و پایایی ابزار تحقیق از آیتمهای روشنی ،ایجاز ،پیوستگی منطقی ،محدوده کاربرد مدل ،تلفیق تئوری درون
تئوریهای دیگر و برازش دادهها و ابطالپذیری بهره گرفته شد که در بخش نتایج تحقیق به تشریح آنان پرداخته شده
است.
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شرح و تفسیر نتایج
 -پدیدارشناسی رفتارهاي کشاورزان جهت حفظ معیشت در شرایط خشکسالی

رفتار را میتوان واکنش فرد در مقابل با یک رویداد قلمداد کرد در واقع تأثیر انتظارات شخص در آینده باعث بروز رفتار
در فرد در مقابل خشكسالی میشود .به این منظور تجزیهوتحلیل دادهها همانطور قبالً گفته شد با روش کالیزی،1
تمامی مكالمات ضبط شده به متون نوشتاری تبدیل گردید .در این مرحله سعی شد با مرور مكرر دادهها نسبت به
اطالعات جمع آوری شده به یک دید کلی دست یافت .در نهایت پس از حذف موارد تكراری و ادغام موارد مشابه  16کد
کلیدی شناسایی شد که شامل کاهش مدت آبیاری ،توسعه تكنولوژی ،کاهش کشت ،ذخیره علوفه ،تغییر نوع واریتهها،
تغییر نوع دام ،حفر چاههای عمیق ،کشف زمینهای تازه ،متنوعسازی معیشت ،تغییر الگوی کشت ،اجاره زمین،
مهاجرت فصلی ،تقدیرگرایی ،استفاده بهینه از آب ،تداوم فعالیتهای گذشته و تبدیل اراضی آبی به دیم بود که همراه
با جملههای کلیدی در جدول شماره ( )1نمایش داده شده است.

1- Klayyzy
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یافته و با زیر مقولهها پیوند داده میشوند (استراوس و کوربین .)1998 ،در پژوهش حاضر نیز محقق هم زمان با انجام
کدگذاری باز وارد کدگذاری محوری شد و این تغییر مرحله برای محقق ملموس نبود .قبل از انجام این مرحله ،یک
جلسه بحث گروهی متمرکز با حضور کارشناسان جهاد کشاورزی برگزار شد .در این جلسه از شرکت کنندگان خواسته
شد خرده مقولههای به دست آمده از کدگذاری باز را بررسی نمایند و به این طریق اگر طبقهای غیر منطقی در بین
طبقات معرفی شده وجود دارد ،حذف کنند که در این اقدام تمام خرده مقوالت حاصل توسط شرکتکنندگان در
جلسه تأیید شد .سپس در مرحله کدگذاری محوری محقق از طریق مقایسهی ابعاد و ویژگی مربوط به طبقات خرد به
دست آمده در کدگذاری باز ،تالش نمود تا خرده مقوالت مرتبط با هم را در یک طبقه جدید جای دهد به نحوی که
برحسب ویژگیهای مشترك و موجود بین خرده مقوالت در هر طبقه ،نام گذاری طبقات وسیع تر انجام شد.
ج) کدگذاري انتخابی :پس از کدگذاری محوری ،کدگذاری انتخابی انجام میگیرد .کدگذاری انتخابی فرآیند ادغام و
تصحیح نظریه است (استراوس و کوربین .)1990 ،در واقع کدگذاری انتخابی مرحلهای است که طی آن ،طبقات به
طبقه مرکزی مرتبط میشوند و نظریه را شكل میدهند .به بیان دیگر ،در سطح سوم کدگذاری ،محقق به دنبال فرآیند
میگردد .یک یا دو طبقهی اصلی که تمام طبقات فرعی به آن باز میگردد و مبنای چارچوب پنداشتی نظریه را خواهد
ساخت .برقراری نوعی یكپارچگی در کدها و طبقات برای یكپارچگی در نظریه نهایی مفید است (ادیب حاج باقری و
همكاران به نقل از استراوس و کوربین .)1389 ،از این مرحله است که دادهها به نظریه تبدیل میشوند .اولین قدم در
مرحلهی یگانه کردن ،تصمیمگیری در مورد طبقهبندی مرکزی است .طبقهبندی مرکزی ،که گاهی طبقهبندی درونی
هم نامیده میشود ،تم (درون مایهی) تحقیق را نشان میدهد که محصول یک نوع تجرید است ( ایمان و محمدیان به
نقل از استراوس و کوربین.)1387 ،
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جدول ( -)1عبارتهاي استخراجی از رفتار کشاورزان در برخورد با خشکسالی
12

معمو ًال بعد از چندین نوبت آبیاری بتونیم مزرعه را کامل آبیاری کنیم

کاهش مدت آبیاری

8

من از مهندسان کشاورزی شنیدم که موادی اومده که اگر در سطح مزرعه پخش
کنیم میتواند آب در خود نگهدارد و بهمرور در اختیار گیاه قرار میدهد

توسعه تكنولوژی

9

در این چند سال مجبوریم کمتر کشت کنیم تا کمتر متضرر شویم

کاهش کشت

10

ما همیشه به این فكر بودیم که علوفهرو هر چی داریم جم کنیم چون نكنه سال
بعد خشكسالی باشد

ذخیره علوفه

12

آالن دو سالی میشه رفتم از جهاد کشاورزی بذر جدید خریدم که این محصول آب
کمتری نیاز داره و مقاومه همچنین عملكرد مناسبیم داره

تغییر نوع واریتهها

9

اکثر اهالی روستا به پرورش گوسفند مشغول بودند و تعداد کمی هم گاو هم
پرورش میدادند اما آالن همه به پرورش بز و بزغاله مشغولند

تغییر نوع دام

6

با استفاده از تكنولوژی حفر چاه در سه سال پیش چاهی به عمق  30متر زدم

حفر چاههای عمیق

6

در چند سال اخیر به علت خشكسالیها درختانم خشک شدن آنها را قط میكنم و
زمینهای آنها را برای کشاورزی شخم میزنم

تغیرات کاربری اراضی

8

در این چند سال که درآمدمون بهشدت کاهش پیدا کرد لذا ما به فكر شغل دومی
بودیم که در کنار کشاورزی درآمدی از آن را هم به دست آوریم

متنوعسازی معیشت

14

من در گذشته معموالً سیبزمینی کشت میکردم اما آالن سهساله که دیگر این
محصول رو کشت نمیکنم

تغییر الگوی کشت

10

در چند سال اخیر که کشت کردیم حتی هزینه کارگری هم واسمون نمیموند لذا
مجبور شدیم زمینمون رو بهصورت اجاره به دیگران بدیم

اجاره زمین

9

دو تا از پسرام در اواسط پاییز برای کار به تهران میرون و اوایل عید برمیگردن

مهاجرت فصلی

5

چون به قضا و قدر الهی ایمان دارم و به این خاطر فكر میکنم که خشكسالی هم
از قضایای الهی است که کاری از دستم برنمیاد

تقدیرگرایی

8

ما در گذشته که جویجههای خاکی استفاده میکردیم اما در این چندسال از آبیاری
قطرهای استفاده میکنم

استفاده بهینه از آب

7

من فعالیت های کشاورزی خودم رو به همان صورتی انجام میدم که در گذشته هم
انجام میدادم

تداوم فعالیتهای
گذشته

6

در این چند سال تمام مزارع آبیام از دست رفتن و دیگر آبی برای آبیاری نداریم و
همه آنها به دیم تبدیل شدند

تبدیل اراضی آبی به
دیم

در بخش بعدی ،رفتارهای کشاورزان به سه خوشه تقسیم شدند ،به این ترتیب که عبارتهای استخراج شده با ماهیت
موضوعی مشابه درون یک خوشه قرار گرفتند .این سه خوشه شامل رفتارهای سازگاری کشاورزان ،رفتارهای تابآور و
عدم واکنش کشاورزان در برخورد با خشكسالی بود که در ادامه به تشریح آن پرداخته میشود (جدول .)2
 منظور از رفتار سازگاری کشاورزان در برخورد با خشكسالی آن دسته واکنشهایی است که کشاورزان پس از وقوعخشكسالی جهت حفظ کوتاهمدت معیشت خود انجام میدهند در واقع انجام اینگونه رفتارها تاثیرات بلندمدتی برای
پایدارسازی فراهم نمیکند بلكه بیشتر به عنوان یک روش مقابله با خشكسالی است .در این بخش رفتارهای کاهش
مدت آبیاری ،تغییرات کاربری اراضی  ،تبدیل اراضی آبی به دیم ،اجاره زمین ،ذخیره علوفه ،کاهش کشت ،تغییر نوع دام
و مهاجرت فصلی قرار گرفت.
 منظور از رفتارهای تابآور کشاورزان در برخورد با خشكسالی آن دسته فعالیتهایی است که کشاورزان در مقابله باخشكسالی (قبل ،بعد و حین وقوع) جهت سازگاری دائم و بلندمدت خود انجام میدهند و با برنامهریزی که انجام
میدهند پایداری معیشت خود را در درازمدت حفظ میکنند .در این بخش نیز رفتارهای متنوعسازی ،تغییر الگوی
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فراوانی مفاهیم استخراجی

جمله کلیدی منتخب

جوهره جمله
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کشت ،توسعه تكنولوژی ،تغییر نوع واریتهها ،حفر چاه های عمیق ،استفاده بهینه از آب قرار گرفت که دارای ماهیت
رفتاری بلندمدت هستند.
 کشاورزان دیگری در این زمینه وجود داشتند که در مقابله با خشكسالی هیچگونه رفتار سازگاری و یا تابآوری ازخود نشان نمیدادند و در زیر بخش عدم واکنش قرار میگرفتند که شامل دو رفتار تداوم فعالیتهای گذشته و
تقدیرگرایی بود.

رفتارهای سازگاری کشاورزان

رفتارهای تابآور کشاورزان

عدم واکنش کشاورزان

کاهش مدت آبیاری

متنوعسازی معیشت

تداوم فعالیتهای گذشته

تغییرات کاربری اراضی

تغییر الگوی کشت

تبدیل اراضی آبی به دیم

توسعه تكنولوژی

اجاره زمین

تغییر نوع واریتهها

ذخیره علوفه

حفر چاههای عمیق

تقدیرگرایی

کاهش کشت
تغییر نوع دام

استفاده بهینه از آب

مهاجرت فصلی

 -چالشهاي پایدارسازي معیشت

در ادامه تحقیق به تفكیک مراحل انجام گرندد تئوری نتایج تحقیق ارائه میگردد تا در نهایت بتوان مدل نهایی برون
رفت از چالشهای پایدارسازی معیشت کشاورزان کوچک مقیاس را طراحی نمود.
الف -گام اول کدگذاري باز :در این بخش  61مانع یا برچسب بهعنوان چالشهای پایدارسازی معیشت کشاورزان کوچک
مقیاس در شرایط خشكسالی در استان کردستان شناسایی شد (جدول  .)4در این بخش نتایج نشان داد که چالش
کاهش درآمد کشاورزان با فراوانی  15تكرار بیشتر از چالشهای استخراجی اجماع نظری کاملی روی آن وجود داشت و
پس از آن چالش دسترسی پایین به خدمات آموزشی با  14فراوانی ،عدم وجود خالقیت و نوآوری در کشاورزان و
آسیبپذیری سكونتگاهها در مقابل با بالیا با  13تكرار در رتبههای بعدی قرار داشتند ،این در حالی است که کدهای
عدم دسترسی به صنایع فرآوری محصوالت لبنی با فراوانی  4تكرار و کدهای وجود روحیه تقدیرگرایی ،عدم دسترسی
به ارقام اصالحی ،آسیبپذیری جوامع کشاورزی و دامپروری از خشكسالی و استفاده از روشهای سنتی در تمام
مراحل تولید با فراوانی  5تكرار نسبت به سایر کدها در رتبههای پایینتری از نظر فراوانی برخوردار بود (جدول .)3
جدول ( -)3کدگذاري اولیه چالشهاي پایدارسازي معیشت در شرایط خشکسالی

کدهای استخراجی

فراوانی کد

کد
M1

 -کاهش درآمد کشاورزان

15

M2

 -افزایش بدهكاریها به بانکها و منابع غیررسمی

12

M3

 -عدم وجود خالقیت و نوآوری در کشاورزان

13

M4

 -نبود و عدم دسترسی به اعتبارات

16

M5

 -مشكالت در عدم دریافت غرامت بیمه

8

M6

 -نبود زیرساخت فعالیتهای غیرزراعی

9

M7

 -قطعهقطعه بودن اراضی

8

M8

 -برآورد اشتباه از غرامت بیمه محصوالت کشاورزان

8

M9

 -کوچک بودن اراضی کشاورزان کوچکمقیاس

16
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M11

-پایین بودن سطح آگاهی و دانش کشاورزان

12

M12

 -پایین بودن مهارتهای عملی تولید در کشاورزان

12

M13

 -فصلی بودن درآمد کشاورزان کوچکمقیاس

6

M14

 -دسترسی پایین به خدمات بهداشتی

8

M15

 -پایین بودن بهرهوری عوامل تولید

12

M16

 -عدم بهرهبرداری بهینه و مناسب از عوامل تولید

12

M17

 -نبود تكنولوژی بهینه جهت استفاده از عوامل تولید

12

M18

 -دسترسی پایین به خدمات آموزشی

14

M19

 -از بین رفتن ارزش و هنجارها در جوامع روستایی

8

M20

 -کمبود سازمانهای مردمنهاد

8

M21

 -نبود صنایع تبدیلی تكمیلی در مناطق روستایی

12

M22

 -دسترسی محدود به بازار

12

M23

 -کمبود تشكلهای روستایی

8

M24

 -مشارکت کم مردم در طرحهای خشكسالی

6

M25

 -عدم توجه دولت به کشاورزان کوچکمقیاس

6

M26

 -تغییرات سریع کاربری اراضی

9

M27

 -عدمحمایت از اقشار آسیبپذیر از خشكسالی

10

M28

 -عدم دسترسی به آب آشامیدنی

6

M29

 -کمبود فرصتهای شغلی برای اقشار جوان

8

M30

 -ضعف شبكههای حملونقل شهری روستایی

11

M31

 -آسیبپذیری سكونتگاهها در مقابل با بالیا

13

M32

 -تعداد زیاد جمعیت خانواده

11

M33

 -عدم تعادل فزاینده بین مناطق شهری و روستایی

10

M34

 -کاهش کیفیت زمینهای کشاورزی

10

M35

 -ضایعات زراعی باال

8

M36

 -تنگدستی و فقر شدید در جامعه کشاورزی

12

M37

 -افزایش سوءتغذیه و امنیت غذایی در جوامع روستایی

7

M38

 -پایین بودن درآمدهای خالص مزرعه

6

M39

 -عدم دسترسی به ارقام اصالحی

5

M40

 -عدم اطالعرسانی دولت از وضع آینده

9

M41

 -نبود طرحهای ظرفیتسازی و مقاومسازی

10

M42

 -عدم مدیریت مناسب خشكسالی توسط دولت

10

M43

 -عدم پیشآگاهی کشاورزان از خشكسالی

8

M44

 -تمایل شدید مناطق روستایی به مهاجرت (روستا گریزی)

12

M45

 -آسیبپذیری جوامع کشاورزی و دامپروری از خشكسالی

5

M46

 -کیفیت پایین استاندارد زندگی در جوامع روستایی

6

M47

 -تضعیف بنیه اقتصادی به دلیل خشكسالیهای مكرر

8

M48

 -وجود اختالفات قومی قبیلهای در جوامع روستایی

6
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M10

 -نبود بازار فروش برای محصوالت فسادپذیر مانند توتفرنگی

12

طراحی الگوی پایدارسازی معیشت کشاورزان کوچک مقیاس در ...

10

M50

 -تقسیم زمینها و کوچک شدن زیاد آنان به دلیل قانون ارث اسالمی

6

M51

 -سخت و طاقتفرسا بودن کشاورزی برای کشاورزان جوان

11

M52

 -درآمد پایین شغل کشاورزی در مقایسه با سایر شغلها

6

M53

 -عدمحمایت نهادهای رسمی از کشاورزان کوچکمقیاس در دسترسی به تسهیالت

9

M54

 -عدم دسترسی به جادههای مناسب در روستاها

6

M55

 -استفاده از روشهای سنتی در تمام مراحل تولید

5

M56

 -عدم اعتماد به علم و روشهای مدرن

8

M57

 -وجود روحیه تقدیرگرایی

5

M58

 -عدم توان خلق روشهای جدید و نو

8

M59

 -افزایش نزاع و دزدی در جوامع روستایی

11

M60

 -عدم دسترسی به تكنولوژیهای مدرن آبیاری

6

M61

 -عدم دسترسی به صنایع فرآوری محصوالت لبنی

4

کدگذاري ثانویه و شکلدهی مقوالت :در مرحله بعد کدهای اولیه به علت تعداد فراوانی آنها به کدهای ثانویه تبدیل
میشوند (چند کد ثانویه تبدیل به یک کد مفهومی میشود).
در این مرحله  61چالش اساسی شناخته شده در مرحله قبل به  24کد مفهومی که شامل ضعف زیرساختی در اقتصاد
غالب خانوار ،ضعف بنیههای اقتصادی و سكونتگاهی ،افزایش وابستگی و ضعف درآمدی ،ضعف بهرهوری عوامل تولید،
عدم دسترسی به خدمات اولیه ،ضعف جبران و بیمههای دریافتی ،عدم دسترسی به تسهیالت ،ضعف شبكه حملونقل،
نبود مهارت عملی و آموزشی ،عدم خالقیت و نوآوری ،ضعف اطالعرسانی و پیشآگاهی ،عدم ظرفیتسازی و مدیریت
ناصحیح خشكسالی ،نبود تنوع شغلی و غیرزراعی ،رنگ باختن هنجارها و ارزشها ،روحیه تقدیرگرایی و سنتی
کشاورزان ،ضعف مسائل فرهنگی در جوامع روستایی و کشاورزی ،نبود صنایع روستایی ،ضعف تكنولوژی ،ضایعات
زراعی همراه با کاهش کیفیت اراضی ،نبود تشكلها و سازمانهای مردمنهاد ،فقر و ناامنی غذایی ،عدم فزاینده در
جامعه شهری  -روستایی و عدم توجه به نیازهای اقشار آسیبپذیر تقلیل یافت و در نهایت در  10مقوله فرعی مثبت
که شامل بهبود زیرساختها در قالب بنیههای اقتصادی خانوارها ،اثربخشی و بهرهوری عوامل تولید ،دسترسی به
خدمات و تسهیالت ،بهبود سیستمهای پایش و مهارتهای حرفهای کشاورزان ،مدیریت خشكسالی از طریق
ظرفیت سازی و تنوع شغلی ،بهبود روحیه تقدیرگرایی به همراه ارنج نهادن به مسائل فرهنگی ،بهبود تكنولوژی و ایجاد
صنایع روستایی ،کاهش ضایعات و بهبود کیفیت اراضی ،ایجاد سازمانهای مردمنهاد و ایجاد تعادل از طریق بهبود
امنیت غذایی و پرداخت غرامتهای کشاورزی جهت خروج از چالشهای پایدارسازی معیشت کشاورزان کوچک مقیاس
کاهش یافت (جدول .)4
جدول ( -)4کدگذاري ثانویه و شکلدهی طبقات مفهومی و مقوالت
مقوالت یا طبقات فرعی

کدهای اولیه

کدهای مفهومی

بنیههای اقتصادی خانوارها

بهبود زیرساختها در قالب

 قطعهقطعه بودن اراضی کوچک بودن اراضی کشاورزان کوچکمقیاسضعف زیرساختی در
اقتصاد غالب خانوار

 نبود بازار فروش برای محصوالت فسادپذیر مانند توتفرنگی تقسیم زمینها و کوچک شدن زیاد آنان به دلیل قانون ارثاسالمی
 -سخت و طاقتفرسا بودن کشاورزی برای کشاورزان جوان
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M49

 -عدم شناخت دولت از نیازهای کشاورزان

9
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11

 درآمد پایین شغل کشاورزی در مقایسه با سایر شغلها فصلی بودن درآمد کشاورزان کوچکمقیاسضعف بنیههای اقتصادی
و سكونتگاهی

عوامل تولید

بهرهوری

اثربخشی و

ضعف بهرهوری عوامل
تولید

دسترسی به خدمات و تسهیالت

عدم دسترسی به
خدمات اولیه
ضعف جبران و بیمههای
دریافتی
عدم دسترسی به
تسهیالت

 تضعیف بنیه اقتصادی به دلیل خشكسالیهای مكرر آسیبپذیری سكونتگاهها در مقابل با بالیا کاهش درآمد کشاورزان افزایش بدهكاریها به بانکها و منابع غیررسمی پایین بودن درآمدهای خالص مزرعه پایین بودن بهرهوری عوامل تولید عدم بهرهبرداری بهینه و مناسب از عوامل تولید نبود تكنولوژی بهینه جهت استفاده از عوامل تولید دسترسی پایین به خدمات بهداشتی دسترسی پایین به خدمات آموزشی عدم دسترسی به آب آشامیدنی برآورد اشتباه از غرامت بیمه محصوالت کشاورزان مشكالت در عدم دریافت غرامت بیمه نبود و عدم دسترسی به اعتبارات عدمحمایت نهادهای رسمی از کشاورزان کوچکمقیاس -ضعف شبكههای حملونقل شهری روستایی

ضعف شبكه حملونقل

 دسترسی محدود به بازار -عدم دسترسی به جادههای مناسب در روستاها

مهارتهای حرفهای کشاورزان

بهبود سیستمهای پایش و

نبود مهارت عملی و
آموزشی
عدم خالقیت و نوآوری
ضعف اطالعرسانی و
پیشآگاهی

تنوع شغلی

طریق ظرفیتسازی و

مدیریت خشكسالی از

عدم ظرفیتسازی و
مدیریت ناصحیح
خشكسالی
نبود تنوع شغلی و
غیرزراعی

نهادن به مسائل فرهنگی

روحیه تقدیرگرایی و
سنتی کشاورزان
ضعف مسائل فرهنگی در
جوامع روستایی و
کشاورزی

روستایی

ایجاد صنایع

بهبود

بهبود روحیه تقدیرگرایی به همراه ارنج تكنولوژی و

رنگ باختن هنجارها و
ارزشها

نبود صنایع روستایی
ضعف تكنولوژی

 پایین بودن سطح آگاهی و دانش کشاورزان پایین بودن مهارتهای عملی تولید در کشاورزان عدم وجود خالقیت و نوآوری در کشاورزان عدم توان خلق روشهای جدید عدم اطالعرسانی دولت از وضع آینده عدم پیشآگاهی کشاورزان از خشكسالی مشارکت کم مردم در طرحهای خشكسالی نبود طرحهای ظرفیتسازی و مقاومسازی عدم مدیریت مناسب خشكسالی توسط دولت نبود زیرساخت فعالیتهای غیرزراعی کمبود فرصتهای شغلی برای اقشار جوان از بین رفتن ارزش و هنجارها در جوامع روستایی افزایش نزاع و دزدی در جوامع روستایی و کشاورزی عدم اعتماد به علم و روشهای مدرن وجود روحیه تقدیرگرایی استفاده از روشهای سنتی در تمام مراحل تولید وجود اختالفات قومی قبیلهای در جوامع روستایی تعداد زیاد جمعیت خانواده تمایل شدید مناطق روستایی به مهاجرت (روستا گریزی) نبود صنایع تبدیلی تكمیلی در مناطق روستایی عدم دسترسی به صنایع فرآوری محصوالت لبنی -عدم دسترسی به ارقام اصالحی
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افزایش وابستگی و ضعف
درآمدی

 -آسیبپذیری جوامع کشاورزی و دامپروری از خشكسالی

طراحی الگوی پایدارسازی معیشت کشاورزان کوچک مقیاس در ...

12

 -عدم دسترسی به تكنولوژیهای مدرن آبیاری

اراضی

و بهبود کیفیت

کاهش ضایعات

ضایعات زراعی همراه با
کاهش کیفیت اراضی

مردمنهاد

ی

سازمانها

ایجاد

کشاورزی

غذایی و پرداخت غرامتهای

ایجاد تعادل از طریق بهبود امنیت

فقر و ناامنی غذایی
عدم فزاینده در جامعه
شهری  -روستایی
عدم توجه به نیازهای
اقشار آسیبپذیر

 تغییرات سریع کاربری اراضی ضایعات زراعی باال کمبود سازمانهای مردمنهاد کمبود تشكلهای روستایی تنگدستی و فقر شدید در جامعه کشاورزی افزایش سوءتغذیه و امنیت غذایی در جوامع روستایی کیفیت پایین استاندارد زندگی در جوامع روستایی عدم تعادل فزاینده بین مناطق شهری و روستایی عدمحمایت از اقشار آسیبپذیر از خشكسالی عدم توجه دولت به کشاورزان کوچکمقیاس -عدم شناخت دولت از نیازهای کشاورزان

ب -کدگذاري محوري :در این مرحله از پژوهش براساس دیدگاه محقق میتواند کدهای مرحله قبل (کدگذاری ثانویه) را
به همان صورت ارائه دهد و یا اینكه مدل را به سوی برون رفت از موضوع مطالعه شده هدایت کرد در این راستا این
قسمت از پژوهش با توجه به عنوان تحقیق کدهای انتخابی بهصورت مثبت ارائه میشود و موضوع بهسوی برون رفت از
چالشهای پایدارسازی هدایت شد تا بتوان مكانیزمهای خروج از چالشهای پایدارسازی طراحی کرد (جدول  .)5در
مرحله کدگذاری محوری سعی شد ضمن انتخاب یک مقوله بهعنوان مقوله محوری ،براساس ساختار پارادایم دادهها
مجدداً مورد پردازش قرار گیرند .به این ترتیب با توجه به ویژگیهای فوق که بهوسیله استراوس درباره مقوله محوری
مطرحشده ،مقوله «مكانیزم مدیریتی و ظرفیتسازی» بهعنوان مقوله محوری در نظر گرفته شده و سعی شد با استفاده
از مقولههای تولید شده در مرحله کدگذاری باز و همچنین دادههای جمعآوری شده شرایط علی ،مداخلهگر ،بستر
حاکم و پیامدها برای مقوله محوری تعریف شوند البته ذکر این نكته نیز ضروری است که برای انتخاب طبقه مرکزی و
شرایط علی ،مداخلهگر و بستر حاکم از نظر متخصصین منطقه نیز بهره گرفته شد که در مدل نهایی نتایج این بخش
ارائه شده است .لذا در ادامه به تشریح مكانیزمها پرداخته میشود .مكانیزمهای طراحی شده شامل  -1مكانیزم
اقتصادی بود که این عامل به تقویت زیرساخت و بهبود بنیههای اقتصادی همراه با کاهش وابستگی به منابع تولیدی
خارج از خانوار تاکید دارد  -2مكانیزم اصالح بهرهوری عوامل تولید این عامل به بهرهبرداری بهینه و مناسب از عوامل
تولید به همراه توسعه تكنولوژی میپردازد تكنولوژی همانند تولید رقوم اصالحی ،تولید سوپرجاذبهها و موارد دیگری
که هم بتواند مقدار آب موجود در سطح مزرعه را حفظ نموده و هم مقدار بهرهوری در عوامل تولید را باال ببرد-3 .
مكانیزم خدمات و تسهیالت بود بسیاری از کشاورزان اذعان داشتند که دسترسی مناسبی به خدمات بهداشتی و حمل
نقل و تسهیالت بانكی نداشتند چرا آنان از مقدار زمین کمی برخوردار بودند و تسهیالت بانكی مناسبی به آنان تعلق
نمی گرفت و یا اینكه سطح بهداشت در این روستاها بشدت پایین بود و دسترسی مناسبی نیز به جاده و امكانات حمل
و نقل نداشتند -4 .مكانیزم آموزشی و اطالعیابی این مكانیزم بهبود مهارتهای عملی کشاورزان و بهبود توان خالقیت
در آنان میپردازد و همچین توسعه سیستمهای پایش و اطالعرسانی تاکید دارد کشاورزان انتظار دارند که متولیان
مربوطه براساس دادههای اطالعاتی به نوعی خشكسالیهای آینده را برای کشاورزان پیشبینی نموده و همراه با
توصیه های فنی در اختیار کشاورزان قرار دهند تا آنان بتوانند در آینده با مشكل مربوطه چگونه مقابله کنند-5 .
مكانیزم مدیریتی و ظرفیتسازی در این بعد از راهكارهای خروج از چالشهای پایدارسازی بیشتر به عوامل مانند
مدیریت صحیح خشكسالی توسط جهاد کشاورزی و سازمانهای ذیربط انتظار دارند همراه باظرفیتسازی مناسب برای
کشاورزان مانند تدوین طرحهای مناسب ظرفیتسازی از جمله بهبود تنوع شغلی و بكارگیری رهیافتهای اقتصادی
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نبود تشكلها و
سازمانهای مردمنهاد

 -کاهش کیفیت زمینهای کشاورزی
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جدول ( -)5طبقات اصلی ساخت نظریه
طبقات اصلی

مقوالت (طبقات فرعی)
بهبود زیرساختهای اقتصاد غالب خانوار

مكانیزم اقتصادی

بهبود بنیههای اقتصادی و سكونتگاهی
کاهش وابستگی و بهبود درآمد خانوار

اصالح بهرهوری عوامل تولید

بهرهبرداری بهینه و مناسب از عوامل تولید
توسعه تكنولوژی استفاده از عوامل تولید
دسترسی به خدمات اولیه

مكانیزم خدمات و تسهیالت

دسترسی به تسهیالت مناسب
توسعه شبكه حملونقل
بهبود مهارت عملی و آموزشی

مكانیزم آموزشی و اطالع یابی

بهبود توان خالقیت و نوآوری
توسعه سیستم پایش و اطالعرسانی

مكانیزم مدیریتی و ظرفیتسازی

مدیریت صحیح خشكسالی
ظرفیتسازی و ایجاد تنوع شغلی
ارج نهادن به هنجارها و ارزشها

مكانیزم فرهنگی و اجتماعی

بهبود روحیه تقدیرگرایی و سنتی کشاورزان
بهبود مسائل فرهنگی در جوامع روستایی و کشاورزی
ایجاد صنایع روستایی

اصالح تكنولوژی

توسعه تكنولوژی کشاورزی
توسعه صنایع تبدیلی کاهش ضایعات زراعی

توسعه تشكلها

ایجاد سازمانهای مردمنهاد
ایجاد تشكلهای روستایی و کشاورزی
بهبود امنیت غذایی

مكانیزم تعادل

توسعه استانداردها و عدالت فضایی
توجه همهجانبه بیشتر به کشاورزان کوچکمقیاس
کاهش مهاجرت

پایدارسازی معیشت در شرایط خشكسالی

کاهش وابستگی جوامع روستایی
تولید بیشتر و امنیت غذایی
حفظ فرهنگ و دانش بومی
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جهت توانمندسازی کشاورزان کوچک مقیاس در شرایط خشكسالی میتواند عامل موثری باشد -6 .مكانیزم فرهنگی و
اجتماعی بیشتر به ارج نهادن به مسائل فرهنگی ،بهبود روحیه تقدیرگرایی و سنتی و بهبود مسائل فرهنگی جامعه است
از طریق انگیزش شغلی کشاورزان بتوانند روحیه آنان بهبود یافته و در پذیرش نوآوریها گام بردارند -7 .مكانیزم
تكنولوژی این عامل همواره خالئی برای کشاورزان کوچک مقایس در استان بوده است و صنایع تبدیلی و تكمیلی جهت
نیاز کاهش ضایعات در بخش کشاورزی است و همچنین توسعه صنایع روستایی به عنوان راهكاری برای کاهش فقر و
توسعه شغلی در جوامع روستایی مطرح است -8 .توسعه تشكلها کشاورزان همواره اذعان داشتند که در شرایط
خشكسالی همواره مقدار آبی اندکی که وجود دارد باعث نزاع و آسیبپذیری بین آنان میشود از طرفی دیگر ایجاد
تشكلهایی مانند صندوق های اعتبارات خرد و مردم نهاد باعث بهبود توانمندی کشاورزان در شرایط خشكسالی میشود
لذا توسعه سازمان نهاد خود راهكاری برای توسعه و بهبود شرایط کشاورزان مطرح است -9 .مكانیزم تعادل بسیاری از
روستاییان اذعان داشتند که از امكانات الزم و از حداقل استانداردها در مقایسه با شهرها برخوردار نیستند مانند
امكانات آموزشی و بهداشتی که حقوق اولیه انسانهاست لذا ضروری است که امكانات الزم به آنان تعلق گرفته شود.
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شكل  : 2مدل نهایی پایدارسازی معیشت کشاورزان کوچک مقیاس در شرایط خشكسالی

در ادامه به منظور افزایش پایایی نتایج پژوهش در هر دو بخش پدیدارشناسی و گرندد تئوری از آیتمهای مختلفی
استفاده شد که در ادامه به تشریح آنها پرداخته میشود.
 روشنی :اکثر مفاهیم و متغیرهایی که مدلهای تحقیق را شكل دادهاند قابلفهم بوده و در مورد موضوع چالشهایال شفاف و بهصورت روابط
پایدارسازی معیشت در شرایط خشكسالی هستند .روابط بین متغیرهای مدل بهصورت کام ً
علی ارائه گردیده است .تعاریف صورت گرفته برای هر یک از متغیرهای اصلی بهصورت شفاف تعریف گردید و سعی شد
روشنی متغیرها نیز بهخوبی رعایت گردد تا روایی آنها تضمین شود .استفاده از نمونهگیری هدفمند (اضافه کردن
جزئیات بیشتر ،توضیحات بیشتر) روایی همگرایی مد 1را افزایش داده و نیز شناسایی متغیرها در قالب افراد مختلف
1- Convergent Validity
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ج -مرحله نظریهپردازي (کدگذاري انتخابی) :همانگونه که گفته شد ،هدف نظریهپردازی بنیادی ،تولید نظریه است نه
توصیف صرف پدیده .برای تبدیل تحلیلها به نظریه ،طبقهها باید بهطور منظم به یكدیگر مربوط شوند .کدگذاری
انتخابی (براساس نتایج دو مرحله قبلی کدگذاری) مرحله اصلی نظریهپردازی است .به این ترتیب که طبقه محوری را
به شكل نظاممند به دیگر طبقهها ربط داده و آن روابط را در چارچوب یک روایت ارائه کرده و طبقههایی را که به
بهبود و توسعه بیشتری نیاز دارند اصالح میکند .در این مرحله پژوهشگر برحسب فهم خود از متن پدیده موردمطالعه،
یا چارچوب مدل پارادایم را بهصورت روایتی عرضه میکند یا مدل پارادایم را به هم میریزد و بهصورت ترسیمی نظریه
نهایی را نشان میدهد .نتایج مصاحبهها در نهایت بهصورت یک مدل نهایی ارائه میگردد که براساس مهمترین
چالشهای پایدارسازی معیشت در شرایط خشكسالی در (جدول  )1استخراج گردید که پیامدهای این رفع این
چالشها دستیابی به اهدافی پژوهش که همان پایدارسازی معیشت کشاورزان کوچکمقیاس در شرایط خشكسالی
است این مدل سازوکارهایی را با توجه به چالشهای شناختهشده بیان میکند که از طریق آنها جامعه هدف چالش
موجود را شناسایی و درصدد رفع این موانع برآمده و این تحقیقات در صورت حمایتهای مناسب موجب دستیابی به
اهداف که همان پایدارسازی است را تسهیل مینماید(شكل .)2
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جدول ( -)7تعداد هر یک از طبقات و میزان کاهش آنها تا دستیابی به مدل نهایی

طبقه

نسبت کاهش کدها

کدهای اولیه

61

کدهای مفهومی

23

طبقات اصلی

9

 پیوستگی منطقی :کدهای حاصل از تحقیق ،متغیرها را بهخوبی تعریف و توصیف نمودهاند .کدها بهتنهایی مستقل ومنطقی بوده ولی یكدیگر را نیز حمایت و تكمیل کردهاند .کدها نیز در بخشهایی که نیاز بوده ،توسط گزارههایی
پشتیبانی شدهاند .بهطور کلی رعایت ساختاری منطقی و پیوستگی مدلها با استفاده از :تعامل با مصاحبهشوندگان برای
کمک به فرایند شكلگیری مدل ها و استخراج کدها و تقویت آنها با گزارهها برای شرح متغیرهای تشكیلدهنده مدل
صورت گرفته است.
 محدوده کاربرد مدل :ازآنجاکه مدلهای حاضر ،حاصل تئوری داده بنیاد بودهاند و مدلهایی مبتنی بر واقعیتهستند ،اطالعات استخراجی در زمینه پایدارسازی معیشت در شرایط خشكسالی میتواند برای برنامهریزان و مدیران
عالی توسعه روستایی و کشاورزی قابلیت اعتبار و کاربرد داشته باشد .استفاده از منابع چندگانه (کشاورزان جوان ،مسن،
دهیاران ،کشاورزان بیسواد ،و کشاورزان تحصیلکرده و شورای اسالمی روستاها) مورد استفاده قرارگرفتهاند ،در عین
ماهیت متفاوت ولی در یک چارچوب بوده و این تعمیمپذیری مدلها را تا اندازه کافی میسر میسازد.
 تلفیق تئوری درون تئوریهای دیگر :همانطور که در بخشهای قبلی بدان پرداختهشده ،مدلهای حاضر میتوانندبهخوبی در تحقیقات علوم اجتماعی و تئوریهای توسعه روستایی و کشاورزی جای بگیرند .اما این برازش مناسب
مدلها در بافت دیگر تئوریها و زمینههای تحقیقاتی ممكن است فریب دهنده و موجب انحراف تئوری یا مدلهای
حاصله از تحقیق باشد که باید در این زمینه دقت کافی به خرج داده شود.
 برازش دادهها و ابطالپذیری :در این تحقیق سعی شده است که فرایند تحقیق بهصورت شفاف در زمینه چالشهایپایدارسازی معیشت در شرایط خشكسالی در یک توالی منطقی گزارش داده شود.
نتیجهگیري
امروزه رشد روزافزون جمعیت ،موجب نیاز بیشتر بشر به مواد غذایی گردیده اما از طرفی دیگر خشكسالی معیشت
کشاورزان کوچک مقیاس به عنوان ستون فقرات ناامنی غذایی با چالش اساسی مواجه کرده است .از طرفی دیگر در
توسعه پایدار کشاورزی و روستایی ،مهمترین مسئله یافتن راه حلهایی است که بتواند زندگی روستاییان را بهبود
ببخشد .برای این کار ،اصالحات عمدهای در سیاستهای کشاورزی و زیست محیطی ضرورت دارد .در برنامه توسعه
1- Discriminant Validity
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(کشاورزان جوان ،مسن ،دهیاران ،کشاورزان بیسواد ،و کشاورزان تحصیلکرده و شورای اسالمی روستاها) روایی
تشخیصی 1مدل را افزایش داده است.
 آیتم ایجاز :نسبت هر یک از طبقات و میزان کاهش آن ها تا دستیابی به مدل نهایی در طول مطالعه در جدول زیرآمده است که تقریباً رعایت شده است .در بررسی چالشهای پایدارسازی ،نسب یکدهم رعایت شده است .همانطور
که قبالً گفته شد نتایج تحقیق را در اختیار شوراها ،مطلعین روستایی و تعدادی از کارشناسان منطقه قرار داده شد تا
صحت اطالعات مورد بررسی قرار بگیرد که این اقدام بهصورت نمونه در چندین روستا و کارشناس انجام شد عالوه بر
این ،از کارشناسان منطقه در جهت طراحی مؤلفههای مدل در بخشهای بستر حاکم ،شرایط مداخلهگر و غیره استفاده
شد.
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پایدار ،باید به روستاها توجه ویژهای بشود ،چرا که از یک طرف به عنوان قطب اصلی تولید مواد غذایی به شمار میروند
و از طرف دیگر ،اکثر جمعیت فقیر کشور را در این مناطق میتوان مشاهده نمود .بر این اساس مناطق روستایی به طور
عام و کشاورزان کوچک مقیاس به طور خاص باید مورد توجه قرار گیرند چرا که آنان در شرایط خشكسالی با توجه به
وابستگی کم به کشاورزی به شدت آسیبپذیرند و از توان بازیابی کمی برخوردارند در این راستا این پژوهش با هدف
کلی طراحی الگوی برون رفت از چالشهای پایدارسازی معیشت کشاورزان کوچک مقیاس در شرایط خشكسالی در
استان کردستان انجام شد نتایج نشان داد  61چالش اساسی در زمینه پایدارسازی معیشت کشاورزان کوچک مقیاس
وجود دارد در مرحله بعد کدهای مشابه در قالب کدهای فرعی در کنار هم قرار گرفتند و در نهایت با هدایت کدهای
منفی به سوی کدهای مثبت  9مكانیزم اقتصادی ،مكانیزم اصالح بهرهوری عوامل تولید ،مكانیزم خدمات و تسهیالت،
مكانیزم آموزشی و اطالعیابی ،مكانیزم مدیریتی و ظرفیتسازی ،مكانیزم فرهنگی ،مكانیزم تكنولوژی ،مكانیزم توسعه
تشكلها و مكانیزم تعادل جهت طراحی مدل برون رفت از چالشهای پایدارسازی شناخته وارد مدل تحقیق شدند .در
این راستا براساس نتایج تحقیق پیشنهادهایی به صورت زیر ارائه میگردد.
 مطالعه و شناسایی نظامهای بهره برداری پایدار ،متناسب با شرایط اجتماعی و اقتصادی هر منطقه وبسترسازی برای اشاعه و آگاهی مردم از این نظامها؛
 تاسیس صندوق های ذخیره احتیاطی در میان اقشار مختلف کشاورزان به صورت خودجوش با حمایتهایدولتی جهت استفاده در شرایط بحران مانند خشكسالی به منظور پایداری معیشت؛
 توسعه نظامهای بهرهبرداری تلفیقی به عنوان راهكاری برای بهبود معاش کشاورزان کوچک مقیاس در شرایطخشكسالی؛
 کاهش هزینههای تولید در سطح مزرعه و شناسایی نهادههای مناسب در شرایط خشكسالی؛ اصالح روند کنونی تخصیص اعتبارات خشكسالی در جهت بهرهمندی بیشتر خانوارهای کم برخوردار وکشاورزان کوچک مقیاس به نحوه عادالنه؛
 اطالع رسانی و آگاهی بخشی به روستاییان و کشاورزان در مورد اهمیت و داراییهای منابع معیشتی و نحوهافزایش کارآیی این منابع در شرایط خشكسالی؛
 تقویت و آموزش کشاورزان براساس استراتژیهای مدیریت ریسک خشكسالی جهت انجام اقدامات بهینه درشرایط بحران؛
 -کمک به کشاورزان جهت باال بردن توان سازگاری و مقابلهای با خشكسالی.
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