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: يزراع يسهام يهاشرکت ياندازنگرش کشاورزان نسبت به راه يبررس

  شهرستان کرمانشاه اندربند،يدهستان م يمورد ةمطالع

  *زادهاصغر ميرک، کيومرث زرافشانی، و علیفاطمه مرام
 ۳۱/۶/۱۳۹۴: تاريخ پذيرش   ۸/۳/۱۳۹۱: تاريخ دريافت

  ده يچک

 اعم طوربه ييروستا ةتوسع يهابرنامه ياجرا مورد در کشاورزان منفي يا مثبت نگرش شناخت اهميت
- از ايـن . نيست پوشيده كسي بر اخص طوربه يزراع يسهام يهار شرکتينظ ييهاتشکل ياندازراه و

 يسـهام  يهـا شـرکت  ياندازنگرش کشاورزان نسبت به راهشناخت با هدف  حاضر يفيک ةمطالع رو،
اطالعـات،   يآوررای گردب .گرفت صورت هرستان کرمانشاهه و سرابله در شيتک يدر دو روستا يزراع

ـ ها بـا اسـتفاده از روش تحل  ل دادهيه و تحليتجز. استفاده شد متمرکز يهاق و گروهيعماز مصاحبة  ل ي
عدم وجود روابـط  «، »از اهداف شرکت اعضا يعدم آگاه« ةپنج مقول که شده نشان دادتيهدا يمحتوا

عـدم وجـود بسـتر مناسـب     «، »عـدم مشـارکت سـهامداران   «، »دارانران با سـهام يمناسب مد ياجتماع
 يهـا ن نسـبت بـه شـرکت   ابردارنگرش بهره يريگدر شکل »يقانون يهانهيضعف در زم«و  ،»ياجتماع

 کشـاورزان  يتينارضا«و » تلخ گذشته يهاتجربه«د يجد ةدو مقول ،همچنين رگذارند؛يتأث يزراع يسهام
ه برگرفتـ  يمدل مفهـوم  ترتيب،ن يد و بدشآشکار  »بعد از انقالب يلتدو يهاسازمان يبرخ عملکرد از
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 وارسـي توسـط  مطالعـه بـه روش    يـي ج رواينتا ،گريد ياز سو. ل شديد و تکمييتأ نيز از متون گذشته
ـ تکل نبود« همچون ييهامقولهکه نشان داد  همكاران ـ مالک في ـ  در سـهام  تي  فـوت  از پـس  وراث نيب

 شـدن  اعتبـار يب« ،»مزرعه تيريمد در سهامداران يبوم دانش تجارب و يجيتدر محو«، »خانوار سيرئ
ـ توانيم »شهرها کشاورزان به مهاجرت«و » روستا مردم يارتباط يهاانيبن يجيتدر د در نـوع نگـرش   ن
  . دنباش گذارريتأثبسيار  يزراع يسهام يهابرداران نسبت به شرکتبهره

، )شهرستان( شده، کرمانشاهتيهدا يل محتوايتحل ،يزراع يسهام يهانگرش، شرکت: هادواژهيکل
  ).دهستان(مياندربند 

***  

  مقدمه 

خـالء   ،ياراضـ  يو پراکنـدگ  يچون خرد ي، و بروز مسائل١٣٤١سال ت ارضيپس از اصالحا
طالـب و  ( مـنظم  ريـزي كشـت  برنامـه  فقـدان  منابع آب و ةاداردر  يي، عدم تواناتوليد مديريت

همچـون   ييهـا تشـکل  يانـداز اقـدام بـه راه   ١٣٤٦ت در سـال  وق ت، دول)٤٠٥ :١٣٨٧، عنبری
 هـا ن شرکتيت ايک دهه فعاليدر طول ). ١٤٧: ١٣٦٩ وثوقي،(کرد  يزراع يسهام يهاشرکت

 بـا هـزار هكتـار    ٤١١ مسـاحت  هروستا ب ٨٥١زراعي در شركت سهامي ٩٣تعداد  ،)١٣٤٧- ٥٧(
 یتعـداد  ،يانقالب اسالم يروزيد از پاما بع ).٢٣٤: ١٣٧٨ ازكيا،( هزار سهامدار تشكيل شد ٣٥

ان منطقـه  ييا روسـتا يو  ن اعضايآنها ب يمنحل و اراض زراعي سهامي يهاشركت از قابل توجه
 ازكيـا  ، بـه بـاور  راستان يا در). ١١٢ :١٣٦٩ توحيد، ؛۹۱ :١٣٧٢ ،يوزارت کشاورز(شد م يتقس

 يانـداز راه درمـردم   ت و مشـاركت يمنظـور جلـب رضـا   وقت بـه مسؤالن گاه  ،)٢٣٦: ١٣٧٨(
 ريشـه له از آنجا ن مسئيا. کردندياستفاده م ياز اجبار و قدرت دولت يزراع يسهام يهاشرکت

نظـر   درصد مردم منطقـه مـد   ٥١ يتنها رأ ،هان شرکتياساس قانون مصوب ا گرفت که بريم
: ١٣٨٧، عنبـری طالـب و  ( افراد روستا مهم نبود ةت هميمشارکت و رضا ديگر سخن،بود و به 

 يسهام يهاقابل توجه از شرکت یدهه از انحالل تعداد سهش از ي، اکنون که بيسوياز ). ٤٠٨
مشکالت متعدد همچون ناکارآمـد   ةبا مشاهد يين سازمان تعاون روستامسؤال ،گذرديم يزراع

ـ يام( هـا ياز تعـاون  يبسياربودن  ـ ي؛ ام۱۲۱: ١٣٨٥، يو رمضـان  ين ؛ ٢٨٥ :١٣٨٧و همکـاران،   ين
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ـ ا آمـار  مرکـز ( يمالک، گسترش روزافزون خردهياراض ي، پراکندگ)٢٣: ١٣٨٦تبار، يرستم  ران،ي
 بـرای  راهـي  مثابـه را به يزراع يسهام يبرداربهره نظام ایياح ،دستن ياز ا يو موارد) ١٣٨٢

 هـاي سـال  در ،گريد ياز سو). ٧١ :١٣٧٢ ،يوزارت کشاورز( داننديم بستن بنيخروج از ا

 روسـتا  ةتوسـع  هـاي طـرح  در روستاييان مشاركت بر روستايي ةتوسع نظرانحبصا اکثر ،اخير

 يانيروسـتا  مشـاركت  بـدون  را ييروسـتا  ةتوسـع  افـراد  ايـن . كننديم پافشاري گذشته از بيش

 آغـاز  روسـتا درون  از بايـد  روسـتا  در تحولي و تغيير هرگونهکه معتقدند  و دانندمي غيرممكن

 بـر  .)٢: ١٣٨٩ ،و دهقانی يدانيص( باشند داشته مشاركت آن جرايا در فعاالنه مردم ةهم و شود
ـ نظ ييهـا ت طرحيو موفق يداريپا برای از جمله اقدامات مهمکه رسد يبه نظر م ،اساس نيا ر ي

  . د کشاورزان استيها و عقادگاهياز د يآگاه يزراع يسهام يهاشرکت یاياح
صـورت   »نگـرش « ف واژةيـ ر تعرگذرا ب يموضوع، الزم است مرور يبسط مقدمات يبرا

 ،١٩٥٠ ةدهـ  از ،اسـت  ياجتمـاع  يشناسـ  در علـم روان  يم کاربردياز مفاه که ،نگرش. رديگ
 .شـود يمحسوب م ن رشتهيام مورد استفاده در ين مفاهيتراز مهم يکي ،د و امروزهشمتداول 

آن گـر  يد ةشـ ياست و ر يافتگي مناسبت و سازش يبه معن) optus(ن يالت نگرش در واژگان
 تيـ ک فعاليانجام  يبرا فرد يا فکري يذهن يحالت و آمادگ يبوده که به معن aptitude واژة

ـ  ينگـرش حـالت   :سـد ينويم) ١٩٣٥(به نقل از آلپورت  يميکر ،نيبر ا افزون .است و  يدرون
 ،در واقـع . در درون فرد پنهان است ،باشد يو عمل يکه علننيا يجااست و به يذهن يآمادگ

 يشناسـان اجتمـاع   اما اکثر روان .ديآيشرط رفتار به حساب مشيبلکه پ ،ستير ننگرش رفتا
و  يک عنصر احساسـ ي، يک عنصر شناختيبادوام است که شامل  ينگرش، نظام که معتقدند

 يشـامل اعتقـادات و باورهـا    يعنصـر شـناخت  . )۲۹۵: ١٣٧٣، يمـ يکر( ل به عمل استيتما
 يعنصر عاطف ؛است )يزراع يسهام يهاشرکت يزاندامانند راه( شهيک اندي ةشخص دربار

 ةافـت واژ يکه با درنيمانند ا( وند دارديما پ يبا باورها ينوع احساس عاطف آن است که معموالً
 يبـرا  يآمـادگ  منظـور هل به عمل بيو تما ؛)رديگيدر فرد شکل م يچه احساس ،يزراع يسهام
ـ اماننـد تم ( شود يخاص اطالق م يا وهيبه ش ،ييگوپاسخ ـ ا عـدم تما يـ ل و ي  يانـداز ل بـه راه ي
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و در تعامل با  رندگر دايکديک با ينزد ةن سه جزء اغلب رابطيا). يزراع يسهام يهاشرکت
ـ شـاه ( دهنـد يل مـ ينظام نگرش افراد را تشـک  ،گريکدي  اهميـت ). ۲۷ :١٣٨٤ مشـفق،  و يول

 طـور به ييتاروس ةتوسع يهابرنامه ياجرا مورد در کشاورزان منفي يا مثبت نگرش شناخت

 پوشـيده  كسـي  بر اخص طوربه يزراع يسهام يهار شرکتينظ ييهاتشکل ياندازراه و اعم
 يسـهام  يهـا منفي نسـبت بـه شـرکت    اگر کشاورزان نگرش است که داده نشان تجربه. نيست

ـ ا ت و بقـای يـ داشته باشند، انتظار موفق يزراع ـ  ن شـرکت ي وزارت ( خواهـد بـود   يمعنـ يهـا ب
 بـرداران بهره يذهن يتوان شناخت نگرش و آمادگيم ديگر سخن، به). ١١١ :١٣٧٢ ،يکشاورز

. دانسـت ن پروژه يتحقق ا يشرط اصلشيرا پ يزراع يسهام يهاشرکت ياندازنسبت به راه
 يهـا شـرکت  يانـداز رامون نگرش کشـاورزان نسـبت بـه راه   يشده و بحث پمطالعات انجام

 يچگـونگ  زمينـة کـه در   يمطالعـات  رای نمونه،ب. است يمحدود به منابع اندک يزراع يسهام
 يزراعـ  يسـهام  يهـا س شرکتيسأت ةدهقانان از نحو يزان آگاهين واحدها و ميا ياندازراه

  . ستهان شرکتيا ياندازل در راهيتعج ياز نوع اکیرفته، حيصورت پذ
ل يتشـک  زمينـة چگـونگی  در  )١٣٤٨( يقـات اجتمـاع  يمطالعـات و تحق  ةسسـ ؤم ةمطالع

از آن اسـت کـه    يحاک يسار و گان،ين، گلپايريگرمسار، قصر ش يزراع يسهام ياهشرکت
 ،يوزارت کشـاورز ( ک ماه بوده اسـت يها در مدت کمتر از ن شرکتيا ياندازل و راهيتشک

 يدر کتاب خود بـه برخـ  نيز ) ١٣٩٠( اصفهانی يحقوق يادآوری است کهان يشا). ٣٨: ١٣٧٢
ج مطالعات ينتا. کنديکشاورزان مناطق مختلف اشاره م رامون نگرشيپدهة اخير از مطالعات 

ن امالکـ نظـر   که دهدينشان م يسان در شهرستان فردوس خراسان جنوبين مشاور ويمهندس
 يكـه بررسـ   حالي در مثبت بوده است، يزراع يشرکت سهام ياندازنسبت به راه ن منطقهيا

 دهـد ينشـان مـ   ياسان جنوبان و دشت درح در خريدر دو شهرستان درم يمطالعات اجتماع
: همـان ( ندارنـد  يزراع يسهام يهاشرکت ياندازنسبت به راه يل چندانيبرداران تمابهره که

 ،نيآبـاد شهرسـتان قـا   يمهـد  يگر در روستايد ياج مطالعهينتابر اساس  با اين همه، ).١٩٨
 مثبـت اسـت   يزراعـ  يسـهام  يهاشرکت ياندازن روستا نسبت به راهيبرداران انگرش بهره
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بـرداران  نگرش بهـره  يرامون بررسيپ يمطالعات اندک ،که اشاره شد گونههمان). ١٩٩: همان(
ـ ا اسـت؛  انجـام شـده   يزراعـ  يسـهام  يهـا شرکت ياندازنسبت به راه ن خـالء در اسـتان   ي

 کـه خـرد  گذشته از آن که دهدينشان م هاآمار ،در حال حاضر. شوديمشاهده م نيز کرمانشاه
ـ آمـار ا  مركـز ( ش اسـت ياستان کرمانشاه رو به افزا يقطعات مزروع يندگشدن و پراک ران، ي

ـ ن يکشاورز يهاي، تعاون)١٣٨٨  انـد اسـتان کرمانشـاه نداشـته    ةدر توسـع  ير چنـدان يز تـأث ي
ـ اول را از نظـر تول  ةدر مورد شهرستان کرمانشاه که رتبـ  ين نگرانيا). ١٣٨٦ تبار،يرستم( د ي

استان  يسازمان جهاد کشاورز( شوديم احساسشتر يب ،ارددر استان د يمحصوالت کشاورز
دهستان با هدف شناخت نگرش کشاورزان  حاضر ةمطالع، مبنا نيا بر). ٧٣: ١٣٨٨ کرمانشاه،

. شـد  يزيـ رهيپا يزارع يسهام يهاشرکت ياندازشهرستان کرمانشاه نسبت به راهاندربند يم
برداران نسبت بـه  نگرش بهره يمدل مفهوم يريگشکل پنج مقوله در که مرور منابع نشان داد

  ).١شكل (اند ليدخ يزراع يسهام يهاشرکت
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يزراع يسهام يهانسبت به شرکتکشاورزان نگرش  يمدل مفهوم - ١شکل 

ان نگرش کشاورز

های نسبت به شرکت

 سهامی زراعی

عدم آگاهی اعضا از 

 اهداف شرکت

نبود روابط اجتماعی مناسب 

 مديران با سهامداران

بستر اجتماعی نبود 

 مناسب

 های قانونیضعف در زمينه عدم مشارکت سهامداران
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  شناسيروش

از  ،يزراعـ  يسـهام  يهانگرش کشاورزان نسبت به شرکت يمنظور بررسة حاضر، بهمطالع رد

 )Patton, 2002() ۲(هدفمند ةويانتخاب منطقه به ش ،نيهمچن. استفاده شد) ۱(فييکق يروش تحق

اندربند شهرسـتان کرمانشـاه،   يه و سرآبله واقع در دهستان ميتک يدو روستا رفت ويصورت پذ

را تجربه کـرده بودنـد، انتخـاب     يزراع يت در شرکت سهاميعضو يش از انقالب اسالميکه پ

بعيـت  گيـري آمـاري ت  گيـري، از نمونـه  كه در نمونه(حقيقات كيفي متناسب با طبيعت ت. شدند

گيـري هدفمنـد اسـتفاده    از نمونه انجام گرفت، ۱۳۸۹که در سال  پژوهش حاضردر  ،)كنندنمي

 ۲۴اندربنـد،  يل مرکز خدمات دهستان ممسئو و مساعدت يبا همکار ، نخست،اين مبنا بر. شد

، در ادامـه  .انتخـاب شـدند  صورت هدفمند به روستادو هر  يهاو سرگروه ينفر از رهبران محل

. اسـتفاده شـد  ) ۳(قيـ عم ةهاي متمركز و مصـاحب ها، از فنوني نظير گروهداده يمنظور گردآوربه

و بـا   يصـورت جمعـ  و هم به يصورت انفرادشوندگان هم بهط مصاحبهيها بنا بر شرامصاحبه

قـاً بـه   يالزم است تـا محقـق دق   ،ن روشيدر ا. پذيرفتکشاورزان انجام  ةا سه نفريحضور دو 

 ان کننـد يـ د و افکار خـود را ب يها اجازه دهد که عقاداند و بکنکنندگان گوش شرکت يهاپاسخ

 انجـام هـا  پـردازش داده ، )۴(ل محتـوا يتحل گيری از شيوةسپس، با بهره). ۵۸: ۱۳۸۴ استرابرگ،(

ر در يپـذ ک روش انعطـاف يـ وان و محققان از آن به عنـ  استكيفي  ایشيوه تحليل محتوا. شد

ـ ا). Cavanagh, 1997( کننـد ياد مـ يـ  يمتنـ  يهـا ل داداهيتحل کـرد  ياز سـه نـوع رو   شـيوه ن ي

در . )Hsieh and Shannon, 2005( ل شده اسـت يتشک) ۷(تلخيصي و )۶(شدهتيهدا، )۵(متداول

اسـت،   ياسـ يکـرد ق يبـر رو  يشـده کـه مبتنـ   تيهدا يل محتواياز روش تحل ة حاضر،مطالع

و  داننـد می ييقات استقرايتحق ةدر زمر را يفيقات کياز محققان تحق يالبته برخ. استفاده شد

 کـار بـه  ياسـ يو ق يياسـتقرا  ةويتواند به دو شـ يق مين روش تحقيا که گر معتقدنديد يبرخ

، ايـن  گـر از پژوهشـگران  يد يبرخبه باور ، و )Mayring, 2000؛ Daly, 2007( گرفته شود
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 يکايجالب آنکه ه). Daly, 2007(است  ياسيو ق يياستقرا يکردهايرواز  يبيترک شيوه

شده تيهدا يل محتوايتحل بر اين باورند که )Hickey and Kipping, 1996(نگ يپيو ک

 از، شـده رويكرد هدايت در. تر استافتهيمتداول ساختار يل محتواينسبت به روش تحل

مصـاحبه   راهنمـايي بـراي   صـورت به هات گذشتهاي مربوط به تحقيقيك نظريه يا يافته

يـا گسـترش يـك چـارچوب      سـازی هدف ايـن رويكـرد معتبر   معموالً .شودياستفاده م

و اسـتخراج   يين روش با شناسـا يا .)Hsieh and Shannon, 2005(نظری است يا  يمفهوم

 شـود يآغـاز مـ   يک مـدل مفهـوم  يـ ل يمرتبط با موضوع مورد مطالعه و تشک يهامقوله

)Potter, and Levine-Donnerstein, 1999 .(ةويبـه شـ   توانيمرا ها داده ،ن روشيدر ا 

 ،سـپس  کرد؛ يآورجمعشده يبندطبقه يهاال باز در ارتباط با مقولهؤک سيمصاحبه و با 

بـا   ييارتبـاط معنـا   دارای و متون شوندشده مرور میيآورجمع يهانوشتهها و دستمتن

ن يـ در ا. رنـد يگيمـ  يخـود جـا   ةدر طبقـ و  شـوند می يکدگذار شدههاي استخراجمقوله

ممکـن اسـت در زمـان     ،نيهمچن ا رد شود؛يد و يأيمورد نظر ت نظريةممکن است  ،روش

 ل مـدل کمـک کنـد   يـ ز استخراج شوند که بـه تکم ين ديجد ييهامقوله ،هاداده يآورجمع

)Hsieh and Shannon, 2005(. ن در زمينـة مطالعـات پيشـي   بررسـی بـا   ة حاضـر، در مطالع 

ـ پنج مقوله استخراج و در نها ،يزراع يسهام يهاشرکت  يک مـدل مفهـوم  يـ در قالـب   ،تي

 يسـهام  يهـا برداران نسبت بـه شـرکت  بهره يهادگاهيد يمنظور بررس، بهسپس شد؛م يترس

شـتر  يب ييآشنا نخست، برای. شده و سرابله برگزار يتک يجلسات متعدد در روستاها ،يزراع

بـه   و از اين رهگذر، بهره گرفته شد )۸(هشياز روش طوفان اند ،وضوع مطالعهن و مابا مخاطب

به  ،داننديم يزراع يسهام يهامورد شرکت در را که آنچه کشاورزان اجازه داده شد تا هر

ن ااز مخاطبـ شـده،  بر مبناي ماهيت روش تحليل محتـواي هـدايت   ،در ادامه. اورنديزبان ب

، بـا  سـپس . ده شـد يپرسـ  يل در مـدل مفهـوم  يـ دخ يهـا لـه مقو پايةدار بر جهت يسؤاالت
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 يهـا و انطباق آنهـا بـا مقولـه    يات کدگذاريعمل ،شدهيآورجمع يهانوشتهبازخوانی دست

هـاي  شـيوه ل محتـوا  يـ تحل يهـا افتـه ي يو اعتبارسنج) ۹(ييروابرای . انجام شد يمدل مفهوم

ـ  يتـر از مهـم  شده اسـت کـه   يمعرفمختلف  رسـي توسـط همتايـان يـا     وا تـوان بـه  ين آنهـا م

- و سـه ) ۱۲(يمسـتمر و مـواز   ة، مشاهد)۱۱(يمدت طوالنر بودن با موضوع بهيدرگ ،)۱۰(همكاران

ة در مطالعـ ). Manning, 1997 ؛Lincoln and Guba, 1985( اشـاره کـرد   )۱۳(يسـاز گوشـه 

 يتعـداد  س از مکاتبه بـا پ ،ن منظوريبد. استفاده شدوارسي توسط همتايان از روش  حاضر،

در حاضـر  ق يمراحل روش تحق. دست آمدهج بينتا ييروا ،ييروستا ةنظران توسعاز صاحب

  .آمده است ۲شکل 

  
  

  

  

  

  

  

  قيمراحل روش تحق - ٢شکل 

  نتايج و بحث 

  از اهداف شرکت اعضا يعدم آگاه

نگرش کشاورزان  يريگرگذار در شکليتأث ةن مقولياول» از اهداف شرکت اعضا يعدم آگاه«

ل يت تحليبا توجه به ماه رو،از اين. است شناخته شده يزراع يسهام يهاشرکت نسبت به

 انتخاب روستا

 تکيه و سرابله

 )مصاحبة عميق(ها گردآوری داده

 )شدهتحليل محتوای هدايت(ها پردازش داده

 )وارسی توسط همتايان(ها ارزيابی قابليت اعتماد داده
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ا به شما گفته بودند شرکت به چه منظور يآ«مانند دار جهت ياالتؤس ،شدهتيهدا يمحتوا

شما  يبرا ييا به شما گفته بودند شرکت قرار است چه کارهايآ«ا يو  »شود؟يس ميتأس

از افراد  يکي جالب بود؛ برای نمونه،ن امخاطبهای پاسخ. ده شديپرس »انجام دهد؟

داشته ن را نگهيشيپ يزراع يشرکت سهام يهاهنوز چک ش،سالخورده که به گفته خود

ن پاسخ ين چناگر از مخاطبيد يبرخ ؛»ميکپارچه کنيم يخواهيگفتند م«: است، عنوان كرد

به . »ميکن دادند که امضا ييهابرگه ،واهللا«و » ميزه کشت کنيم مکانيخواهيگفتند م«: دادند

ن وقت الوکوتاهی مسئگردش کار شرکت از  ةاز اهداف و نحو ين عدم آگاهيرسد اينظر م

افزون بر  ريشه گرفته وشرکت  يهاياهداف و خط مش به کشاورزان نسبت يسازدر آگاه

نگرش  يريگشکل است که ظاهراً در يالهة شرکت خود مسئدرک مفهوم واژاين، 

ه درست نبوداز سهامداران از مفهوم شرکت  يبرداشت بسيار. ر نبوده استيتأثيداران بسهام

کشاورزان  با کشاورزان آشکار شده است؛ برای نمونه، مصاحبه جريان ن موضوع دريو ا

  . »بود يشرکت مال ما نبود، دولت«: معتقد بودند

  ران با سهامدارانيمناسب مد يعدم وجود روابط اجتماع

ن سهامداران يل عدم وجود ارتباط مناسب بيدل، بهيزراع يسهام يهاات شرکتيح ولدر ط

 وجود داشته است که فراوان ياجتماع يهاتنش ،رهيئت مديه و اعضای يادار رکنانو کا

در . يستر نيتاثيب يزراع يسهام يهادگاه سهامداران نسبت به شرکتيدر نوع د ديترديب

 ا ازيرعامل با شما چگونه بود؟ آيرفتار مد«: ده شديپرس از کشاورزان يوقت همين زمينه،

ت خود را با ياز آنها صراحتاً عدم رضا ياديز ةعد ،»د؟يت داشتيرعامل رضايعملکرد مد

از ارباب  م؛يداديد انجام ميگفت ما باير ميهرچه مد«: از اين دست ابراز کردند يجمالت

رعامل، ينسبت به مد و يشرکت ناراض تيريمد ةن از نحوامخاطب ،نيهمچن .»بدتر بودند
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به گفتة که  ياگونهاعتماد بودند، بهين و بيبدب بسيار يادار کارکنانره و يئت مديه اعضای

 ،نيهمچن. »هها را از  انبار بردگندم گفتند جنيشد و ميم ياز شرکت دزد«: برخی از آنها

 يهادگاه حاضران نسبت به شرکتيد يريگموارد مؤثر در شکل گريد ازنفوذ افراد قدرتمند 

 يهاره از گروهيئت مديه يظاهراً با انتخاب اعضا سخن، گريد د؛ بهمطرح ش يزراع يسهام

 ياگونهشتر شده بوده است، بهيب ييروستا يان قشرهايم يفاصله اجتماع ،مرفه و سرشناس

را ما انتخاب  کدام از اعضاچيه«و » ها بودندره خانيئت مديه اعضای«: ندگفت يکه برخ

رعامل و ين مديب ارتباط که دهدينظرات کشاورزان نشان م يبررس ،يکل طوربه. »مينکرد

  .ه استمنتسب نبودن يشيپ يزراع يسهامداران شرکت سهام

  عدم مشارکت سهامداران

ز يار ناچيامور شرکت بس دهقانان در ادارة د که مشارکتيآيمن برين چنيشياز مطالعات پ

شما در کارها  يهاا از تجربهيآ«: دينگارنده از کشاورزان پرس يوقت کهنچنا بوده است،

حق که کشاورزان حاضر در جلسه معتقد بودند  ؛دبو جالبآنها  يهاپاسخ ،»شد؟ياستفاده م

نظر  يبرخ رای نمونه،ب. کار شرکت را نداشتند ةيرامون برنامه و رويپ يگونه اظهار نظرچيه

م يمان خبر داشتنيما از زم م؛ين خودمان برويگذاشتند سر زمينم« :ان کردندين بيخود را چن

ات شرکت ييشتر افراد حاضر در جلسه جزيجالب آنکه ب. »بهتر است ،ميکه چه کشت کن

 ةل، کشاورزان مسئنيهمچن. نظرات مشابه داشتند هاز اکثر آنيو ن ندآوردمیخاطر ن را بهيشيپ

 »کردنديبا ما مشورت نم«ة را بارها در قالب جملعدم مشارکت و استفاده از تجارب خود 

و  يادار يکارها کشاورزان در يريکارگبه که رسديبه نظر م ،نيا برافزون . نداکردهتکرار 

نگرش  يريگدر شکل يزراع يسهام يهادر شرکت خانهو آبدار ير نگهبانينظ يتخصصريغ

ن يا ،در آن دوران ،نامخاطب گفتةبه ه کچنان ست،ير نيثأتيها بن شرکتيدکشاورزان نسبت ب
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که  ياگونه، بهاز سهامداران شده ياديز ةعد يکاريش مهاجرت و بيله سبب افزامسئ

ا يباش و  يا آبدارچيها گفتند بيبه بعض«و » ميشد کاريهمه ب«: دندکران يب از آنها يبسيار

امور و  يدر اجرا ن نقش سهامداران رايشيپ يزراع يشرکت سهام ،تيدر نها. »کن ينگهبان

 ينگرش منف يهانهين موضوع زميگرفته و ظاهراً هم هديناد يزيرمشارکت در برنامه

  .ده استها ايجاد کرن شرکتيمجدد ا ياندازکشاورزان نسبت به راه

  مناسب يعدم وجود بستر اجتماع

 جاديشده بودند، ا يصاحب ملکها از سال پسکه  ي، کشاورزانيان اصالحات ارضيدر جر
شرکت،  ياندازهکردند که با رايتصور م ،مثابه ارباب دانستهرا به يزراع يسهام يهاشرکت

کشاورزان ن يده در بين عقيجالب آنکه همچنان ا. ت خود را از دست خواهند داديمالک
نکه ياز ا ،در آن زمان«: ده شدياز آنها پرس يکه وقت ياگونهحاضر در جلسه وجود داشت، به

. کردند يتيهمه ابراز نارضا ،»د؟يبود يراض ،شد يکيتان يهانيد و زميک بوديهمه با هم شر
» وابسته باشم يبه کس خواهمينم و خواستميوقت نمچيه« :از مخاطبان پاسخ دادند يبرخ

ن کشاورزان يدر ب ،نيهمچن. »کشاورزان ةيچه برسد با بق ،ميسازيما با برادر خودمان نم« و
 :معتقدند بيشتر آنهااست که  ياگونهبه يل به کار گروهيو عدم تما يفرد يهاهزيانگ

 يجمع يشتر از درآمد کارهايب يدرآمد فرد مان نداشته و ندارد؛يبرا يادهيشراکت فا«
از آن است که  ين دو روستا انجام گرفت، حاکيکه با کشاورزان ا ييهاج مصاحبهينتا. »است

انه و عدم يگرامحافظه يجاد رفتارهاين سبب ايت زميبه مالک نوع نگرش کشاورزان نسبت
ت را يبرداران از گذشته تاکنون فقدان مالکبهره ،گريد ياز سو. شده است يريپذمخاطره

ن اظهار يله را چنن مسئيهم يبرخ رای نمونه،ب. کننديخود قلمداد م يکاهش منزلت اجتماع
 يق ما را سرزنش کردند و اعتباريل و رفيفام ،مان را گرفتنيشرکت زم ياز وقت«: دندکر

گذشته و  مناسب چه در يعدم وجود بستر اجتماع ،آنچه گفته شدبه  بنا. »ميشان نداشتشيپ
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 يهابرداران نسبت به شرکتنوع نگرش بهره يريگتواند در شکليچه در حال حاضر م
  .دشومهم محسوب  يزراع يسهام

  يقانون يهانهيضعف در زم

ن اذعان يتوان چنيم ،يزراع يسهام يهاشرکت ةنامم اساسيوضع قانون و تنظ زمينةدر 

ل بوده يبدياز موارد ب ياريدر زمان خود و در بس يزراع يسهام يهاکرد که قانون شرکت

سهام،  ةن، فقدان قانون و فرمول مناسب در محاسبيح قوانيصح يبا اجرا ييعدم آشنا .است

 تجربگیهاي حاکی از بیاز جمله نمونهاسناد  ين سهام بر مبناييتعو زده، شتاب يهايابيارز

ها ل مصاحبهيتحل. هاي سهامي زراعي استاندازي شرکتمسئوالن وقت در زمينة نحوة راه

از کشاورزان  يه برخکچنان ن موضوع است،يهمد يمؤنيز ه و سرابله يتک يدر روستاها

دهد يمطالعات نشان م ،نيهمچن .»سهام دادند به ما يچه حساب يم رويندانست«: دندکرعنوان 

ن يترگر از بزرگيدرصد د ٤٩ده گرفتن نظر يبرداران و ناددرصد از بهره ٥١ت تنها يرضاکه 

رای ب. ه استافت شديکشاورزان در يهاز از گفتهيله نن مسئينامه بوده و انواقص اساس

 يما راض ةواهللا هم د؛ش يراض ،داشت يشترين بيکه زم هر«: ان کردنديب يبرخ نمونه،

  .»مان را گرفتندتيم، به زور رضاينبود

 يل محتوايروش تحل يهايژگياز و يکي ،ق اشاره شديکه در روش تحق گونههمان

 يهال دادهيه و تحلياز تجز ،ن مبنايا بر. د استيجد يهاشده استخراج مقولهتيهدا

  .شونديارائه م ،دست آمد که در ادامههد بيجد ةدو مقول ،شدهيآورگرد

  تلخ گذشته يهاتجربه

 يهامجدد شرکت ياندازراه بال مخالفت کشاورزان ين داليتراز مهم يکيکه رسد يبه نظر م

شرکت  ياثرات منف. دباشن يشيپ يهااز شرکت ناراضی حضور سهامداران يزراع يسهام
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 کردنديباور نم يه حتر گذاشته است که کشاورزان حاضر در جلسيتأث در آنها ين به حديشيپ

ديگر به . ندباشت يمانده و مشغول به فعال يدر کشور باق يادشده يهاکه اثري از شرکت

ن ين در اذهان کشاورزان ايشيپ يزراع يکه از شرکت سهام يخاطرات و تجارب سخن،

ها ن شرکتيمجدد ا ياندازر راهيبزرگ در مس یمانع بساچهجا مانده است، منطفه به

خود را  يتينارضا ،آوردنديخاطر مها را بهن شرکتيکه ا يافراد برای نمونه،. ودمحسوب ش

مان را يهانيشرکت به زور زم«و » مياز شرکت ندار يخوب ةاصالً خاطر« :دندکرن عنوان يچن

که  يمشاع يهات گروهيعدم موفق ، تجربةهاداده ليتحل ، بر اساس نتايجنيهمچن .»گرفت

اند، سبب شده تا کشاورزان ل دادهيطور خودجوش تشکن منطقه بهيراً کشاورزان اياخ

پارسال «که  از آنها معتقد بودند يتعداد. نداشته باشند يجمع نسبت به انجام کار يليتما

 يچ کاريت، هيلئومسيب ياند و بعضها فعاليبعض م که خوب نبود؛يمشاع داشت يهاگروه

  .»دادنديم يگريرا به د چون همه کار خود ،شديموقع انجام نمبه

  بعد از انقالب  يدولت يهاسازمان يبرخ عملکرد از مردم يتينارضا

ن نسبت به ابردارت بهرهير عدم رضاينظ يموارد، بر اثر هال مصاحبهيتحلبر پاية نتايج 

ت يو عدم رضا) يکشکانال( ياراض يز و نوسازيت از طرح تجهيبران، عدم رضاآب يتعاون

 يهاانسازمن يعملکرد ا ازه و سرابله يتک يکشاورزان دو روستا ،يخدمات يهااز شرکت

بران آب يتعاون«که  معتقد بودند يبرخ رای نمونه،ب. ت نداشته باشنديرضا چندان يدولت

وقت آب سد وارد چيخورد و هيدرد نمهم کانال بيدانستياز اول م«، »نداشته يادهيمان فايبرا

 يپ يکنند، فقط جينم يمان کاريهم برا ياخدمات مشاوره يهاشرکت«و » شوديکانال نم

  . »ميبه مشاوره ندار ياجياحت الًاص رند؛يگياس دستشان م
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  شدهتهاي کشاورزان به روش تحليل محتواي هدايتحليل ديدگاه -١ جدول

  
  
کنـيم،  امضـا   هايي دادند کهه، برگواهللا«؛ »هايمان را بعد از پنج سال بگيرندخواستند زمينمي ،چند تا مهندس آمده بودند«

   »تان را اجاره کنيمخواهيم زمينگفتند مي
  
  
هـا را از انبـار   گنـدم  گفتند جنشد و ميشرکت دزدي مي از«؛ »شدهيچ به کارمان رسيدگي نمي«؛ »ما اختياري نداشتيم«

  »بازي آمده بودندرتيها با پاة آنهم«؛ »را ما انتخاب نکرديم کدام از اعضاچهي«؛ »برده است
  
  
؛ »گفت چه چيزي کشـت شـود  مهندس شرکت مي«؛ »گذاشتند سر زمين خودمان برويمنمي«؛ »کردندما مشورت نميبا «
  »مجبور بوديم برويم کرمانشاه کارگري يا عملگي«؛ »همه بيکارشديم«
  
  
چـه برسـد بـا بقيـه      ،سـازيم ودمـان نمـي  مـا بـا بـرادر خ   «؛ »خواهم به کسي وابسته باشـم خواستم و نميوقت نميچهي«

  »ديگر اعتباري نداشتيم ،مان را که گرفتندزمين«؛ »مان را به زور گرفتندنزمي«؛ »کشاورزان
  
  
مـا راضـي    ةهمـ  ،واهللا«؛ »بنـدي کردنـد  همخواسـتند سـ  هرجوري که مـي «؛ »ندانستيم روي چه حسابي به ما سهام دادند«

   »خان راضي شد، ما هم مجبور بوديم قبول کنيم وقتي«؛ »نبوديم، به زور راضي شديم
  
  
همـين  «؛ »دهـيم هايمان را به دولت نميبه هيچ وجه زمين«؛ »مان را خوردندحق«؛ »خوبي از شرکت نداريم ةخاطر اصالًً«

ري چون همه کـار خـود را بـه ديگـ     ،شدموقع انجام نميبه هيچ کاري«؛ »هاي مشاع داشتيم که خوب نبود، گروهپارسال
   »دادندمي
  
  
دانسـتيم  از اول مي«؛ »اي بگيردمان را از آب منطقهتواند حقمدير تعاوني نمي«؛ »اي نداشتهدهبران برايمان فايآب تعاوني«

حـاال مـرز    ؛با ما مشورت نکردنـد  ،قبل از شروع کار«؛ »شودوقت آب سد وارد کانال نميچخورد و هيدرد نميهکانال ب

  »کنندهم برايمان کاري نمياي هاي خدمات مشاورهشرکت«؛ »دهمان خراب شزمين

  های پژوهشيافته: مأخذ

 عدم آگاهی اعضا از اهداف شرکت

 انسهامداروجود روابط اجتماعی مناسب مديران با عدم 

 های دولتی بعد از انقالبکرد برخی سازماننارضايتی مردم از عمل

 عدم مشارکت سهامداران

 های تلخ گذشتهتجربه

 عدم وجود بستر اجتماعی مناسب

 های قانونیضعف در زمينه
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ل يه و سرآبله با استفاده از روش تحليتک يها در دو روستال مصاحبهيتحل سرانجام،

عدم وجود «، »از اهداف شرکت اعضا يعدم آگاه«ة پنج مقول که شده نشان دادتيهدا يمحتوا

 عدم وجود بستر«، »عدم مشارکت سهامداران«، »ران با سهامدارانيمد مناسب يروابط اجتماع

نسبت به  نابردارنگرش بهره يريگدر شکل »يقانون يهانهيضعف در زم«و » يمناسب اجتماع

 ،شدهتيهدا يل محتواياز تحل يريگبا بهره ،گريد ياز سو. مؤثرند يزراع يسهام يهاشرکت

 يهاسازمان يبرخ عملکرد از مردم يتينارضا«و » شتهتلخ گذ يهاتجربه« ديجد ةدو مقول

 وارسي توسطمطالعه به روش  ييج رواينتا همچنين،. دشآشکار  »بعد از انقالب يدولت

 از پس وراث نيب در سهام تيمالک فيتکل نبود« همچون ييهامقوله که نشان داد همكاران

 اعتباريب«، »مزرعه تيريمد در سهامداران يبوم دانش يجيتدر محو«، »خانوار سيرئ فوت

مکن م »شهرها کشاورزان به مهاجرت«و » روستا مردم يارتباط يهاانيبن يجيتدر شدن

  .باشد گذارريتأثبسيار  يزراع يسهام يهابرداران نسبت به شرکتدر نوع نگرش بهره است

  گيري و پيشنهادهانتيجه

 يل محتوايله به روش تحله و سرابيتک يها در دو روستاداده تحليل جينتاساس بر ا
د و يأيت يزراع يسهام يهابرداران نسبت به شرکتنگرش بهره يشده، مدل مفهومتيهدا
 يهاسال از انحالل شرکت يگذشت س با که دهديج نشان مي، نتاسخن گريبه د. دشل يتکم

ن نوع يبرداران نسبت به ادر نگرش بهره يرييه و سرابله، تغيتک يدر دو روستا يزراع يسهام
ن يتوان چنيم يادشده، يمدل مفهوم يدر راستا رو،از اين. جاد نشده استيا يبردارنظام بهره

ح از مفهوم يشه در عدم درک صحياز اهداف شرکت ر اعضا يجه گرفت که عدم آگاهينت
عدم مشارکت  ،نياافزون بر . عملکرد آن داشته است ةاز نحو يشرکت و فقدان آگاه

برداران نسبت به نگرش بهره ين مدل مفهوميياست که در تب يگريد ةسهامداران مقول
در که مخاطبان معتقد بودند  ،ن راستايدر ا. کنديم فاينقش مهم ا يزارع يسهام يهاشرکت
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و جالب آنکه از آنها به  نداشتند يگونه مشارکتچيت شرکت هيريانجام امور مربوط به مد
ها بر ل دادهيج تحلينتا ،گريد ياز سو .شديم شرکت استفاده يا آبدارچيعنوان کارگر و 

در  زدهشتاب يهايابيو ارز يقانون يهانهيضعف در زم که نشان داد ياساس مدل مفهوم
 سزاهر بيتأث يزراع يسهام يهان منطقه نسبت به شرکتيبرداران انگرش بهره يريگشکل

ل ين داليتراسب را از مهممن يد بتوان عدم وجود بستر اجتماعيشا ،نيهمچن. داشته است
 ياز سو. عنوان کرد يزراع يسهام يهابرداران نسبت به شرکتنوع نگرش بهره يريگشکل

جاد نگرش يساز انهيزمتواند يمن ير عطش تملک بر زمينظ يعواملکه ج نشان داد ينتا ،گريد
 ه شيوهها بل دادهيلبا استفاده از تح ،در ادامه. باشد هاشرکتاين برداران نسبت به بهره يمنف

 عملکرد از يتينارضا«و » تلخ گذشته يهاتجربه« هدو مقول ،شدهتيهدا يل محتوايتحل
 تأييدبر قابل توجه آنکه عالوه ةنکت. دست آمدبه» بعد از انقالبی دولتهای برخی سازمان

 ننبود معلوم«ر ينظ يگريد يهامقوله ،ييروستا ةها توسط متخصصان توسعافتهي ييروا
 و دانش يجيتدر محو«، »خانوار سيرئ فوت از پس وراث نيب در سهام تيمالک فيتکل

 يجيتدر شدن اعتباريب«، »مزرعه تيريمد و ديتول نديآفر در سهامداران يبوم يهامهارت
 به نينشخوش و سهام صاحب کشاورزان مهاجرت«و  »روستا مردم يارتباط يهاانيبن

برداران توجه به نگرش بهرهکه رسد يبه نظر م ،تينها در. دشاضافه  يبه مدل مفهوم »شهرها
، سخن گريبه د. خواهد بود يضرور يامر يزراع يسهام يهاشرکت ياندازان راهيدر جر

نفعان يبدون توجه به نگرش ذ يزراع يسهام يهاشرکت ياندازراه برایهرگونه اقدام 
 بار يدارا نگرش رييتغکه از آنجا  رو،از اين. ند به همراه خواهد داشتيناخوشا پيامدهايی

الت يتشک که شوديشنهاد مي، پاست ر رفتارييتغ يمهندس به مفهومج ياست و ترو يفرهنگ
 برایالزم  يو اجتماع يروان يهارساختيزدان شده و يوارد م ياصل يج به عنوان متوليترو

ن يا ،ديترديب. ندزسارا فراهم  يزراع يسهام يهاشرکتکشاورزان نسبت به ر نگرش ييتغ
 ةنيجاد زميموفق و ا يهالم و گزارش از شرکتيف ةيو ته يمل از رسانة يريگمهم با بهره

 ياز جمله راهکارها. دشويسر ميموجود م يزراع يسهام يهاد کشاورزان از شرکتيبازد
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ن يد ايبازد يزراع يسهام يهابه شرکتنسبت ن منطقه ير نگرش کشاورزان اييدر تغ ياساس
. است يدات کشاورزيتول ةنيمشابه موفق در زم يهاشرکت نيز ها وشرکت گونهاين افراد از

ن دولت و مردم يکه ب يکشاورزان منطقه در امور انفعالنقش فعال دولت و  همچنين،
را با چالش  ييهان نظاميل چنيتشک راستایو حرکت در ن انزوا دامن زده يبر ا ،مشترک است

 يهااز شبکه يت حفظ و نگهداريريل مدياز قب يسپردن امور رو،ز اينا. مواجه ساخته است
 ،مورد مطالعه اجرا کرده است ةکه دولت در منطق ياتوسعه يهاپروژه ،يطور کلو به ياريآب

آمد و در ةين اوليتضم. راهم خواهد ساختن مردم و مسئوالن را فيب يسازة اعتمادنيزم
منابع  ،نيو همچن ياسناد قانون ةائق ارياز طر ياعزر يسهام يهات مردم در شرکتيمالک

تواند يسهام م ةروزشمار و ماهان يه و سودهايبه نام کشاورزان به عنوان آورده اول يمال
 يکار رو ،نيهمچن. جلب کند يزراع يسهام يهال شرکتيمشارکت مردم منطقه را به تشک

تواند يم ،اندهرها سکونت کردهل مختلف رها کرده و در شيها را به دالنيکه زم يافراد
 يهانيزم ةاجار. در منطقه باشد يزراع يسهام يهااحداث شرکت يهاتيآغازگر فعال

 يتعاون يهاو شرکت ياخدمات مشاوره يهاهمچون شرکت يينهادها ياز سو يکشاورز
را مردم  يتواند نگرش و باورهايباال م يورو با بهره يعلم يات کشاورزيو شروع به عمل

 يهال شرکتيتشک ی بردرآمد شيپو ر داده ييتغ ياس بزرگ و علميدر مق يبه کشاورز
  .در منطقه باشد يزراع يسهام

  هايادداشت

8. Brain Storm 

9.  Credibility 

10. Peer Debriefing 

11. Prolonged Engagement 

12. Persistent Observation 

13. Triangulation   

   

1. Qualitative Research 

2. Purposeful Sampling 

3. In-Depth Interview 

4. Content Analysis 

5. Conventional Content Analysis 

6. Directed Content Analysis 

7. Summative Content Analysis 
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  منابع

 .اتطالعا: تهران. نيافتگي روستايي ايرانشناسي توسعه و توسعهجامعه، )١٣٧٨(ازكيا، مصطفي 

 يتعـاون  يهـا ت شـرکت يثر در موفقؤعوامل م يبررس«، )١٣٨٥( مسعود ،يرمضانو  مظفرامير ،ينيام
، سـال  يعيو منابع طب يعلوم و فنون کشاورز .»استان اصفهان يکشاورزان مرغداران گوشت

 .١٣٥-١٢١، صص ١ة، شمار١٠

ـ ارز«، )١٣٨٧(، مسعود يرمضان و علي؛ ،ينل همدانيز مظفر؛، اميرينيام  يهـا ؤلفـه ن ميتـر مهـم  يابي
و  يعلوم و فنون کشاورز. »مرغداران تهـران  يتعاون يهات شرکتيدر موفق يسازماندرون

 .٢٩٥ -٢٨٥،صص )الف( ٤٣ ة، شمار١٢، سال يعيمنابع طب

ـ يق کيتحق يهاروش ،)١٣٨٤( .استرابرگ، کريستين جي احمـد   ةترجمـ . يدر علـوم اجتمـاع   يف
 . زدياه دانشگ :يزد. يشجاع ياحمدپور و عل

بررسي اوضـاع اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي شـركت سـهامي زراعـي و        «، )١٣٦٩( توحيد، ليال
سمينار مشترك شـركت سـهامي    دومينمجموعه مقاالت  .»هاي توليدي روستاييتعاوني

 .٣٩٨ ،هاصنعتوهاي توليدي روستايي و كشتزراعي و تعاوني

 يبـردار در نظـام بهـره   ييالگـو  ،يزراع يمسها يهاشرکت، )١٣٩٠( ي، مرتضياصفهان يحقوق
 .رانيمشاوران ا ةکندوکاو، جامع: تهران. رانيا يکشاورز

 ييد روسـتا يتول يهايتعاون يو اجتماع يت فنيزان موفقيم يبررس، )١٣٨٦( تبار، فـاروق يرستم
 .کرمانشاه ي، دانشگاه رازييروستا ةارشد توسع يکارشناس ةنامانيپا. استان کرمانشاه

ـ ييابعاد تغ( ييروستا يشناسجامعه، )١٣٨٧( يموسـ  ،يعنبرو  ي، مهدطالب  ةر و توسعه در جامع
 .٤٠٨-٤٠٥ صصچاپ دوم، . دانشگاه تهران :تهران. )رانيا ييروستا

سـازمان  : کرمانشاه .هادهستان يکشاورز يمايس، )١٣٨٨( استان کرمانشاه يسازمان جهاد کشاورز
 .جهاد کشاورزي استان کرمانشاه

ر نگـرش کارشناسـان   ييـ کـاتور در تغ ينقـش کار  يبررسـ «، )١٣٨٤( ژيال مشفق، ، منصور ويولشاه
و منابع  يعلوم و فنون کشاورز. »داريپا يراز نسبت به کشاورزيش يسازمان جهاد کشاورز

 .٤٠-٢٥، صص ١ة ، شماريعيطب

ـ کأبا ت: ييروستا در توسعة يمردم يهانقش مشارکت«، )١٣٨٩( نيام ،يدهقان اسکندر و ،يدانيص د ي
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