فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی
جلد  ،3شماره  ،9بهار  -9345ص987-934 :

بررسی عوامل مؤثر بر رضایت سهامداران از عملکرد شرکتهای سهامی
زراعی
محمدرضا بخشی ،1مجيد رعنايی ،0اسداهلل زمانی پور ،0محمود فال سليمان
تاریخ دریافت 03:خرداد 9349

2

تاریخ پذیرش 5 :دی 9349

چکیده
در حال حاضر شركت های سهامی زراعی از روندی رو به احيا برخوردار هستند و گسترش ايان ناوع نظاام بهارهبارداری در
دستور كار دولت میباشد .در اين مطاله رضايتمندی سهامداران از عملکارد شاركتهاای ساهامی زراعای باا اساتفاده از روش
پيمايش و كاربرد تحليل همبستگی و رگرسيون ارزيابی شده است .اين تحقيق به لحاظ هدف ،كاربردی بوده و برای رسايدن باه
اهداف از روشهای اسنادی و ميدانی استفاده شده است .جامعه تحقيق مشتمل بر  0355سهامدار چهار شركت ساهامی زراعای
قديمی با سابقه فعاليت  29سال بوده كه از بين آنها  009سهامدار با كمک فرمول كوكران و روش نمونهگيری تصادفی انتخاب
و مورد بررسی قرار گرفت .ميزان رضايتمندی در چهار سطح ناراضی ،نسبتاً ناراضی ،راضی و خيلی راضی برآورد شد  .يافتههای
تحقيق نشان داد  23/0درصد سهامداران از عملکرد شركتهای سهامی زراعی «راضی» و  07/3درصد آنان «خيلی راضی» بوده
اند .بر اساس نتايج بهدست آمده رضايتمندی اعضای شركتهای سهامی زراعی از عملکرد اين شركتها در حد متوسط باه بااال
ارزيابی شد .بين متغيرهای« مشاركت در تصميم گيریها»« ،نحوه رفتار و برخورد پرسنل»« ،انتصااب افاراد شايساته و الياق»،
«تنوع محصوالت توليدی» و «سطح رضايتمندی» سهامداران رابطه مثبت و معنیداری وجود داشت .نتاايج تحليال رگرسايون
نشان داد ،متغيرهای سطح سواد ،مقدار سود سهام ،مشاركت در تصميمگيریهاا و انتصااب افاراد شايساته و الياق 30 ،درصاد
تغييراتی را كه در سطح رضايتمندی سهامداران به وجود میآيد ،توضيح میدهند.
واژههای كليدی :شركت سهامی زراعی ،رضايتمندی ،سهامداران ،نظام بهرهبرداری.

 -0استاديار گروزه زراعت،دانشکده كشاورزی ،دانشگاه بيرجند
 -0دانش آموخته كارشناس ارشد توسعه روستايی ،دانشگاه بيرجند
 -0دانشيار گروه زراعت ،دانشکده كشاورزی ،دانشگاه بيرجند
 -2دانشيار گروه جغرافيا ،دانشکده ادبيات و علوم انسانی ،دانشگاه بيرجند
( نويسنده مسئول)e-mail:mbakhshi@birjand.ac.ir :
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مقدمه
یکی از مسائل مهم کشاورزی ایران موضوع زمینداری و نظام بهرهبرداری میباشد .بخش کشااورزی هار جامعاه
روستایی مبتنی بر نظامهای بهرهبرداری تشکیل دهنده آن جامعه است که این نظامها میتوانند نقش تعیینکنندهای در
توسعه پایدار روستایی داشته باشند (بدری و همکاران .) 730 ،پیدایش نظامها و شیوههای بهرهبارداری کشااورزی در
مسیری طوالنی و تحت تأثیر تحوالت تاریخی ،اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی شکل گرفته و همواره تحتتأثیر تغییرات
جدید قرار دارند .نمونه بارز آن اصالحات اراضی دهه  720میباشد که منشأ بسایاری از دگرگاونیهاا در نظاامهاای
بهرهبرداری کشاورزی شد (عبداللهی.) 733 ،
با انجام اصالحات ارضی هرچند نظام ارباب و رعیتی تغییر یافت ،لیکن نظامهای متعدد بهرهبرداری شکل گرفت و
اراضی وسیعی بین اقشاری از روستائیان تقسیم شد ،ولی این امر نه تنها رشد و رونق کشااورزی را باه دنباال نداشات،
بلکه به نوعی ساختار اقتصاد روستا و کشاورزی را تخریب کرد و در نتیجه رشد و توسعه کاذب بخش صنایع و خدمات،
طراحی و پیروی از مکانیزم افزایش درآمد و قدرت خرید و مصرفگرایی را به همراه داشت و توجه به بخش کشاورزی
به فراموشی سپرده شد (ازکیا .) 730،نتیجه اصالحات ارضی ،از بین رفتن یکپارچگی اراضی و کوچک شدن واحدهای
تولید و پراکندگی قطعات اراضی کشاورزی بود و در نتیجه عمالً امکان استفاده از فنون نوین کشااورزی ،ماشاینآالت
پیشرفته ،تجهیزات زیربنایی و بهبود عملکرد و راندمان آبیاری و توسعهیکشاورزی را با محدودیت روبرو مینمود (فال
سلیمان و حجیپور 73 ،؛ ازکیا و ایمانی .) 733 ،در این ارتباط تدابیری از نظر شرایط استفادهی بهینه از منابع تولید
یعنی آب و خاک اندیشیده شد که از جمله میتوان به تشکیل شرکتهای سهامی زراعی اشاره کرد.
در اجرای قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی در طول یک دهه یعنی از سال  723تا سال  743تعاداد 37
شرکت سهامی زراعی در  34روستا با مساحتی معادل  2هزار هکتار و تعداد  74هزار نفار ساهامدار تشاکیل شاد
(عبداللهی .) 733 ،این شرکتها در طول حیات خویش در دهه مذکور فعالیتهای قابل توجهی در زمینههای مختلاف
زیربنایی ،زراعی ،دامی و توسعه عمران روستایی داشتهاند ،بطوریکه میتوان گفت شرکتهای سهامی زراعی عالوه بر
اینکه به عنوان یک نظام بهرهبرداری با مدیریت گروهی پا به عرصه وجود گذاشته ،الگویی جهات توساعه روساتایی و
کشاورزی نیز تلقی گردیدند و اجرای برنامههای مصوب عمرانی در روستاها نیز در قالب شرکتهای مذکور موردتوجاه
قرارگرفت (لهساییزاده.) 730 ،
در ماده اول قانون شرکتهای سهامی زراعی هدف از تشکیل اینگونه واحدها "فراهم نماودن موجباات افازایش
درآمد سرانه کشاورزان و آشنا نمودن زارعان با اصول و شیوههای پیشرفته کشاورزی و دامداری و دامپروری ،جلوگیری
از خرد شدن و تقسیم اراضی مزروعی به قطعات کوچک غیراقتصادی ،افزایش میزان سطح زیرکشت کشور با اساتفاده
از اراضی بایر و موات و ترویج و توسعه فعالیتهای غیر کشاورزی بخصوص صنایع دستی روستایی" عنوان شده است
(لهساییزاده.) 730 ،
در جریان انقالب اسالمی اکثر شرکت های مذکور منحل اعالم شدند و بعد از انقالب تنها  2شرکت باقی ماندناد.
گرچه این شرکتها به عنوان قطبهای نوین کشااورزی مایتوانساتند امکاان اساتفاده از تکنولاوژی و مکانیزاسایون
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کشاورزی ،افزایش محصوالت و در نهایت تأثیر مثبت اقتصادی به همراه داشته باشند ،ولی یکی از دالیل عمده عادم
توفیق آنها در حیاتشان و فروپاشی آنها به هنگام انقالب اسالمی میتواند ناشی از این باشد که در شکلگیری آنها
به پارامترهای فرهنگی -اجتماعی روستاها و جلب رضایتمندی کشاورزان بهعنوان سهامداران اصلی ایان شارکتهاا
توجهی نشده است (ملک و موال 720،؛ ساریخانی 732 ،؛ لهساییزاده .) 734 ،ساعدلو(  ) 723در تحقیقی در بررسی
موقعیت جغرافیایی و دالیل انتخاب منطقه برای تشکیل شرکتهای سهامی زراعی باغین ،دیازج ،رودپایش ،شاهناز و
شیروان بیان میدارد زارعین با هدفها و خطمشی شرکتها آن چنانکه میبایست آشنا نباوده و در جریاان امار قارار
نگرفتهاند .این تحقیق نشان میدهد  43درصد زارعین از چگونگی تشکیل شرکت بیاطالع باوده و  40درصاد آنهاا
اظهار داشتهاند که مسئوالن مربوطه در یک جلسه سخنرانی آن ها را در قبول عضویت در شارکت تشاویق و ترغیاب
کردهاند 47 ،درصد بقیه زارعین بیان داشتهاند که از اهداف شرکتها ،کارکرد آن و سایر مسائلی کاه در پرتاو تشاکیل
اینگونه واحدهای بهرهبرداری در مناطق روستایی ایجاد شده بود بیاطالع بوده و آگاهی چندانی نسبت به عملکرد آن
نداشتهاند .ملک و موال ( ) 720در بررسی نظامهای بهرهبرداری (شرکتهای سهامی زراعی-تعااونی تولیاد-کشات و
صنعت) قبل و بعد از انقالب گزارش دادند علت اصلی انحالل شرکتهاای ساهامی زراعای نارضاایتی ساهامداران از
تصرف زمین هایشان توسط شرکت و عدم نظرخواهی از آنان در کشت و کار بوده است.
موفقیت شرکت های سهامی زراعی ارتباط مستقیم با میزان همکاری و تالش و دلگرمی هماه ساهامداران در باه
سرانجام رساندن و محقق ساختن اهداف شرکت داشته و زمانی که سهامداران در مورد رابطه خود با شرکت و اهاداف
آن توجیه نشده باشند طبیعتاً پیشبرد و موفقیت فعالیت و عملکرد شرکت دچار رکود و وقفه می گردد .چنانکه فعالیت ده
ساله شرکتهای سهامی زراعی از ابتدای تشکیل تا مقطع انقالب بیانگر همین مسئله بوده و به محض متزلزل شادن
شرایط اجتماعی اغلب این واحدهای بهرهبرداری بهوسیله اعضاء و سهامداران خاویش منحال گردیدناد و فقاط چهاار
شرکت بعد از گذشت چند سال دوباره فعالیت خود را آغاز کردند (ازکیا .) 730 ،از شارکتهاای ماذکور دو شارکت در
استان خراسانجنوبی (شرکت سهامی زراعی خضری و شرکت سهامی زراعای اساالم آبااد) و یاک شارکت در اساتان
خراسان رضوی (شرکت سهامی زراعی نیلآباد تربتجام) و شرکت چهارم در استان اصفهان (شارکت ساهامی زراعای
گلپایگان) درحال فعالیت میباشد (عبداللهی 733 ،؛ ساریخانی.) 732 ،
در حال حاضر شرکتهای سهامی زراعی از روندی رو به احیا برخودار هستند و گسترش این نوع نظام بهرهبرداری
در دستورکار دولت میباشد  ،به طوری که طی چند سال گذشته چندین شرکت سهامی زراعی جدید در کشور تأسایس
شدهاند که بیشترین تعداد آن در استان خراسان جنوبی میباشد (ساریخانی 732 ،؛ فال سلیمان و حجیپور .) 730 ،در
تشکیل شرکت های سهامی زراعی جدید ،مشارکت داوطلبانه روستائیان در دو مرحله مشاهده میشاود :در مرحلاه اول
آب و زمین کشاورزی فرد به شرکت سهامی زراعی واگذارشده و متناسب با آن سهام دریافت میکند .در گاام دوم وی
در فعالیتهای تولیدی شرکت مشارکت میکند (فال سلیمان و حجیپور .) 730 ،بدیهی است که شکلگیری و تاداوم
نظامهای بهرهبرداری پایدار نیازمند توجه همهجانبه به ابعاد مختلف آن از طریق سیاستها و برنامهریزیهای مناساب
میباشد .رضایتمندی سهامداران از عملکرد این شرکتها الزمه موفقیت و پایاداری و گساترش ایان نظاام در جامعاه
روستایی میباشد لذا ارزیابیهای سهامداران از عملکرد شرکتهای سهامی زراعی میتواند بهعنوان یکی از مهمتارین
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معیارهای سنجش دستیابی به اهداف و ارزیابی میزان موفقیت هر شرکت سهامی زراعی مطر شود .شناسایی عوامل
مؤثر در میزان رضایت و نارضایتی سهامداران ،میتواند در جهت تحلیل وضع موجود شرکت ،تصمیمات آتای باهمنظاور
ارتقای سطح کیفی فعالیتهای شرکت و جلوگیری از تکرار نواقص در سایر شرکتها مؤثر واقع گردد.
برهمین اساس در این تحقیق تالش شده است عوامل مؤثر بر رضایتمندی سهامداران چهار شرکت سهامی زراعی
فعال و قدیمی فوقالذکر که قبل از انقالب تأسیس شده و بیش از چهار دهه از فعالیت آنها میگذرد ،موردبررسی قرار
گیرد .نتایج حاصله میتواند در بهبود عملکرد مجریان و مدیران شرکتهای سهامی زراعای در پیاادهساازی الگوهاای
مناسبتر مدیریتی که در آن به رضایتمندی سهامداران نیز توجه گردد ،کمک نماید .رضایتمندی کارکنان و مشتریان و
نقش آن در موفقیت واحدهای تولیدی بخشهای صنعت و خدمات مطالعات متعددی انجامیافته است ،لایکن بررسای
این موضوع در بخش کشاورزی اندک میباشد .بررسیها نشان میدهد که تاکنون مطالعهای رسمی در زمیناه عوامال
مؤثر بر رضایتمندی سهامداران شرکتهای سهامی زراعی در ایران انجام نشده است و آنچه مطالعه حاضار را از ساایر
مطالعات متمایز میکند بررسی رضایتمندی نوع خاصی از نظامهای بهرهبرداری در بخش کشاورزی به نام شرکتهای
سهامی زراعی میباشد که اکنون پس از چند دهه بهعنوان راهکاری جهت افزایش بهرهروی در بخش کشاورزی ،احیا
و گسترش آن مورد توجه قرار گرفته است.
از جمله مطالعاتی که در رابطه با شرکت های ساهامی زراعای در دوره زماانی قبال از انقاالب اساالمی در ایاران
انجامشده است ،میتوان به ساعدلو () 723؛ نیکخلق ( ) 740و نوروزی ( ) 747اشاره نمود که به بررسی فعالیتهای
این شرکتها و خصوصیات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی سهامداران شرکتها پرداختهاند و تحلیلهای ارائاهشاده در
آنها اغلب از نوع توصیفی و نه استنباطی میباشد .همچنین از جمله مطالعات انجامشده در مورد شرکتهای ساهامی
زراعی که بعد از انقالب اسالمی انجام گرفته است میتاوان باه مطالعاه سااریخانی ( ،) 732ابراهیمای( ،) 733فاال
سلیمان و حجیپور (  ) 73و ناصری (  ) 73اشاره نمود .ساریخانی ( ) 732در پژوهشی تحت عنوان" شارکتهاای
سهامی زراعی در راه احیاء" ضمن بررسی کارایی کشاورزی شرکتهای مذکور ،گزارش داد شاواهدی وجاود دارد کاه
نشان میدهد شرکتهای سهامی زراعی موجود از عملکرد باالیی در تولید برخاوردار باوده و لاذا برخای از اساتانهاا
درصدد ایجاد شرکتهای سهامی زراعی هستند .ابراهیمی ( ) 733در تحقیقی با عنوان" نقش شارکتهاای ساهامی
زراعی در توسعه روستایی با تأکید بر شرکت سهامی زراعی ترباتجاام" بیاان مایدارد ایان شارکت باا مشاکالت و
تنگناهایی مواجه بوده؛ اما باعث تحوالت مثبتی در منطقه شده است .فعالیت شارکت باعاث ارتقااء وضاعیت عمرانای
منطقه شده است؛ ولی در باال بردن سطح کیفی آموزش و پرورش منطقه و کمک به آموزش و پرورش بی تأثیر بوده
است .بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی شرکتهای سهامی زراعای (نموناه :شارکت ساهامی زراعای ساهل آبااد در
شهرستان نهبندان) نشانداد علیرغم تبعات مثبت شرکت سهامی زراعای ساهل آبااد در بعاد فنای تولیاد ،پیامادهای
مطلوب اقتصادی واجتماعی آن برای خانوارهای سهامدار چندان قابلتوجه نیست (فال سالیمان و حجای پاور.) 73 ،
بررسی نقش شرکت های سهامی زراعی خضری و اسالم آباد در توانمندسازی کشاورزان عضو این شرکت ها در اساتان
خراسان جنوبی نشان داد شرکت های ماذکور در زمیناه توانمنادی فنای و حرفاه ای ،توانمنادی اجتمااعی و روانای و
توانمندی اقتصادی کشاورزان در حد متوسط و متوسط باه بااال عمالکارده و در بهباود شااخص هاای توانمندساازی
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کشاورزان نقش مؤثری داشتهاند (ناصری.) 73 ،
رضایتمندی اعضا از عضویت در انجمنهای آب که یک نمونه از فعالیت سازمانهای ماردم نهااد بارای آبیااری
بخش کشاورزی می باشد ،توسط گورتون و همکاران ( )4003در منطقه برگالنیکا در جمهاوری مقدونیاه بررسایشاده
است .در این پژوهش ضمن شناسایی و تعیین عوامل مؤثر بر تصمیم زارع به عضویت در انجمنها ،پارامترهای مهمی
که بر رضایتمندی عضو از عضویت در انجمن اثرگذار است ،موردبررسی قرارگرفته است .نتایج نشان میدهد شافافیت
و اعتماد به ساختار و اقدامات انجمن آبیاری ،نرخ بازیافت هزیناههاا ،انادازه مزرعاه و هزیناههاای آبیااری از عوامال
تأثیرگذار بر رضایتمندی عضو از عضویت در انجمن آبیاری می باشد.
مواد و روشها
این تحقیق از نظر ماهیت از نوع تحقیقات کمی و با توجه به هدف تحقیق ،از نوع تحقیقات کااربردی و از لحااظ
گردآوری دادهها ،در زمره تحقیقات توصیفی  -تحلیلی میباشد که با روش پیمایش انجام گرفته است .جامعاة آمااری
تحقیق شامل کلیه سهامداران چهار شرکت سهامی زراعی قدیمی و باسابقه کشور یعنی شرکت سهامی زراعی خضری،
شرکت سهامی زراعی اسالمآباد ،شرکت سهامی زراعی نیلآباد تربتجام و شرکت سهامی زراعی گلپایگاان مایباشاد
( .)N= 333حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران برابر با  474نمونه تعیین شد:
()
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1899  (1/96)2  (1/67)2
1899  (0/2)2  (1/96)2  (1/67)2



Nt 2 S 2
Nd 2  t 2 s 2

n

که در آن = N ،حجم جامعه = S ،مقدار انحراف معیار نمره رضایتمندی  44سهامدار در شرکتهای سهامی زراعی
در پیشآزمون( = t ،)S= /23مقدار  tاستیودنت با  34درصد اطمینان و  4درصاد خطاا باه میازان  t= /32وd= 0/4
میباشد .جهت انتخاب نمونهها از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای استفادهشده است .جهت تعیین تعداد نموناه هار
شرکت از روش انتساب بهینه استفادهشد .جدول اطالعات جامعه آماری و سهم هر شرکت در حجم نمونه تحقیق را
نشان میدهد.
جدول  .اطالعات جامعه آماری و نمونه تحقیق
مکان جغرافیایی
تربتجام (استان خراسان رضوی)
قاینات (استان خراسان جنوبی)
قاینات (استان خراسان جنوبی)
گلپایگان(استان اصفهان)

نام شرکت
ردیف
سهامی زراعی نیلآباد
سهامی زراعی اسالمآباد
4
سهامی زراعی خضری
7
سهامی زراعی گلپایگان
2
جمع
مأخذ :گزارشات مختلف شرکتهای سهامی زراعی و محاسبات تحقیق.

تعداد سهامدار(نفر)
433
23
003
72
333

حجم نمونه(نفر)
22
3
32
44
474

1 - Gorton et al
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بهمنظور دستیابی به سنجههای تحقیق و عوامل تأثیرگذار بر رضایتمندی سهامداران شرکتهای ساهامی زراعای،
پس از تعیین جامعه و شناخت ویژگیهای شرکتهای مورد مطالعه چندین مصاحبه کیفی از سهامداران به عمل آمد و
بر اساس نتایج به دست آمده و ادبیات تحقیق ،پرسشنامهای طراحی گردید .روایی ظااهری صاوری و محتاوایی ابازار
تحقیق با استفاده از نظرخواهی از چند نفر از صاحبنظران و اساتید دانشگاه (دانشگاه بیرجند و دانشاگاه آزاد اساالمی
بیرجند) و همچنین کارشناسان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی انجامگرفت .پایایی سؤاالت پرسشنامه تحقیق در
پیشآزمون با استفاده از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای بخشهای مختلف ( )./34>α>0/33تأیید گردید
.جهت بررسی میزان رضایت سهامداران از عملکرد شرکتهاای ساهامی زراعای تعاداد  7گویاه در زمیناههاای
اقتصادی ،اجتماعی و مدیریتی در پرسشنامه لحاظ شده است .سؤاالت مذکور بر اساس طیف لیکرت تنظیم شاده و در
آن نمره یک به پاسخ کامالً مخالفم و نمره  4به پاسخ کامالً موافقم داده شده است .از مجموع پاساخهاای باه دسات
آمده از این  7گویه ،نمرهای به دست میآید که میزان رضایت سهامدار از عملکرد شرکت سهامی زراعای مربوطاه را
نشان میدهد .بر این اساس بیشترین و کمترین نمارهای کاه مایتواناد بارای میازان رضاایت ساهامدار از عملکارد
شرکتهای سهامی زراعی باشد 24 ،و  7است .پس از استخراج نمرات نهایی ،میزان رضایت سهامداران برآورد شاد.
جهت تبدیل نمرات کسب شده به چهار سطح میزان رضایتمندی از تفاوت انحراف معیار از میانگین یا معیار  ISDMبه
شر زیر استفاده شد (صدیقی و محمدزاده:)4004 ،
 : A< Mean – Sdناراضی =A
 : Mean – Sd<B≤ Meanنسبتاً راضی =B
 : Mean <C≤ Mean+Sdراضی =C
 : Mean+Sd <Dخیلی راضی =D

در روابط مذکور =Mean ،میانگین نمرات رضاایتمندی و  =Sdانحاراف معیاار از میاانگین مایباشاد .متغیرهاای
مستقل تحقیق شامل سن ،سطح سواد ،تعداد سهام ،مقدار سود سهام و همچنین متغیرهای چندگویاهای مشاارکت در
تصمیمگیریها ،نحوه رفتار و برخورد پرسنل ،انتصاب افراد شایسته و الیق و تنوع محصوالت تولیدی می باشد .تجزیه
و تحلیل دادهها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار  SPSS.17انجاام شاد .بادین منظاور در
بخش آمار توصیفی از آماره هایی مانند فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف معیار و در بخش آماار اساتنباطی از آزماون
همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد .همچنین جهت توصیف شدت همبستگی باین متغیرهاا از الگاوی
دیویس ) 33 (4به شر جدول ذیل استفاده شده است.

1 - Interval of Standard Deviation from the Mean
2 -Davis
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جدول .2الگوی دیویس پیرامون ضرایب همبستگی
دامنه ضریب همبستگی
 ± 0/30و باالتر
 ± 0/40الی ± 0/23
 ± 0/70الی ± 0/23
 ± 0/ 0الی ± 0/43
 ± 0/0الی ± 0/03
 ± 0/03و پایین تر
ماخذ :دیویس( ) 33

شدت ارتباط
خیلی قوی
نسبتاً قوی
متوسط
ضعیف
ناچیز
وجود ندارد

نتايج و بحث
بر اساس اطالعات به دست آمده ،تأسیس تمامی شرکتهای مورد مطالعه به سال  723باز می گردد و از ایانرو،
سابقهای  24ساله دارند .بررسی وضعیت مالکیت سهامداران شرکتهای مورد بررسی نشانداد  42درصد آنان در زمان
اجرای قانون اصالحاتاراضی خرده مالک بوده و مالکیت  4درصد افراد نمونه ناشی از اصالحات ارضای مای باشاد و
مالکیت مابقی ( 47درصد) ناشی از اجاره زمین و دریافت سهام دولتی می باشد .از جمله محصوالت زراعی و دامی کاه
در کلیه شرکتهای مذکور تولید میشود میتوان به گندم ،جو ،چغندرقند ،ذرت علوفهای و سایبزمینای اشااره نماود.
توزیع فراوانی سن سهامداران به تفکیک شرکتهای سهامی زراعی در جدول  7نشان دادهشده است .میاانگین سانی
افراد در نمونه  42سال و حداقل سن  74و حداکثر  34سال میباشد و این بیانگر ایان واقعیات اسات کاه ساهامداران
شرکتهای مورد بررسی از میانگین سنی باالیی برخوردارند .نظر به قدمت باالی شارکتهاای ماذکور ،ایان واقعیات
چندان دور از انتظار نمیباشد.
جدول  .3توزیع فراوانی سن سهامداران به تفکیک شرکتهای سهامی زراعی
طبقه سنی(سال)

نام شرکت
جمع
باالتر از 71
51-69
31-49
22
77
4
نیل آباد
3
0
24
3
اسالم آباد
32
2
23
77
خضری
44
4
0
0
گلپایگان
)% 00( 474 )% /4( 43 )% 43( 72 )% 7 /4( 32
کل
انحراف معیار /7 :
حداکثر34 :
حداقل 74:
میانگین42/23 :
ماخذ :یافتههای تحقیق

میانگین
47/42
42/
44/02
23/34
42/23

با توجه به اطالعات جمعآوری شده ،از نظر جنسیت  3 /3درصد اعضا را مردان و فقط  3/درصد آنهاا را زناان
تشکیلمیدهند (جدول .)2بررسی سطح تحصیالت سهامداران نشان داد افراد بیسواد بیشترین فراوانی ( 23/4درصاد)
را در نمونه تحقیق به خود اختصاص دادهاند .همچنین سطح سواد قریب به  24درصد اعضا در حد خوانادن و نوشاتن
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میباشد که بیانگر پایین بودن میزان تحصیالت افراد در نمونه مورد مطالعه میباشد (جدول .)4

بر اساس یافتههای تحقیق ،میانگین سهام اعضا  42سهم و کمترین میزان سهام اعضا دو سهم و باالترین میازان
سهام آنها  40سهم میباشد .همچنین ،حداقل و حداکثر مقدار سود ساالنه سهام دریافتی سهامداران مورد مطالعه به
ترتیب  400000و  4000000ریال و انحراف معیار آن  44 27 0ریال میباشد که نشانگر پراکنش نسبتاً باالی سود
دریافتی سهامداران در شرکتهای مورد تحقیق میباشد.
ميزان رضايت سهامداران از عملکرد شركتهای سهامی زراعی

یافتههای تحقیق نشان میدهد  23/03درصد اعضا از عملکرد شارکتهاای ساهامی زراعای «راضای» و 3/33
درصد «خیلی راضی» میباشند (جدول  .)2این مطلب نشان میدهد برنامهها و فعالیتها در شرکتهای سهامی زراعی
مورد بررسی همسو با نیازها و اهداف اغلب سهامداران پیریزی شده است.
جدول  .4توزیع فراوانی ساختار جنسی سهامداران به تفکیک شرکتهای سهامی زراعی
جمع
زن
مرد
22
)2/74( 4 )34/24( 22
3
) /43( 3 )33/37( 27
32
)2/44( 2 )37/34( 30
44 ) 7/22( 7 )32/72( 3
474 )3/03( 3 )3 /3 ( 4 2
* اعداد داخل پرانتز درصد میباشد.

شرکت سهامی زراعی
نیل آباد
اسالم آباد
خضری
گلپایگان
کل نمونه
مأخذ :یافتههای تحقیق

جدول  .5توزیع فراوانی سطح تحصیالت سهامداران شرکتهای مورد بررسی
سطح سواد
بیسواد
خواندن و نوشتن
دیپلم و فوق دیپلم
لیسانس و باالتر
جمع
مأخذ :یافتههای تحقیق

فراوانی
2
33
44
474

درصد
23/4
2 /30
3/72
0/27
00

درصد تجمعی
23/4
30/4
33/43
00

جدول .6میزان رضایتمندی سهامداران از عملکرد شرکتهای سهامی زراعی
سطوح رضایتمندی
ناراضی
نسبتاً ناراضی
راضی
خیلی راضی
کل
مأخذ :یافتههای تحقیق

فراوانی
27
73
7
24
474

درصد
3/70
4/32
23/03
3/33
00

درصد تجمعی
3/70
72/02
34/ 7
00
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هرچه قدر رضایتمندی سهامداران از عملکرد شرکت های سهامی زراعی بیشتر باشد ،به ایان معناا مایباشاد کاه
شرکتها در میزان تحقیق اهداف خود موفقتر میباشند .این یافته تحقیق همسو با نتایج مطالعات انجامشاده توساط
صدیقی و درویشینیا ( ،)4004حقوقیاصافهانی ( ) 723و اثنایعشاری ( ) 723مایباشاد .بناابراین یکای از دالیال
ماندگاری و فعالیت پیوسته همراه با توسعه چهار شرکت مورد بررسی پس از انقالب اسالمی ،جلب رضایت سهامداران
توسط مجموعه مدیریتی این شرکتها بوده است.
جدول  .7میانگین نمره رضایت سهامداران ازعملکرد شرکتهای سهامی زراعی
شرکت سهامی زراعی
نیلآیاد
اسالمآباد
خضری
گلپایگان
کل
میانگین24/40 :
حداقل 2:
مأخذ :یافتههای تحقیق

حداکثر22 :

میانگین نمره
47/70
40
73
23
24/40
انحراف معیار 0/4 :

آزمون همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته تحقیق (جدول ) 3نشان میدهد بین نحوه رفتار و برخورد
پرسنل شرکتهای سهامی زراعی و رضایتمندی سهامداران رابطهای قوی مثبات و معنایداری وجاود دارد .همچناین
انتصاب افراد شایسته و الیق در شرکت های مذکور منجر به افزایش سطح رضایتمندی سهامداران میشود .در دنیاای
رقابتی امروز بنگاه های تولیدی و خدماتی بقای خود را در ایجاد ساز و کارهایی می بینند که رضایت کلیه ذینفعان آن ها
برآورده شود .از آنجا که یکی از مهمترین دارایی یک شرکت ساهامی زراعای ،ساهامداران آن هساتند ،مهاارت هاای
ارتباطی و روابط انسانی مطلوب مدیران و کارکنان همراه با توجه به شایسته ساالری در انتصاب مدیران باعاث ایجااد
احساسات خوشایند و مؤثر و مثبت در سهامداران گردیاده و میازان رضاایتمندی آنهاا از عملکارد شارکت را بهباود
میبخشد .نتایج این تحقیق نشاانداد باین میازان مشاارکت ساهامداران در تصامیمگیاریهاای مادیریتی و ساطح
رضایتمندی آنها رابطه معنیداری وجود دارد .لذا میتوان بیان داشات بهارهگیاری از الگاوی مادیریت مشاارکتی در
شرکتهای سهامی زراعی می تواند رضایتمندی بیشتر سهامداران را فراهم نماید .در این ارتباط ،نتایج مطالعات نیشای
و همکاران (  ،)40نتاجیان ( ) 733و بارانی ( ) 723این یافته تحقیق را مورد تأیید قرار میدهند.
در این تحقیق بین سطح سواد سهامداران و سطح رضایتمندی آنهاا ارتبااط مثبات و معنایداری مشااهده شاد.
هرچند که شدت این ارتباط بر اساس الگوی دیویس ) 33 (4ضعیف ارزیابی میشود .همچنین ضارایب همبساتگی و
سطح معنیداری محاسبه شده برای متغیرهای تعداد سهام و مقدار سود سهام نشان میدهند که بین متغیرهای مذکور
و سطح رضایتمندی رابطهای مثبات و معنایدار وجاود دارد .گرچاه بار اسااس دیادگاه دیاویس (  ) 33شادت ایان
1- Nishi et al
2- Davis
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همبستگیها به ترتیب ضعیف و متوسط میباشد ،اما میتوان استنباط نمود هر چه تعداد سهام و ساود دریاافتی اعضاا
بیشتر باشد ،سهم بیشتری از منافع و درآمدهای شرکت نصیب آنان میشود و به همان نسبت بر دیدگاه آنها در زمینه
رضایت از عملکرد شرکتهای سهامی زراعی تأثیر میگذارد.
جدول  .8ضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل و سطح رضایتمندی سهامداران
ضریب همبستگی ()r
متغیرها
-0/02
سن
0/43
سواد
0/43
تعداد سهام
0/23
مقدار سود سهام
0/23
مشارکت در تصمیمگیریها
0/30
نحوه رفتار و برخورد پرسنل
0/24
انتصاب افراد شایسته و الیق
0/47
تنوع محصوالت تولیدی
مأخذ :یافتههای تحقیق

سطح معنیداری ()p
0/70
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00

شدت همبستگی
ارتباطی وجود ندارد
ضعیف
ضعیف
متوسط
متوسط
خیلی قوی
نسبتاً قوی
نسبتاً قوی

بر اساس یافته های تحقیق ،بین تنوع محصاوالت تولیادی شارکت هاای ساهامی زراعای و ساطح رضاایتمندی
سهامداران رابطه مثبت و معنیداری مشاهده میشود .این مطلب به نوعی دیدگاه اعضا را در زمیناه مواجاه باا خطار و
ریسک در تولید محصوالت کشاورزی نشان میدهد .با توجه به اینکه اغلب روساتائیان ریساک گریاز هساتند ،تناوع
محصوالت تولیدی سبب کاهش ریسکهای متداول در تولید محصوالت کشاورزی از قبیال ریساکهاای تولیادی و
قیمتی شده و افزایش درآمد سهامداران و به تبع آن افزایش رضایتمندی سهامداران را از عملکرد شرکتهاای ساهامی
زراعی به همراه دارد.
بهمنظور تبیین رابطه علی بین متغیرهای مستقل تحقیق و متغیر وابسته سطح رضاایتمندی از تحلیال رگرسایون
استفاده شد .در این راستا روش رگرسیون گامبهگاام ( )Stepwiseدر نارمافازار  SPSSبارای باه دسات آوردن مادل
پیشبینیکننده بکار گرفتهشد .همانگونه که اطالعات تجزیه و تحلیل مندرج در جدول  3نشان میدهد پاس از ورود
کلیه متغیرهای مستقلی که رابطه معناداری با سطح رضایت مندی داشاتند ،تنهاا متغیرهاای ساواد ،مقادار ساود ساهام،
مشارکت در تصمیمگیریها و انتصاب افراد شایسته و الیق بهعنوان متغیرهایی که بیشترین سهم را در تببین تغییرات
سطح رضایتمندی (متغیر وابسته تحقیق) دارند ،در مدل باقیمانده و سایر متغیرها حذف شدهاند.
نظر به ضریب تعیین بهدست آمده ( )R2=0/37میتوان بیان داشت این متغیرها  37درصد تغییراتی را که در سطح
رضایتمندی سهامداران بهوجود میآید ،توضیح میدهند.
نتيجهگيری و پيشنهادها
با توجه به سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی در جهت گسترش شرکتهای سهامی زراعی در این تحقیق تالش
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شد تا مهمترین عوامل مؤثر بر رضایتمندی سهامداران این نوع نظام بهرهبرداری مورد بررسی و کنکاش قرارگیارد تاا
بتواند در برنامهریزیهای مربوط به تشکیل شرکتهای سهامی زراعی جدید مورد استفاده قرارگیرد.
جدول  .9نتایج برآورد پارامترهای مدل پیش بینی کننده سطح رضایتمندی سهامداران
متغیر مستقل

ضریب
B

β
0/ 4
0/43
0/4
0/22

آماره t

سطح معنی داری ()p

*42/32
عدد ثابت
*/74
سواد
*
7/02
مقدار سود سهام
مشارکت در تصمیمگیری ها *0/44
انتصاب افراد شایسته و الیق *2/42
2
R =0/37
R=0/3
DW= /30
مأخذ :یافتههای تحقیق * ** ،و *** به ترتیب معنیدار در سطح  0/04 ،0/0و 0/
 :DWدوربین واتسون
42/73
4/32
3/07
7/37
4/23

0/00
0/00
0/00
0/00
0/00

نتایج تحقیق نشانداد متغیرهای اجتماعی و فرهنگی نقش مهمتاری نسابت باه متغیرهاای اقتصاادی در کساب
رضایتمندی سهامداران دارند .از جمله این متغیرها ،میزان مشارکت سهامداران در تصامیمگیاری هاا و انتصااب افاراد
شایسته و الیق میباشد .با مقایسه ضرایب همبستگی متغیرهای اقتصادی تعاداد ساهام ( )0/43و مقادار ساود ساهام
دریافتی ( )0/23با دو متغیر اجتماعی نحوه رفتار و برخاورد پرسانل ( )0/30و انتصااب افاراد شایساته و الیاق ()0/24
میتوان بیان داشت که برای سهامداران ابعاد اجتماعی و فرهنگی مهمتر از بعاد اقتصاادی باوده و باه عباارت دیگار
سهامداران رضایتمندی را در کسب درآمد و سود بیشتر جستجو نمیکنند؛ بلکه احترام به آنها و شنیدن سخنان آنهاا و
لحاظ کردن دیدگاههای آن در تصمیمات شرکت نقش مهمتری را در کسب رضایتمندی آنان و در نتیجه دستیابی باه
اهداف مدنظر شرکت و موفقیت آن ایفا میکند .بی شک برای هر سازمانی انسان مهمترین سارمایه مایباشاد و اگار
عامل انسانی از سازمان حذف شود ،آنچه باقی میماند عوامل و امکاناتی نظیر ساختمان ،ماشینآالت ،تجهیزات ،مواد
و غیره است که به خودی خود قابل استفاده نیست و ارزشی نخواهد داشت .بر این اساس پیشنهاد میشود باه منظاور
موفقیت بیشتر شرکتهای سهامیزراعی جدید ،ضمن توجه به دیدگاههای سهامداران و انتخاب مدیران بر اساس اصل
شایستهساالری ،برای سهامداران ارزش قائل شده و رضایتمندی آنها را کسب نمود.
بر اساس یافتههای تحقیق ،میانگین نمره رضایت سهامداران از عملکرد شرکتهای سهامی زراعی ماورد بررسای
با یکدیگر متفاوت بوده و بیشترین سطح رضایتمندی مربوط به شرکت سهامی زراعی نیلآباد تربت جام میباشاد .لاذا
شرکت مذکور میتواند بهعنوان الگویی مناسب در جهت توسعه شرکت های سهامیزراعی و همچنین افازایش ساطح
رضایتمندی در شرکت های سهامی زراعی موجود کشور مدنظر قرارگیرد.
با توجه به اینکه نتایج تحقیق نشانداد تنوع بیشتر محصوالت تولیدی شرکتها ،رضایتمندی بیشتر ساهامداران را
به دلیل کاهش ریسکهای موجود در بخاش کشااورزی باه هماراه دارد ،پیشانهاد مایشاود مادیریت شارکتهاای
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سهامیزراعی در استراتژیهای تولید و تدوین الگوی کشت محصوالت ،از انتخاب الگوی کشت تک محصولی اجتناب
نموده و با انتخاب محصوالت دارای مزیت نسبی در منطقه و دارای صارفه در مقیااس ،ضامن ایجااد مناابع درآمادی
متنوع ،جلب اعتماد سهامداران را فراهم نمایند.
در یک نگاه کلی و با توجه به یافتههای پژوهش به بنظر میرسد شکلگیری و تداوم نظام بهارهبارداری ساهامی
زراعی نیازمند مطالعه و تعمق بیشتر و در نظر گرفتن شرایط فرهنگی و خواستههای خارده ماالکین متقاضای تشاکیل
شرکت سهامی زراعی توسط دولتمردان و برنامهریزان امور این نوع نظام بهرهبرداری میباشد.
منابع
ابراهیمی ،ن . 733 .نقش شرکتهای سهامی زراعی در توسعه روستایی با تأکید بر شرکت سهامی زراعی نیلشهر .پایان-
نامه کارشناسیارشد .دانشگاه آزاد اسالمی .واحد مشهد.
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کشاورزی .تهران.
ساریخانی ،ن . 732 .شرکتهای سهامی زراعی در راه احیا ،ماهنامه جهاد.27-40 :)432( 44 ،
ساعدلو ،ه . 723 .مطالعه شرکت سهامی باغین شهناز .مؤسسه تحقیقات اجتماعی ،دانشگاه تهران ،تهران.
عبداللهی ،م . 733 .نظامهای بهرهبرداری کشاورزی در ایران .انتشارات معاونت امور نظامهاای بهارهبارداری .وزارت جهااد
کشاورزی .تهران.
فال سلیمان ،م .و حجی پور ،م . 730 .تحلیل نقش جامعه روستایی در شرکت های سهامی زراعی جدید باا بهارهگیاری از

بررسی عوامل مؤثر بر رضایت سهامداران از عملکرد شرکتهای سهامی زراعی

039

شاخصهای مشارکتی  RPPIو ( FSPIمطالعه موردی شرکت سهامی زراعی سهلآباد در شهرستان نهبندان) .مجله برنامهریزی
و آمایشفضا (مدرس علوم انسانی). 43- 23 :)2( 4 ،
فال سلیمان ،م .و حجی پور ،م . 73 .اثرات اقتصادی و اجتماعی شرکتهای سهامی زراعی (نمونه :شرکت ساهامی زراعای
سهلآباد در شهرستان نهبندان) .مطالعات جغرافیایی مناطق خشک.23-22 :)3( 7 ،
لهساییزاده ،ع . 734 .جامعهشناسی کشاورزی .انتشارات اطالعات ،تهران ،ایران.
لهساییزاده ،ع . 730 .جامعهشناسی توسعه .چاپ اول .انتشارات پیام نور ،تهران ،ایران.
ملک . ،و موال ،م . 720 .گزارش سفر خوزستان ،مطالعه نظام های کشاورزی صنعتی ،شرکت ساهامی زراعای و کشات و
صنعت .مؤسسه پژوهشهای دهقانی و روستایی .تهران.
ناصری ،م . 73 .بررسی نقش شرکت های سهامی زراعی در توانمندسازی کشاورزان عضو (مورد مطالعه :اساتان خراساان
جنوبی) ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران.
نتاجیان ،آ . 733 .بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت روستائیان در فعالیتهای تعاونیهاای تولیاد کشااورزی در دشات قیادار
استان زنجان .پایان نامه کارشناسی ارشد ،واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی.
نیکخلق ،ع . 740 .شرکت سهامی زراعی سمسکنده .مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی ،دانشگاه تهران ،تهران.
نوروزی ،م . 747 .پژوهشی در زمینه فعالیتهای شرکت سهامیزراعی قیر ،افزر ،کارزین و فیروزآبااد پاس از گذشات یاک
دوره بهرهبرداری .مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی ،دانشگاه تهران ،تهران.
Davis J. A. 1971. Elementary Survey Analyses. Prentice-Hall. Englewood Cliffs,NJ.
Gorton, M ., Sauer, J. Peshevski, M. Bosev, D. Shekerinov, D. and Quarrie, S. 2009. Water
communities in the republic of macedonia: an empirical analysis of membership satisfaction
and payment behaviour . Paper provided by European Association of Agricultural Economists
in its series 2008 International Congress, August 26-29, Ghent, Belgium .
Nishi, A., Sah, K. and Kumar, R. 2011. Dairy Farmers’ Satisfaction with Dairy
Cooperative Societies :A Case Study. Indian Research Journal of Extension Education, 11 (1):
74-78.
Sadighi, H. and Darvishinia, A. A. 2005. Farmers’ Professional Satisfaction with the Rural
Production Cooperative Approach. Journal of Agricultural science and Technoogy, 7: 1-8.
Sadighi, H. and Mohammadzadeh, G. 2002. Extension professional staff’s attitude toward
participatory approach of extension activities and rural development. Journal of International
Agricultural & Extension Education, 9 (2): 7-14.

Rural Development Strategies

8

Investigating the Factors Affecting Shareholders' Satisfaction with the
Performance of Farming Joint Stock Companies
Mohammad Reza Bakhshi1*, Majid Ranai2, Asadollah Zamanipour3, Mahmood Fal
Soleyman4,
Received: 20 June, 2015

Accepted: 26 December, 2015

Abstract
Joint farming stock companies are currently growing and the spread of this type of Farming
Systems is already on the agenda of the government. In this paper, the shareholders’ satisfaction
with the performance of joint farming stock companies has been evaluated. To this end,
Correlation and Regression techniques were used. This research is an applied one with a
descriptive-analytical approach. For collecting data, two techniques of documentary and surveying
methods have been used. The population used in this study consisted of all 1899 shareholders of
four old Joint Farming Stock companies, out of which 325 members were determined as the study
sample using Cochran’s formula and the stratified random sampling technique. The analysis of
data was done by using SPSS software. Satisfaction was estimated at four levels: unsatisfied,
relatively unsatisfied, satisfied and very satisfied. The research findings indicated 48.1 and 17.9
percent of shareholders were "satisfied" and "very satisfied", respectively, with the performance of
joint farming stock companies. Members’ 5satisfaction from the performance of joint farming
stock companies was evaluated at moderate to high level. There was a statistically significant
relationship between "participation in decision making”, “mode of the personnel’s behavior”,
“appointment of competent persons”, “diversity of products" and "shareholders’ satisfaction"
level. The results of regression analysis revealed that level of education, the amount of dividends,
participation in decision-making and appointment of competent persons explains 83 percent of
changes that occur at the level of shareholders satisfaction.
Keywords: Farming Joint Stock Company, Satisfaction, Farmers, Farming System.
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