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ABSTRACT
Social responsibility is a tool for discussing the obligations that a company must fulfil for its society. In
this regard, the present study evaluates the social responsibility of entrepreneurship companies from
economic, ethical, social, environmental, legal and humanitarian points of view. The research method
is descriptive and analytical. The data were collected from 10 rural entrepreneurship companies in the
villages of Kashmar, Bardaskan and Khalil Abad using library studies, the SPSS software and the Fuzzy
Vikor model. The results of the research indicated strong correlations among the majority of the social
responsibility indicators of the studied companies. Of the companies involved in the entrepreneurship,
Armaghan cooperative company with Q = 1, and Negin Yaghoot Food Products Company with Q = 0/7
scored the lowest ranks, but Fakhr Tarshiz with Q = 0.256 and the leading cultivating company of Saleh
Kashmar with Q = 0.078 obtained the highest ranks.
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Extended Abstract

E

1. Introduction

ntrepreneurship is recognized as one
of the key skills in the 21st century. Although entrepreneurship is not the only
way to create jobs and increase the incomes of rural people, it is certainly the
best and the most productive way. Therefore, with the
expansion and development of entrepreneurship in rural areas, the rural population's enjoyment of goods and

services is increased and, finally, economic growth and
rural development emerge. Agriculture, as the dominant
rural economy, is inherently a very risky and conversional
occupation. In such a situation, rural entrepreneurship
can be an effective tool for economic diversification. An
entrepreneurial activity in each domain is formed on the
basis of a sense of need and responsiveness to the economic and social needs of individuals and the community.
Therefore, entrepreneurs are responsible for their community by virtue of their different effects on the environment. On this basis, one of the important factors that can
be mentioned to highlight the role of agricultural entre-
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preneurs in villages is their social responsibility. In fact,
since man is a social being and lives in a community from
birth to death, he has to learn how to constantly interact
with other people and satisfy his needs in the society. To
do this, learning social skills is needed. People learn these
skills in the process of socialization, and their proper
learning can lead to the formation of social responsibility.
Social responsibility toward the community rests on the
entrepreneurs’ devotion of their time, wealth, and ideas
to the society. Accordingly, the main issue in the present
research is to measure the social responsibility of agricultural entrepreneurship corporations in rural areas. An
emphasis is placed on the ethical, environmental, legal,
socio-cultural, economic and humanitarian aspects of entrepreneurship in relation to the environment, customers,
employees, community and stakeholders.

2. Methodology
This research was conducted with a combination of
descriptive and analytical methods and through library
(documentary) and field (questionnaire) procedures of
data collection. In the library mode, the research topic
was developed and analyzed with the help of the existing
documents (e.g. books, articles, and reports). In order to
analyze the collected data according to the research goals
and questions, descriptive statistics (e.g. frequency distribution and mean), inferential statistics (e.g. one sample Ttest and Spearman correlation test), the Expert Choice and
SPSS software programs and Fuzzy Vikor model were
used. The statistical population of the study consisted of
the managers as well as the administrators of agricultural
entrepreneurship companies. Based on the targeted sampling method, the population was determined to be 80.

3. Results
A single-sample T test was performed for each dimension of social responsibility. Regarding the indicators
of the legal dimension, social responsibility was seen
in compliance with laws, adaptation of activities to local laws and community conventions indicators. In the
economic dimension, only introducing a company as a
successful company with high profitability was of great
social importance, which indicates a low level of accountability in this dimension. In social, ethical, environmental
and humanitarian dimensions, the high social responsibility of entrepreneurship companies in rural areas was highlighted in all the indicators. Also, Spearman's correlation
test was conducted for the relationship among the dimensions of social responsibility. According to the reviewed
studies, the highest correlation was observed among the
legal and economic dimensions. , At the next level, the
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humanitarian dimension was the most closely correlated
one with the other dimensions.
Finally, among the entrepreneurship companies, Armaghan Company with Q = 1 and Negin Yaghoot Food
Product Company with Q = 0.700 had the lowest ranks,
but Fakhr Tarshiz Company with Q = 0.256 and the leading cultivating company of Saleh Kashmar with Q =
0.078 ranked the highest.

4. Discussion
Saleh and Fakhr Tarshiz companies have the highest
ranks. These two companies have managed to reach a
special position not only in the studied area but also in the
province and even in the country. This eminence would
not be accessible without the specific measures that they
took to create jobs, maintain high product standard and
quality, offer appropriate packaging, do precise marketing, have an environmental outlook, and gain a strong local position. Placing these two companies at the top of
the social responsibility list shows their combined look
to business.

5. Conclusion
The results of this study are consistent with the findings
of Rodriguez et al. (2015) and Yaacob and Azmi (2012) who
have looked at social responsibility in terms of human,
humanitarian and Islamic values. The study is also consistent with the research of Tuan (2015) and Akbari and Faham
(2016) in such fields as transferring knowledge, teaching
methods of work to others, and prioritizing environmental
affairs. According to the discussed issues, it is suggested
that the effective components should be made available
for all company managers through corporate publications or bulletins so as for them to use the experiences of
successful managers. It is also suggested that the managers who seek to corroborate social responsibility indicators should be identified and equipped with appropriate
hardware tools to have an opportunity for education and
knowledge transfer. Finally, various workshops are suggested to be set up to introduce different views about the
dimensions of social responsibility in agricultural entrepreneurship and up-to-date methods of dealing with those
dimensions in business.
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کلیدواژهها:
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اجتماعی ،ویکور فازی

مسئولیتپذیری اجتماعی ابزاری است برای بحث تعهداتی که یک شرکت باید نسبت به جامعه خود داشته باشد .در این راستا پژوهش
حاضر سنجش مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتهایی که در زمینه کشاورزی کارآفرین محسوب میشوند در  6بعد اقتصادي ،اخالقی،
اجتماعی ،زیستمحیطی ،قانونی و بشردوستانه را مدنظر قرار داده است .روش تحقیق در این مطالعه توصیفی و تحلیلی است که با
استفاده از مطالعات کتابخانهای و میدانی از  10شرکت کارآفرینی روستایی که در زمینه کشاورزی ،در شهرستانهای کاشمر و بردسکن
و خلیلآباد فعالیت دارند اطالعات گردآوری و با استفاده از نرمافزار  SPSS، Expert Choiceو مدل ویکور فازی مورد تحلیل قرارگرفته
است .نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین اکثر شاخصهای مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتهای موردمطالعه همبستگی زیادی وجود
دارد و همچنین در بین شرکتهای کارآفرینی موردنظر ،دو شرکت فخر ترشیز با  Qبهدستآمده  0/256و شرکت کشت و صنعت پیشرو
صالح کاشمر با  Qبهدستآمده  0/078با تمهیدات خاصی که در بحث اشتغالزایی ،استاندارد و کیفیت محصول ،بستهبندی مناسب،
بازاریابی دقیق ،نگاه زیستمحیطی ،انجام دادهاند باالترین رتبهها و شرکت تعاونی خشکبار ارمغان بردسکن با  Qبهدستآمده  ،1شرکت
فرآوردههای غذایی نگین یاقوت توس با  Qبهدستآمده  0/700پایینترین رتبهها خود اختصاص دادهاند.

مقدمه
روستاها به علت داشتن منابع طبیعی و انسانی فراوان میتوانند
زمینهساز ظهور بسیاری از کسبوکارهای نو و کارآفرینانه بهویژه
در حوزه کشاورزی گردند ) .(Chrisman et al., 2003با گسترش
و توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی ،زمینه بهرهمندی
روستاییان از کاالها و خدمات رو به فزونی میگذارد و درنهایت،
رشد اقتصادي و متعاقب آن توسعه روستایی محقق میشود
) .(Bantel and Jachson, 2000بنابراین کارآفرینی کشاورزی ،یکی
از اشکال متنوع کارآفرینی در روستاها است .اما باید توجه داشت
که کارآفرینان کشاورزی فردی و جمعی (شرکتی) به دلیل اثرات
متنوع بر محیط انسانی و طبیعی پیرامون ،مسئولیتهایی در
رابطه با اجتماع خود دارند.
مسئولیتپذیری اجتماعی نسبت به درگیر شدن کارآفرینان
در وقف کردن زمان ،ثروت و ایدههایشان در راستای جامعه
برمیگردد .ازنظر فورد مسئولیتپذیری اجتماعی ،پیروي از قوانین

اجتماعی و برآوردن انتظاراتی است که جامعه از فرد دارد .این
قوانین از نقشهای اجتماعی استنباط شده و درواقع بیانکننده
هنجارهاي فرهنگی و اجتماعی است و چگونگی و میزان تعهد
و التزام فرد نسبت به افراد دیگر جامعه را نشان میدهد (Ford,
) 1985: 325که میتواند در ابعاد اخالقی ،زیستمحیطی ،قانونی،
اجتماعی – فرهنگی ،اقتصادی و بشردوستانه پیگیری شود.
برایناساس مسئله اصلی پژوهش حاضر سنجش مسئولیتپذیری
اجتماعی شرکتهای کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی
با تأکید بر جنبههای اخالقی ،زیستمحیطی ،قانونی ،اجتماعی
– فرهنگی ،اقتصادی و بشردوستانه است که این مهم خود را
در ارتباط با محیطزیست ،مشتریان ،کارکنان ،جامعه و ذینفعان
نشان میدهد .همچنین علت انجام این پژوهش در منطقه
موردمطالعه به این مسئله برمیگردد که مناطق روستایی مدنظر
دارای اقتصادی با محوریت کشاورزی هستند که برآیند آن
شکلگیری شرکتهای کارآفرینی کشاورزی در جهت تبدیل و
فرآوری تولیدات کشاورزی است .لذا در این پژوهش تالش گردیده
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است تا میزان پایبندی آنها به ابعاد مسئولیتپذیری اجتماعی
موردسنجش قرار گیرد .باتوجهبه مباحث مطرحشده ،اهداف
کانونی مطالعه حاضر بررسی مفهوم و ماهیت مسئولیتپذیری
اجتماعی ،تحلیل آن و شناسایی عوامل و شاخصهای مؤثر
بر آن در کارآفرینی کشاورزی منطقه موردمطالعه است .بدین
ترتیب پرسشهای اصلی تحقیق را میتوان چنین مطرح کرد:
تفاوتهای مسئولیتپذیری اجتماعی کارآفرینان کشاورزی
(به لحاظ اقتصادی ،اجتماعی ،قانونی ،بشردوستانه ،اخالقی و
زیستمحیطی) در بین شرکتهای کارآفرینی کشاورزی چگونه
بوده و کدامیک از شرکتها ازنظر شاخصهای مسئولیتپذیری
اجتماعی ،از وضعیت مطلوبتری برخوردارند؟

مروری بر ادبیات موضوع
موضوعات مسئولیتپذیری اجتماعی و کارآفرینی بهعنوان
دو مسئله جهانی بوده و تاکنون مطالعات متعددی در این
1
حوزه بهصورت مجزا انجام پذیرفته است :رودریگز و همکاران
( ،)2015در مطالعهشان دریافتند که ارزشهای انسانی بر
درک انسان از مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت اثر میگذارد و
تفاوتهای چشمگیری بین درک کارآفرینان و مصرفکنندگان،
از مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت باتوجهبه محیط فرهنگی
آنها دیده میشود و یافتهها نشان میدهند که اقدامات مختلف
مدیریتی باید راهبردهای مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت را
هدایت کند.
استرانیری و همکاران ،)2019( 2در پژوهشی دریافتند که
متغیرهایی که بر هماهنگی زنجیره تأثیر میگذارند و مرتبط
باوجود استانداردهای منابع هستند ،در تالشاند تا با بحث با
شرکای زنجیرهای ،راههایی برای جلوگیری و مدیریت اثرات
زیستمحیطی و هزینههای مرتبط با بازخورد ذینفعان بیابند.
نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل ،مسئولیت اجتماعی شرکت را
بهعنوان یک ابزار استراتژیک برای بهبود روابط زنجیره تأمین
از طریق هماهنگی عمودی افزایشی و ادغام سیاستهای
زیستمحیطی تأیید میکند.
بریونز پنالور و همکاران ،)2018( 3در پژوهش خود ،یک مدل
معادالت ساختاری برای تحلیل رابطه بین اقدامات مسئولیت
اجتماعی شرکتی ( )CSRو تأثیر آن بر نوآوری و همکاری در
بخش کشاورزی در مورسیا اسپانیا ارائه کردهاند .مدل پیشنهادی
آنها ارتباط بین همکاری و نوآوری و تأثیر آن بر عملکرد اقتصادی
را نشان میدهد .عالوه بر این ،این مدل ابتدا نشان میدهد که
نوآوری بخشی از ارتباط بین همکاری و عملکرد است و دوم اینکه
این همکاری بخشی از رابطه بین  CSRو نوآوری است.
1. Rosario González-Rodríguez
2. Stranieri
3. Briones Peñalver
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لومن و تسن ،)2016( 4هدف مطالعه خود را تعریف موارد
خاص  CSRدر صنایع کشاورزی و پیروی از تحقیقات بیشتر
میدانند .ازنظر آنها  CSRدر صنایع کشاورزی یک مفهوم
چندبعدی و پیچیده است که حساس به فرآیند تبادل جریان بین
شرکتها و سهامداران است .درنهایت آنها پیشنهاد میکنند که
تحقیقات آینده باید بر ارزشافزوده مربوط به صنایع خاص CSR
در چارچوب کلی  CSRکه از ادبیات مدیریتی گرفتهشده است
تمرکز کنند.
سیلوا نینو ،)2015( 5در پژوهشی به این پرداخت که کارآفرینی
اجتماعی بازتابدهنده نیازهای مرتبط با نظام اقتصادی است،
درحالیکه مسئولیتپذیری اجتماعی نتیجه بازتاب اخالقی
شرکتها بر اساس وابستگی و روابط متقابل آنها با جامعه است
و هردوی آنها به خلق ارزشهای اجتماعی پایدار منجر میشوند.
توآن ،)2015( 6در پژوهش خود به این نتیجه رسید که
مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت تأثیر مثبتی بر محیط
کارآفرینانه دارد که درنهایت منجر به انتقال دانش در بین اعضای
گروه میشود.
یاکوب و عزمی ،)2012( 7به این موضوع پرداختهاند که
موفقیت کارآفرین از دیدگاه اسالم تنها از دیدگاه موفقیت
مادي اندازهگیری نمیشود .این به این دلیل است که نیازهاي
انسانی فقط محدود به داراییهایی نیست که دارند ،بلکه تمام
ابعاد موردنیاز یعنی مذهب ،هوش ،زندگی ،شرف و دارایی مادي.
درنهایت این مطالعه را در برمیگیرد ،رابطه معنیداری بین
موفقیت کارآفرینان مسلمان در مالزي با مسئولیت اجتماعی
انجامشده توسط آنها نشان داد.
میترا و همکاران ( ،)2011به این مسئله پرداختند که
مسئولیتپذیری اجتماعی ابزاری کارآمد برای حمایت از کارآفرینی
اجتماعی است اگرچه همه عوامل آن بهطور کامل جنبه اجتماعی
ندارند و آن مواردی که بر سیاست مسئولیتپذیری اجتماعی
تأثیرگذار است به عواملی ازجمله ،انگیزه ،فرهنگ ریسکپذیری،
ماهیت ارتباط بین کار و سازمان اجتماعی ،برقراری و پایداری
ارتباط سودی که از بخشها و تأثیرات اجتماعی به دست میآید
بستگی دارد.
اکبری و فهام ( ،)2016در پژوهشی نشان دادند که درزمینه
مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتی ،برنامههای اجرایی در خصوص
مسئولیتپذیری نسبت به برخورداران اجتماعی و غیراجتماعی از
قبیل سازمانهای مردمنهاد و محیطزیست در اولویت تدوین قرار
دارد .همچنین ،در تدوین منشور اخالق کسبوکار ،هنجارهاي
4. Luhmann and Theuvsen
5. Silva Niño
6. Trong Tuan
7. Yaacob and Azmi
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مربوط به قیمت و توزیع و همچنین ،هنجارهاي مربوط به تعهد و
افشای اطالعات محصول نیاز به توجه جدي دارد.
شیبانی ( )2014بهصورت تحلیلی به این موضوعات پرداخته
است که :یعنی اینکه یک بنگاه یا مجموعه کسبوکار در
فعالیتهایی که از معضالت اجتماعی بکاهد و کیفیت زندگی
مردم را بهبود ببخشد بهصورت داوطلبانه شرکت کند.
بررسی پیشینه تحقیق نشان میدهد مسئولیتپذیری
اجتماعی شرکتها بهعنوان یک مسئله مهم موردتوجه بوده
است .اما نکته مهم اینکه تاکنون به مسئولیتپذیری شرکتهای
کارآفرینی پرداخته نشده است .لذا در تحقیق حاضر ضمن اشاره
به مفهوم تئوریک مسئولیتپذیری اجتماعی تالش گردیده
تا ابعاد کاملتری در حوزههای مختلف با مضامین و گویههای
مختلف ارائه گردد.
مبانی نظری

کارآفرینی یک قابلیت اساسی است که کشاورزان را قادر
میسازد تا فرصتهای کسبوکار را ببینند ،به تهدیدهای
اقتصادی و اجتماعی پاسخ دهند و منابع درآمد خود را تنوع
بخشند تا بتوانند سبک زندگی روستایی را درگذر زمان حفظ
نمایند (McElwee and Bosworth, 2010; Vik and McElwee,
) .2011کارآفرینان عالوه بر سود شخصی ،باید در تالش
برای سودرسانی مادی و غیرمادی برای جامعه خود باشند.
بهعبارتدیگر کارآفرینان نسبت به جامعه پیرامون خود نیز دارای
مسئولیت اجتماعی هستند .مسئولیتپذیری اجتماعی به معنای
ارزش قائل شدن برای ارتباطات به هم وابستهای است که بین
سازمان ،گروههای ذینفع ،نظام اقتصادی و جوامع مرتبط وجود
دارد .تاریخ توجه به مسئولیت اجتماعی در عمل ،به سالهای
 ،1920هنگامیکه تجار قدرتمند و بزرگی همچون کارنگی
و فورد بهمنظور ارتقاء شرایط اجتماعی ،از بودجه خود به امور
خیریه میپرداختند ،برمیگردد ) .(Sheth, 2006برایناساس،
مسئولیتپذیری اجتماعی ابزاری است برای بحث تعهداتی که
یک شرکت باید نسبت به جامعه خود داشته باشد؛ شیوهای است
برای پیشنهاد ایدههای سیاستگذاری در مورد عمل به تعهدات
ذکرشده و نیز ابزاری است که به کمک آن میتوان منافع دوجانبه
شرکت و جامعه را در عمل به تعهدات ،معین نمود .به بیان کلی،
مسئولیتپذیری اجتماعی بر ارتباطات یک شرکت با ذینفعانش
تأکید میکند ).(Chandler & Werther, 2006
مسئولیتپذیری اجتماعی ،مفهومی است که تعریفی از آنکه
موردقبول همگان باشد ،ارائه نشده است (freeman & Hasnaou,
) .2011در تبیین این مفهوم ،عدهای معنی تعهد یا مسئولیت
قانونی را برداشت میکنند و شماری آن را به معنی رفتار مسئوالنه
اجتماعی برحسب رعایت مسائل اخالقی میدانند .برای برخی

دیگر معنی آن مسئول بودن و یا معادل کمکهای خیریه است،
بعضی نیز آن را به معنی آگاهی اجتماعی میپندارند ،بسیاری
از آنانی که مشتاقانه این مفهوم را پذیرفتهاند ،آن را به معنی
مشروعیت و مقبولیت میدانند و تعداد کمی هم آن را بهمثابه
نوعی وظیفه محول شده برای اعمال ضوابط رفتاری عالیتر بر
روی بنگاههای اقتصادی ،بازرگانان ،صنعتگران و نه شهروندان
میپندارند ) .(Snider et al. 2003حال مسئولیتپذیری اجتماعی
ابعاد مختلفی دارد که در دو مدل مسئولیتپذیری اجتماعی
کارول و مدل  26000 ISOشامل ابعاد اقتصادی ،قانونی،
بشردوستانه ،اخالقی ،اجتماعی و زیستمحیطی بیشتر مورداشاره
و تأکید قرارگرفته است (Royai & Mehrdost, 2010; Caroll, 1979,
1991; Belal Uddin, et al; 2008; Brimah, et al; 2013; Akinyomi,

).2013; Cohen, 2007

بنابراین مسئولیتپذیری اجتماعی کارآفرینان کشاورزی
میتواند در تحقق اهداف توسعه پایدار کشاورزی نیز تأثیرگذار
باشد .این بدان معنی است که هم صاحبان مزارع و صاحبان
کسبوکارها در حوزه کشاورزی ،باید الزامات ذینفعان خود
را یعنی مصرفکنندگان ،محیط طبیعی و نهادهای دولتی،
رعایت کنند و همچنین بر پایه استانداردهای مسئولیتپذیری
اجتماعی شرکت تصمیمگیری کنند .این بسیار مهم است زیرا
مصرفکنندگان ،بهعنوانمثال ،سهامداران اصلی ،تا حدودی
اعتماد خود را به کشاورزی بهعنوان یک تهیهکننده غذا از دست
دادند .این اعتماد ازدسترفته ممکن است با در نظر گرفتن مسیر
مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت و اجرای سیستمهای مدیریت
کیفیت و محیطزیست و سیستمهای صدور گواهینامه (بیش
از  100طرح دقیق استانداردهای مرتبط با کشاورزی پایدار)
) (Genier et al., 2014و همچنین با عمل به شیوهای شفاف (با
استفاده از اقدامات اجتماعی و زیستمحیطی ;(Jahn et al., 2004
) Frentrup & Theuvsen 2006برگردد.
بنابراین ،مفهوم مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت قطعاً باید
در فعالیت بنگاههای کشاورزی موردتوجه قرار گیرد .درزمینه
مسئولیت اجتماعی شرکتی ،اهداف جدید سیاست مشترک
کشاورزی باید به شرح زیر باشد:
تولید کشاورزی از طریق افزایش رقابت و بهرهوری و همچنین
عملکرد مناسب بازار بهمنظور فراهم آوردن مواد غذایی قابلاعتماد،
پایدار و مطمئن برای مصرفکنندگان.
حفظ تنوع قابلتوجهی از محصوالت غذایی با کیفیت باال در
مناطق روستایی و اطمینان دادن به مصرفکنندگان در مورد
اطالعات محصوالت غذایی که خریداری میکنند.
حصول اطمینان از اینکه تولید مطابق با قوانین حفاظت از
محیطزیست (هوا ،خاک ،آب) ،رفاه حیوانات ،تنوع زیستی و ایجاد
مناطق روستایی جذاب باشد.
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بهینهسازی سهم کشاورزی اتحادیه اروپا در فرصتهای
اقتصادی و ایجاد شغل در مناطق روستایی در سراسر اتحادیه اروپا
تشویق مدیریت زمین که به حفاظت از تنوع زیستی ،منابع
طبیعی و زیستگاهها بپردازد و باتوجهبه شرایط منطقهای عمل
کند.
فراهم آوردن استانداردهای منصفانه از زندگی و چشمانداز
توسعه بلندمدت برای کشاورزان که مردان و زنان جوان را برای
تبدیل شدن به کشاورزان حرفهای ،جذب میکند.
بنابراین ،پذیرش نقش مسئولیت اجتماعی در شرکتهای
کارآفرینی کشاورزی باعث ایجاد تعهد اخالقی و درنتیجه تعامل و
ایجاد ارزش اخالقی بین کارکنان آن شرکتها شده و این موضوع
نهایتاً به تولید محصول با کیفیت بهتر و سود بیشتر منجر میشود
).(Mazur-Wierzbicka, 2015: 20

روششناسی تحقیق
روش مورداستفاده در این پژوهش ،ترکیبی از روشهای
توصیفی و تحلیلی با استفاده از شیوه کتابخانهای (اسنادی) و
میدانی (پرسشنامه) است .در شیوه کتابخانهای با کمک اسناد
موجود به بسط و تبیین نظری مسئله پرداخته و درنهایت،
لیستی از ابعاد و شاخصهای تحقیق ،استخراج شد ;(Caroll, 1991
Akinyomi, 2013; Lantos, 2001; International Organization for

) Standardization, 2010که در مرحله مطالعه میدانی از طریق
پرسشنامه در چارچوب طیف لیکرت ،عملیاتی شده است.
بهطورکلی ،برای سنجش و تحلیل مسئولیتپذیری اجتماعی
شرکتهای کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی در ابعاد
قانونی ،اقتصادی ،اجتماعی ،اخالقی ،زیستمحیطی و بشردوستانه

 33شاخص مشخص شدند .اعتبار روایی این پژوهش بر اساس
اعتبار محتوایی است .اعتبار محتوایی یک آزمون ،معموالً توسط
افرادی متخصص در موضوع موردمطالعه تعیین میشود .برای
افزایش اعتبار این پژوهش ،پرسشنامه تهیهشده در اختیار تعدادی
از کارشناسان مطلع قرار دادهشده تا مطالعه نموده و نظر خود
را بیان نمایند .در این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ از بسته
نرمافزاری  SPSSمحاسبه گردید .نتايج ضريب آلفاي کرونباخ
 0/858محاسبه شده است .پايايي پرسشنامه در سطح مناسبي
قرار داشته و قابلاعتماد براي پژوهش ميداني است .میزان
آلفای کرونباخ در ابعاد پنجگانه به ترتیب ابعاد قانونی ،اقتصادی،
اجتماعی ،اخالقی ،زیستمحیطی و بشردوستانه در جدول شماره
 1محاسبه شده است.
با توجه به آمار اداره کار و سازمان صنایع و معادن و جهاد
کشاورزی استان خراسان رضوی بهصورت فعال 10 ،شرکت
کارآفرینی کشاورزی در منطقه وجود دارد که بهصورت تمام
شماری برای مطالعه انتخاب گردیدند .بر این اساس جامعه
آماری پژوهش حاضر ،مدیران  10شرکت کارآفرینی کشاورزی
و همچنین افرادی که سمت اداری در این شرکتها دارند است.
لذا نمونه هدف بر اساس نمونهگیری هدفمند  80نفر از مدیران
کلیدی و تأثیرگذار شرکتها تعیین شدند که از هر شرکت  8نفر
( 1نفر مدیرعامل 3 ،نفر هیئتمدیره 1 ،نفر مشاور شرکت 1 ،نفر
مدیر مالی شرکت 1 ،نفر مدیر تولید شرکت 1 ،نفر مدیر تأمین
شرکت) بهصورت برابر است .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادههای
گردآوریشده باتوجهبه اهداف و سؤاالت پژوهش ،از آمار توصیفی
(جدول توزیع فراوانی ،میانگین) و آمار استنباطی (آزمون T
تک نمونهای ،و آزمون همبستگی اسپیرمن) و نرمافزار Expert
 Choiceو نرمافزار  SPSSو مدل ویکور فازی استفاده شد.

جدول  .1ضریب آلفای کرونباخ.
متغیر

بعد قانونی مسئولیتپذیری اجتماعی

0/749

بعد اقتصادی مسئولیتپذیری اجتماعی

0/700

بعد اجتماعی مسئولیتپذیری اجتماعی

0/786

بعد اخالقی مسئولیتپذیری اجتماعی

0/891

بعد زیستمحیطی مسئولیتپذیری اجتماعی

0/846

بعد بشردوستانه مسئولیتپذیری اجتماعی

0/738

منبع :یافتههای تحقیق1397 ،
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یافتهها
بررسی ویژگیهای توصیفی جامعه نمونه نشان میدهد
که  56/25درصد از افراد مورد پرسش در گروه سنی 40-31
سال قرارگرفتهاند و همچنین در بین پاسخگویان  81/25درصد
پاسخگویان مرد هستند .ازنظر میزان تحصیالت پاسخگویان،
 56/25درصد تحصیالت لیسانس را دارا هستند .همچنین بررسی
شرکتها نشان میدهد که 10 ،شرکت کارآفرینی کشاورزی
منطقه  517شغل مستقیم ایجاد کردهاند .در این میان شرکت
کشت و صنعت پیشرو صالح کاشمر از سابقه باالیی برخوردار بوده
و بیشترین میزان اشتغالزایی نیز در این شرکت است (جدول
شماره .)2
مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتهای کارآفرینی
کشاورزی در مناطق روستایی
در بعد قانونی بین شاخصهای مطرحشده تنها شاخصهای
(مطیع بودن در برابر قانون ،سازگاری فعالیتها با قوانین محلی
و عرف جامعه) دارای میانگین بهدستآمده باالتر از حد میانه
عدد  3است که نشاندهنده مسئولیتپذیری اجتماعی زیاد
در بعد قانونی در این شاخصها است .در بعد اقتصادی در بین
شاخصهای بررسیشده ،همه شاخصها بهجز ،شاخص اهمیت
معرفی شرکت بهعنوان شرکتی موفق با سودآوری مداوم با
میانگین بهدستآمده  ،3/02میانگین بهدستآمده کمتر از حد
میانه عدد  3است که نشاندهنده میزان مسئولیتپذیری پایین
در بعد اقتصادی در این شاخصها است .در بعد اجتماعی در
تمامی شاخصها میانگین بهدستآمده باالتر از حد میانه عدد 3

است که نشاندهنده مسئولیتپذیری اجتماعی زیاد شرکتهای
کارآفرینی در بعد اجتماعی در مناطق روستایی است .در بعد
اخالقی نیز در تمامی شاخصها میانگین بهدستآمده باالتر از
حد میانه عدد  3است که نشاندهنده مسئولیتپذیری اجتماعی
زیاد شرکتهای کارآفرینی در بعد اخالقی در مناطق روستایی
است .در بعد زیستمحیطی نیز در تمامی شاخصها میانگین
بهدستآمده باالتر از حد میانه عدد  3است که نشاندهنده
مسئولیتپذیری اجتماعی زیاد شرکتهای کارآفرینی در بعد
زیستمحیطی در مناطق روستایی است .در بعد بشردوستانه در
تمامی شاخصها میانگین بهدستآمده باالتر از حد میانه عدد 3
است که نشاندهنده مسئولیتپذیری اجتماعی زیاد شرکتهای
کارآفرینی در بعد بشردوستانه در مناطق روستایی است (جدول
شماره .)3
بررسی و اولویتبندی مهمترین ابعاد مسئولیتپذیری
اجتماعی شرکتهای کارآفرینی در مناطق روستایی
در جهت بررسی و رتبهبندی مهمترین ابعاد مسئولیتپذیری
اجتماعی شرکتهای کارآفرینی در مناطق روستایی از نرمافزار
 Expert Choiceاستفادهشده است .لذا  15نفر از کارشناسان
خبره بهصورت نمونهگیری غیر احتمالی جهت ارزیابی شاخصها
برگزیده شدند .روش وزن دهی استفادهشده در این پژوهش
با استفاده از نرمافزار  Expert choiceاست .همانطور که در
تصویر شماره  ،1مالحظه میشود ،در بین ابعاد مسئولیتپذیری
اجتماعی شرکتهای کارآفرینی موردبررسی ،بعد قانونی با وزن
بهدستآمده  0/247دارای باالترین مقدار است.

جدول  .2اطالعات مربوط به شرکتهای کارآفرینی کشاورزی در منطقه.
نام شرکت

نوع محصول

نوع فعالیت

میزان اشتغالزایی
مستقیم (نفر)

سال شروع
فعالیت

100

1383
1385

کشت و صنعت پیشرو صالح کاشمر
گیاهان دارویی پرند کاشمر

خوراک دام و طیور ،فرآوردههای دامی و لبنی
و کشاورزی ،گوشت مرغ و تخممرغ
گیاهان دارویی و عرقیجات

تولید و پرورش ،صنایع تبدیلی
و عرضه

کاکل پری کاشمر

دستگاه جوجهکشی

تولید و پخش

7

فخر ترشیز (کوشان) کاشمر

فرآوردههای لبنی

فرآوری و عرضه

100

1383

مجتمع گلخانهای خلیلآباد

صیفیجات ،سبزیجات

پرورش ،نگهداری و عرضه

8

1390

نگین یاقوت توس

مشتقات انار

تولید و عرضه

15

1393

خشکبار ارمغان بردسکن

کشمش ،زعفران ،برنج

تولید ،توزیع ،صادرات و واردات

8

1383

کشمش سبز دشت کندر

کشمش زرد ،مویز ،تیزابی

بستهبندی و عرضه

5

1395

نگین زعفران خراسان

خشکبار و زعفران

تولید ،فرآوری و تجارت

12

1381

کشاورزی و دامپروری اتحاد خلیلآباد

دام و طیور

پرورش و نگهداری

12

1396
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جدول  .3سنجش میزان مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتهای کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی.
حد متوسط ( :)3میانگین فرضی
معیارها

قانونی

شاخصها

میانگین

T

معناداری

سازگاری فعالیتها با قوانین دولتی

برآوردن تعهدات قانونی درروند فعالیتها

2/93

سازگاری محصوالت با حداقل الزامات قانونی و استانداردها

2/80

متعهد به سودآوری از طریق رویههای صحیح

2/78

ایجاد و حفظ موقعیت رقابتی قوی

اقتصادی

کنترل هزینه و کیفیت محصول

9/198
9/234
9/345

0/000
0/000
0/000

10/678

0/000

10/984

0/000

16/123
8/999

0/000
0/000

3/00
3/10
3/11

3/00
3/50
2/90

3/23

2/67
2/50

2/56
2/43
2/98

2/40
2/78

تضمین حقوق اقتصادی کارکنان

2/89

15/123

0/000

3/00

اهمیت معرفی شرکت بهعنوان شرکتی موفق با سودآوری مداوم

3/02

16/987

0/000

3/16

2/90

ثبات و پایداری اجتماعی

3/10

12/456

0/000

3/56

2/98

نگرانی نسبت به تأثیرات منطقهای و اجتماعی

3/34
3/32

انتقال دانش کشاورزی موفق به دیگر کشاورزان

3/46

تولید محصول سالم

3/45

3/40

سازگاری با انتظارات ،آدابورسوم اجتماعی و هنجارهای اخالقی

3/10
3/56

3/28

13/453
12/700

13/789
13/112
15/154

12/197
13/112

0/000
0/000

0/000
0/000
0/000
0/000

3/88
3/67
3/56
3/45

3/67

2/97
2/98

2/98
2/92

3/23

12/145

0/000

3/19

15/178

0/000

3/49

2/95

محافظت از تنوع زیستی

3/65

15/167

0/000

3/90

3/21

نگرانی نسبت به مشکالت اخالقی و محیط زیستی

3/23

عدم استفاده از کودهای مضر در روند فعالیتها

3/90

صرفهجویی در مصرف آب درروند فعالیتها

سازگاری فعالیتها با انتظارات بشردوستانه و خیرخواهانه

3/56

3/56

مشارکت مدیران و کارکنان در فعالیتهای خیریه و داوطلبانه

3/66

مشارکت در پروژههای افزایش کیفیت زندگی
مشارکت در فعالیتهای بشردوستانه و کمک به نهادهای
غیردولتی مردمنهاد ()NGO
سازگاری فعالیتها با انتظارات بشردوستانه و خیرخواهانه

3/67

کمک به مؤسسات آموزشی خصوصی و دولتی
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3/34

9/345

0/000
0/000

14/543

0/000

15/654

0/000

22/156

15/976
15/598
15/432

0/000
0/000
0/000
0/000

3/98

2/99

3/56

12/192

0/000

3/47

2/95

2/89

3/20

12/990

0/000

3/70

2/90

تابع انتظارات اخالقی بودن
جلوگیری از به خطر افتادن هنجارهای اخالقی جامعه در راستای
رسیدن به اهداف
جلوگیری از اتالف محصول در مراحل برداشت ،بستهبندی و توزیع
به رسمیت شناختن هنجارهای اخالقی حاکم بر جامعه
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2/90

16/543

0/000

3/90

3/34

2/56

به رسمیت شناخته شدن اخالقیات فراتر از قانون

بشردوستانه

3/25

دستیابی به سطح باالیی از کار آیی عملیاتی

حفاظت و انتقال ارزشهای فرهنگی

زیستمحیطی

2/98

2/76

ایجاد اشتغال برای هم نوع

اخالقی

3/10

10/254

0/000

3/45

2/78

سازگاری فعالیتها با قوانین محلی و عرف جامعه

حداکثر درآمد سهام از طریق رویههای صحیح

اجتماعی

2/65

15/432

0/000

2/80

2/45

3/70

مطیع قانون بودن

فاصل اطمینان
تفاوت 0/95
پایین
باال

3/43
3/56
3/89
4/23
3/87

3/89
3/65
3/90

2/99

2/90
2/99
2/99
3/78

3/23
3/32
3/00

3/34

3/78

15/890

0/000

3/99

3/43

3/56

14/567

0/000

3/89

3/17
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تصویر  .1وزن نهایی عاملها .منبع :یافتههای تحقیق1397 ،

در ادامه رتبهبندی شرکتهای کارآفرینی با تأکید بر
مسئولیتپذیری اجتماعی با استفاده از مدل ویکور فازی انجام
گرفت ) .(Haji Nejad et al., 2015نتایج بهدستآمده نشان داد که
در بین شرکتهای کارآفرینی کشاورزی موردبررسی ،شرکت
خشکبار ارمغان با مقدار  Qبهدستآمده  ،1شرکت فرآوردههای
غذایی نگین یاقوت توس با  Qبهدستآمده  0/700پایینترین
رتبهها و شرکت فخر ترشیز با  Qبهدستآمده  ،0/256شرکت
کشت و صنعت پیشرو صالح کاشمر با  Qبهدستآمده 0/078
باالترین رتبهها را به خود اختصاص دادهاند .شرکتهای کشت و
صنعت پیشرو صالح و فخر ترشیز با توجه به ایجاد فضای رقابتی
سالم ،اشتغالزایی گسترده و کنترل هزینه و کیفیت محصول
و رعایت استانداردها ،جلوگیری از اتالف محصول در مراحل
مختلف ،تضمین حقوق کارکنان و صرفهجویی در مصرف آب
با استفاده از روشهای نوین و داشتن دغدغه محیط زیستی و

فصلنامه پژوهشهای روستایی

همچنین تالش در جهت کمک به مؤسسات آموزشی در جهت
پیشبرد امر کارآفرینی کشاورزی توانستهاند گوی سبقت را
درزمینه مسئولیتپذیری اجتماعی بربایند و برعکس شرکتهای
خشکبار ارمغان و نگین یاقوت توس با ایجاد اشتغالزایی حداقلی
و عدم توجه کافی به ابعاد مسئولیتپذیری اجتماعی هرچند
موفق شدند کسبوکاری را به سرانجام برسانند اما در مقایسه
با سایر شرکتها کموکاستیهایی را دارا هستند .درواقع این
شرکتها آنچنان دارای سودآوری مداومی نیستند و کارکنان
آنها هم ازلحاظ حقوقی در شرایط باالیی قرار ندارند و از طرفی
این شرکتها به دلیل تحریمها و عدم امکان صادرات و فروش
محصوالت ،تالش آنچنانی برای باال بردن کارایی و کیفیت
محصولشان انجام نمیدهند و در طرحهای محیط زیستی تمایلی
از خود نشان نمیدهند و کمتر در پروژههای آموزشی مشارکت
میکنند (جدول شماره .)4

جدول  .4مقادیر  Qبهدستآمده شرکتهای کارآفرینی کشاورزی.
اولویت

Q

شرکت کارآفرینی

6

0/678

شرکت تعاونی کشاورزی و دامپروری اتحاد

1

0/078

شرکت کشت و صنعت پیشرو صالح کاشمر

2

0/256

شرکت فخر ترشیز

10

1

شرکت تعاونی خشکبار ارمغان بردسکن

3

0/356

شرکت کشت و صنعت گیاهان معطر پرند

4

0/578

شرکت کاکل پری

8

0/682

شرکت نگین زعفران خراسان

7

0/612

شرکت کشمش سبز دشت کندر

9

0/700

شرکت فرآوردههای غذایی نگین یاقوت توس

5

0/589

شرکت تعاونی مجتمع گلخانهای خلیلآباد
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بحث و نتیجهگیری
در طول سالهای اخیر ،اهمیت بحث مسئولیت اجتماعی
شرکت بهمرور افزایشیافته است بهطوریکه امروزه از آن
بهعنوان یک اولویت اصلی برای شرکتها یاد میکنند .ازجمله
شرکتهایی که میتوان به مسئولیت اجتماعی آنها توجه کرد،
شرکتهای کارآفرینی کشاورزی در محیطهای روستایی است.
زیرا این شرکتها بهواسطه ارتباط با محیط انسانی و طبیعی
روستاها میتوانند اثرات متعددی بر اجتماعات محلی داشته
باشند .شرکتهای کارآفرینی کشاورزی عالوه بر تالش برای
کسب سود ،بر اساس رویکرد مسئولیت اجتماعی شرکتها،
مسئولیتهای اخالقی ،قانونی ،بشردوستانه ،اجتماعی ،اقتصادی
و زیستمحیطی متعددی در رابطه با افراد اجتماع محلی دارند.
بر این اساس ،در این مطالعه به بررسی سنجش مسئولیتپذیری
و اولویتبندی شرکتهای موردمطالعه در دهستانهای
شهرستانهای کاشمر ،خلیلآباد و بردسکن ازنظر شاخصهای
مسئولیتپذیری اجتماعی پرداخت ه شد .برای مشخص شدن
تفاوت ابعاد مختلف مسئولیتپذیری اجتماعی از آزمون  Tو برای
اولویتبندی شرکتهای کارآفرینی کشاورزی ازنظر برخورداری
از شاخصهای مسئولیتپذیری اجتماعی از مدل تصمیمگیری
ویکور فازی استفاده گردید .نتایج آزمون  Tتک نمونهای برای
هر یک از ابعاد مسئولیتپذیری اجتماعی نشان داده شد ،در
بعد قانونی ،در بین شاخصهای مطرحشده تنها در شاخصهای
(مطیع بودن قانون ،سازگاری فعالیتها با قوانین محلی و عرف
جامعه) مسئولیتپذیری اجتماعی زیاد دیده شد که این مسئله
حکایت از این امر دارد که مطیع قانون بودن در این شرکتهای
کارآفرینی ناشی از این است که آنها چارهای جز این ندارند زیرا
در غیر این صورت جلوی کسبوکار آنها گرفته میشود .در بحث
سازگاری با قوانین محلی و عرف جامعه آنها ترجیح میدهند
آن رفتاری را که مصرفکنندگان آنها مناسب میدانند از خود
بروز دهند تا با این کار بتوانند بهنوعی بازار مصرفی پررونقی را
برای خود ایجاد کنند و چون قوانین محلی برعکس قوانین دولتی
در زمرهی قوانینی است که اکثریت جامعه روستایی از آنها
آگاهی دارند پس ملزم کردن خود به رعایت کردن آن موجبات
تحقق اهداف شرکتهای کارآفرینی را فراهم میآورد .در بعد
اقتصادی ،تنها شاخص اهمیت معرفی شرکت بهعنوان شرکتی
موفق با سودآوری مداوم ،دارای مسئولیتپذیری باال بود که این
امر نشاندهنده میزان مسئولیتپذیری پایین در این بعد است
که این امر از تکبعدی بودن نگاه این شرکتهای کارآفرینی
حکایت دارد که هدف آنها فقط و فقط سودآوری است و اینکه
این شرکتها توانایی و یا عالقهای به فعالیت در زوایای دیگر
که هزینهبر ،زمانبر و تخصصی محور تراست را ندارند .در سایر
ابعاد اجتماعی ،اخالقی ،زیستمحیطی و بشردوستانه ،در همه
شاخصها مسئولیتپذیری اجتماعی باال شرکتهای کارآفرینی
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در مناطق روستایی مالحظه گردید .لذا نتایج نشاندهنده این
است که شرکتهای کارآفرینی کشاورزی خود را ملزم میدانند
که با عملیاتی کردن زوایای مختلف این ابعاد جایگاه ویژه خود
را در بازار کسبوکار به دست بیاورند تا بتوانند برای مردم محلی
نهتنها اشتغالزایی کنند بلکه موجبات پویایی اقتصاد منطقه را
هم فراهم بیاورند .درنهایت نتایج سنجش و رتبهبندی شرکتهای
کارآفرینی با تأکید بر مسئولیتپذیری اجتماعی با استفاده از
مدل ویکور فازی نشان داده شد ،در بین شرکتهای کارآفرینی
موردبررسی به لحاظ رعایت مسئولیتپذیری اجتماعی دارای
تفاوتهای اساسی است .بهطوریکه شرکت کشت و صنعت
پیشرو صالح با مقدار  Qبهدستآمده  0/078باالترین رتبهها
را به خود اختصاص داده است .دو شرکت پیشرو صالح و فخر
ترشیز نهتنها در منطقه موردمطالعه بلکه در محدوده استانی و
حتی کشوری توانستهاند به جایگاه ویژهای برسند و این مهم
قابلدسترس نخواهد بود مگر با تمهیدات خاصی که آنها در
بحث اشتغالزایی ،استاندارد و کیفیت محصول ،بستهبندی
مناسب ،بازاریابی دقیق ،نگاه زیستمحیطی ،جایگاه محلی قوی
انجام دادهاند بنابراین قرار گرفتن این دو شرکت بهعنوان رتبه
برتر در بحث مسئولیتپذیری اجتماعی حکایت از نگاه ترکیبی
آنها به امر کسبوکار دارد .نتایج مطالعه حاضر با یافتههای
مطالعات رودریگز و همکاران ( ،)2015یاکوب و عزمی ()2012
که با دید ارزشهای انسانی ،بشردوستانه و اسالمی به موضوع
مسئولیتپذیری اجتماعی نگاه کردهاند همخوانی دارد .لذا با توجه
به نتایج بهدستآمده ،پیشنهاد میشود:
 مؤلفههای اثرگذار از طریق نشریات یا بولتنهای سازمانیدر اختیار همه مدیران شرکتها قرار گیرد تا از تجربیات مدیران
موفق استفاده شود.
 پیشنهاد میشود مدیرانی که در تقویت شاخصهایمسئولیتپذیری اجتماعی همت گماردند شناسایی و امکانات
سختافزاری مناسب در اختیار آنها قرار داده شود تا در بحث
آموزش و انتقال دانش و تجربه با سایر کارآفرینان روستایی مؤثر
باشند.
 پیشنهاد میشود کارگاههای مختلفی راهاندازی شود تاکارآفرینان کشاورزی هر چه بیشتر با دیدگاهها و متدهای روز
جهان در ابعاد مختلف مسئولیتپذیری اجتماعی آشنا شوند و
آنها را در کسبوکارهای خود به کار ببندند.
تشکر و قدردانی

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

«حمداهلل سجاسی قیداری و همکاران .سنجش مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتهای کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی مورد مطالعه :دهستانهای شهرستانهای کاشمر و بردسکن و خلیلآباد»
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