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 چکیده

 هیسررما  ،یابیمکان یهاسازه ریتاثمطالعه حاضر  در ،ییو اشتغال جوامع روستا شتیمع نیدر تام یزراع یسهام یهابه نقش اثرگذار شرکت توجهبا 
نفرر از   93 ملشرا  قیتحق یآمارنمونه گرفت.  قرار یبررس مورد 8931در سال  یخضر یزراع یسهام شرکت تیفعال تداوم بر یانسان هیو سرما یاجتماع

با اسرتفاده از االععراح حا رل از     ابتدا در. ندساده انتخاب شد یبه روش تصادف که بوده  یخضر یزراع یشرکت سهام رهیمد ئتیه یکارکنان و اعضا
 یمرذکور بررسر   شررکت  تیبر تداوم فعال کی هر ریپرداخته شد و پس از آن تاث مذکوردر شرکت  پژوهش یا ل یهاسازه تیوضع یابیپرسشنامه به ارز

 یانسران  هیو سرما یاجتماع هیاز آن است که سرما یحاک قیتحق جی. نتاشد گرفته بهره یسازشاخص روش از زین موثر عوامل یبند تیاولو جهت. گردید
 شررکت  نیر ا تیر فعال داومت بر را ریتاث نیشتریب دهندگانپاسخ نظر از یاجتماع هیسرما نیهمچنبرخوردار است.  ییشرکت از سطح متوسط به باال نیدر ا
 در ییربنرا یز عوامرل  ،یاجتماع هیسرما در یارتباال عد. برندیگیم قرار یرگذاریتاث یبعد یهارده در یانسان هیسرما و یابی مکان آن از پس و است داشته
. در شدند شناخته یخضر یزراع یسهام رکتش تیفعال تداوم بر هامولفه نیتر اثرگذار یانسان هیسرما در یرشناختیغ یها یتوانمند و یابیمکان ستمیس
و کارکنران،   رانیمرد  نیو ارتباالاح ب یسازمان یواحدها نیدر حوزه  بهبود ارتباالاح ب یزیرآموزش ارتباالاح اثربخش و الرح لیاز قب یراستا اقدامات نیا

 در یگذارهیدر سازمان و سرما شنهاداحینظام پ یریو به کارگبر هدف  یمبتن یتیریاعمال برنامه مد سازمان، اهداف و رسالت اندازها،کردن چشم نهینهاد
 شود.یم شنهادیپ افتهیسازمان و یرسم یهاآموزش

 

 JEL: A13, C43, D23, J24. Q10بندی طبقه
 یابیمکانتدوام فعالیت، سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی، کسب و کار کشاورزی،  ،استان خراسان جنوبیکلیدی:  هایواژه

 

  3 2  1 دمهمق

هرای  ها بره شرغل  مهاجرح روستاییان به شهرها و روی آوردن آن
های شرغلی در  غیر کشاورزی در روستاها، لزوم ایجاد و توسعه فر ت

ای را هرای نسربی منطقره   هرا و مزیرت  گیرری از قابلیرت  راستای بهره
ترین راهبردهای ماندگاری جمعیت در منراالق روسرتایی   عنوان مهمبه

 یوکارهرا کسرب  یانرداز راهرغم توجره بره   (. علی81د )سازروشن می
باعر    یموانرع و مشرکعح فراوانر   یرر،  اخ یهرا سال یال ینانهکارآفر
وکرار خرود   کسرب  یاندازراه اقدام به ،بالقوه یناناغلب کارآفر شوندیم

 یرا راه متوقر  شروند و    یانره انرد در م آنان که اقردام کررده   یانکنند و 
 ارآمر  اسرا  برر   کهیالور. بهعمل کنندفق نامو حوزه ینسرانجام در ا

                                                           
ان، دانش آموخته کارشناسری ارشرد اقتصراد کشراورزی و اسرتاد      ترتیببه -9و  8، 8

 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
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 یرک  الولکوچک در  ینانهکارآفر یوکارهادر د کسب 88منتشرشده 
 یدجد یوکارهاکسب یندر د از ا 13ین . همچناندآمدهسال به وجود 

از آنکره   یشرتر درواقرع ب  یعنی. اندخوردهسال تجارح شکست  5بعد از 
و  یورشکسرتگ  هرد، رخ دکوچک و متوسط  یوکارها کسب یاندازراه
کوچک و  یوکارهاکسب یاندازراه یرغمعل زیرا رخ دادهها آن یلیتعط

. (81)انرد  شده یلتعط یاندازها پس از مرحله راهاز آن یاریمتوسط بس
در مراحرل بعردی    توانرد یبنگاه اقتصادی مر  یک یجادگونه که اهمان
 یرک  هرای یرت ، توق  فعالایجاد کند یو خدمات یدیتول متعدد مشاغل

هرای  برر اعضرای آن، واکرنش    منفی و آثار یانز یجادبنگاه ععوه بر ا
 یرتحرت تر ث   نیز واحدهای وابسته را یاحکه ح کندیم یجادا اییرهزنج
لذا در کنار راه اندازی واحدهای تجاری کشاورزی باید به  .دهدیقرار م

 (. 88ای داشت )ماندگاری این کسب و کارها نیز توجه ویژه
زراعی بعنوان یک نمونه از کسب و کارهرای   سهامی هایشرکت

 توفیقراح  و برخوردارنرد  تولید در باالیی از عملکرد کشاورزی در ایران،

 نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی 
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 هرا (. این شرکت85اند )داشته خود مناالق جانبه همه توسعه در زیادی
 کشاورزان هایزمین تجمیع از که هستند ماشینی و مکانیزه واحدهایی

آید و می وجود به دولت نظارح تحت روستا ندچ یا یک مالکان خرده و
 مشرکعح  حرل  و کشاورزی تولیداح اساسا هدف آن باال بردن میزان

 یکپارچره کرردن   الریرق  از مزروعری  اراضری  شردن  پاره چند از ناشی
 هرای شرکت ینهیشیپ یبررس مذکور، موارد رغم به. اراضی بوده است

 ترداوم  هرا شررکت  نیا از ارییبس که است آن از یحاک یزراع یسهام
 ایرن  . بره عبرارتی اگرچره کره    (1)ند اشده دهیکش انحعل به و نداشته
 امکران  توانسرتند مری  کشراورزی  نروین  هایقطب عنوان به هاشرکت
محصوالح را  افزایش کشاورزی و مکانیزاسیون و تکنولوژی از استفاده

 ولری  باشرند،  داشرته  همرراه  به اقتصادی مثبت ت ثیراح و فراهم آورده
 در هرا آن قیر توف عردم هرا موجرب   ارضایتی زارعرین از ایرن شررکت   ن
 یاگونره  بره  شرد  یاسعم انقعب هنگام به هاآن یفروپاش و اتشانیح
 دوبراره  سرال  چنرد  گذشرت  از پرس  شررکت  چهار فقط نیب نیا از که
 در اسرتان  شررکت  دو مذکور های. از شرکتکردند آغاز را خود تیفعال

 سرهامی  شررکت  و خضرری  راعری ز سرهامی  )شرکت جنوبی خراسان
 )شررکت  رضروی  استان خراسران  در شرکت یک و آباد( اسعم زراعی
 ا رفهان  استان در چهارم شرکت و جام( تربت آباد نیل زراعی سهامی
 حرال (. 81باشرد ) می فعالیت گلپایگان( درحال زراعی سهامی )شرکت
 یکسرب و کارهرا   تیر فعال ادامره  سربب  یچه عروامل  نجاستیسوال ا
 انحعل ازمانع و  شده یزراع یسهام یهاشرکت ژهیو به و یکشاورز
شود؟ برای پاسخ به این سوال مطالعاح متعددی انجام شرده  می هاآن
 است.
 یکرا آمر ییوکار در مناالق روسرتا کسب یماندگار( 5با  و لین ) 

 یدجد یهانرخ بقاء شرکت یکاری،ب یمهب یاتیرا با استفاده از سوابق مال
 ییدر مناالق روسرتا  یدوکار جدکسب یکه نرخ بقا افتندو دریمحاسبه 

موانرع   بررسری در  (93شریفر و ودر )  .باشرد یم هریاندازه مناالق شبه
بنگراه کوچرک،    8333 یبر رو یکعن اقتصاد یطاز مح یناش یاساس

 ی،تر مین منرابع مرال    دریافتند کهکشور جهان  13متوسط و بزرگ در 
 یاساس نعو فساد موا یاسیس ثباتیبی و مقرراح، نرخ ارز، یاحتورم، مال
و  یاجتمراع  وتحلیرل یره تجز برا  (1) آووجروال  .باشرند میحوزه  یندر ا
خاص در  ییوکار روستا کسب یکعوامل مؤثر بر الول عمر  یاقتصاد

 ایرن  یتکه موفقدریافت  ،سال گذشته 13ساسکاچوان کانادا در الول 
و روابرط   یاجتمراع  یهمبسرتگ  ی،سرازمان  هرای یشرکت در اسرتراتژ 

و توسرعه مرداوم    یفنراور  یرشعوامرل خراص مکران، پرذ     ی،خانوادگ
تحرت عنروان    ای( در مطالعره 8) ینیآکوال و گر محصول نهفته است.
 یاریدر بسر  تیشدن جمع ریتداوم، به روند پ یشانس کسب و کار برا

 یسرال آتر   83 یالر  نیاروپا و چر  کا،یجهان از جمله آمر یاز کشورها
و  یداریر داشته است که کسب و کارها به منظور پا انیاشاره کرده و ب

مسن  تیحرکت کنند که جمع یماتبه سمت ارائه کاالها و خد دیبقا با
 ییایر تالیبنگاه ا 3 ی( با بررس1و پائولو ) ارایچ خواهد داشت. ازیبه آن ن

 لیر حفظ کنند، به تحل یالوالن یمدت برای را خود تداوم اندکه توانسته
هرا  های آنیافته .اندر تداوم کسب و کارها پرداختهب سازیتالیجیاثر د

 یبه عنروان عرامل   تواندیم یتالیجید هایییتوسعه توانادهد نشان می
 کسب و کار مطرح باشد. کی بخشیتداوم یبرا

 ینهزم در زیادی هایتوسعه، پژوهشدر کشورهای درحال ینکها با
 یرن شرده، امرا ا  جرام اقتصادی ان حیاح در هاو ماندگاری بنگاه یداریپا

از معدود مطالعاح مورد غفلت قرارگرفته است.  یباًتقر ایرانموضوع در 
عوامل  یبررس در (83) توان به مطالعه قدسیداخلی  ورح گرفته می

 شهرسرتان  درکوچرک و متوسرط    یوکارهرا کسرب  یمؤثر بر ماندگار
و  یعوامل برافت  ،یاتیو مال ینشان داد عوامل مال که کرد اشاره زاهدان
 لو عوامر  یعوامرل انسران   ،یعوامرل قرانون   ،یاتیعوامل عمل ،یطیمح
کوچرک و   یوکارهرا  کسرب  یبر ماندگار بیو فروش به ترت یابیبازار

عوامرل  ، 8939در سرال  ( 88فراهانی و همکاران ) .رگذارندیتاثمتوسط 
دهستان جرابر انصرار در   یی روستا یدر نواح ینیاثرگذار بر رشد کارآفر

 کره  دندیرسر  جره ینت نیر کردنرد و بره ا   ییان را شناساشهرستان آبدان
 و اشرتغال در محردوده مرورد    ینیلحرا  کرارآفر   عامرل از  نیاثرگذارتر

. عوامرل بعردی   باشدیم یو اجتماع یرساختیمطالعه متعلق به عامل ز
نفرس،  اعتمادبره  ،یشامل عامرل اقتصرادی، دانرش و آگراه     بیبه ترت
بره   یو دسترس یکیزیف ترساخیز ت،یفردی، نوآوری و خعق تیخعق
 یبررسرر در( 81)معشرراهی و همکرراران  .اسررتاقتصررادی  عحیتسرره

و  یکوچرک و متوسرط زراعر    یکارها و کسب تیعوامل مؤثر بر موفق
که تجربه کار کشراورزی   دیرس جهینت نیدر شهرستان زابل، به ا یباغ
وام  زانیر م ر،یوکارهرا، تعرداد اعضرای خرانوار مرد      کسب نیا رانیمد
تعرداد   ر،یسرن مرد   ر،یمرد  عحیتحصوکار، برای احداث کسب یافتیدر
وکرار ترا شرهر و    وکار، فا له محل کسبکار مشغول در کسب رویین

 یداریمعنر  ریوکارهرا تر ث  کسب نیا تیکشت بر موفق ریمقدار سطح ز
( در مطالعره خرود بره شناسرایی عوامرل مروثر       85)مقصودی داشتند. 

شراورزی اسرتان خوزسرتان    برپایداری کسب و کرار خررد در بخرش ک   
پرداخت و دریافت بین اندازه کسب و کار، تعداد سرال هرای فعالیرت،    
تعداد افراد شاغل، میزان سرمایه اولیه و پایرداری کسرب و کرار خررد     
کشاورزی رابطره مثبرت و معنری دار و همچنرین برین فا رله محرل        
سکونت تا کسب و کار، فا له تا محل فروش محصول، و هزینه نهاده 

رابطه منفی و معنی داری با پایداری کسب و کار خررد کشراورزی    ای
تروان  بنردی مطالعراح پیشرین مری    در این استان وجود دارد. برا جمرع  

تروان  دریافت که موفقیت و تداوم فعالیت یک بنگراه تولیردی را نمری   
وابسته به یک عامل خاص دانست و این شراخص برا توجره بره نروع      

عی، زیربنایی و فرهنگری منطقره مرورد    بنگاه، شرایط اقتصادی، اجتما
عوامرل   یابیارزو ضرورح  تیاهم به توجه با. باشدمطالعه متفاوح می

 یها شرکت جمله ازوکارها کسب تیفعال تداوم و عمر الولبر  اثرگذار
 ،یکشراورز  و ییروسرتا  توسعه جهت ییالگو عنوان به یزراع یسهام
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شرکت  تیفعال تداومر عوامل اثرگذار ب یحاضر به منظور بررس مطالعه
 عنوان به تواندیآن م جیانجام شده است که نتا یخضر یزراع یسهام
فعرال   یهاشرکت ریسا تیفعال به یبخش تداوم منظور به موثر یابزار
 گرفتره  کار به انیاشتغال و درآمد سرانه روستائ شیحوزه و افزا نیدر ا
  .شود

 

 مبانی نظری و روش تحقیق

هدف از نوع کراربردی و از لحرا  نحروه     پژوهش حاضر بر مبنای
باشد. جهت دستیابی بره  پیمایشی می-ها از نوع تو یفیگردآوری داده

گیرری از  با توجه به پیشرینه پرژوهش و برا بهرره     اهداف تحقیق، ابتدا
نظراح اساتید دانشگاهی و کارشناسان خبره شررکت سرهامی زراعری    

 کیلومتر در شرکت خضری، اقدام به الراحی پرسشنامه شده است. این
 بلرو   نریم  بخش در جنوبی خراسان استان در گناباد -قاین جاده 53

 کیلومتری 853 فا له به و خضری شهر مرکزیت به قائناح شهرستان
 8911سرال   یوردر شرهر  دارد کره  قرار جنوبی خراسان استان مرکز از

انقعب شکوهمند  یروزیزمان با پهم 8951سال  یت سیس و در ابتدا

مردم  یتبنا به درخواست اکثر 8939منحل و مجدداً در اسفند  یماسع
های مختل  شررکت  دهد. بخشیخود ادامه م یتو به فعال محل ابقاء

شامل واحد زراعت، باغبانی، گراوداری، لبنری، خرورا  دام و پررورش     
باشد. در این پژوهش عوامل مکان یابی، سرمایه اجتماعی و ماهی می

ازه ا لی هسرتند  کره برا اسرتفاده از االععراح      سرمایه انسانی سه س
یک  ها، در گام اول به ارزیابی وضعیت فعلی هرمستخرج از پرسشنامه

ترداوم  عوامل مرؤثر برر   ها در این شرکت پرداخته شده  سپس از سازه
بره منظرور    انرد. مشرخص شرده   تیر اهم بیشرکت به ترت نیا فعالیت
 تیر کردام برر ترداوم فعال   هر ریث تر میرزان  ثر و ؤعوامل م یبندتیاولو

اسرتفاده شرده    یشاخص سراز روش از  یخضر یزراع یشرکت سهام
یرک از   باشرند و هرر  ها شامل ابعاد مختلفی مری هرکدام از سازه است.

ابعاد توسط تعدادی گویه یا سوال و با استفاده از الی  لیکرح سنجیده 
ه های آن ارائها و تعداد گویههریک از شاخص 8شده است. در جدول 

 شده است. 

 

 های مورد استفادهها و تعداد گویهنظریه -1جدول 
Table 1- Theories and number of used indicators 

 نظریه
Theory 

 عوامل
Factors 

 هاتعداد گویه
Number of indicators 

 مکان یابی
Location finding 

 زیر بنایی
Infrastructure 

8 

 اقتصادی
Economic 

12 

 سیاسی
Political 

10 

 فرهنگی و اجتماعی
Sociol-economic 

8 

 ایجاد و حفظ مزایای رقابتی
Maintaining competitive benefits 

8 

 سرمایه اجتماعی
Social capital 

 بعد ارتباطی
Communication dimension 

14 

 بعد ساختاری
Structural dimension 

8 

 بعد شناختی
Cognitive dimension 

7 

 سرمایه انسانی
Human capital 

 توانمندی های شناختی
Cognitive abilities 

85 

 توانمندی های فرا شناختی
Metacognitive abilities 

10 

 توانمندی های غیر شناختی
Non-cognitive abilities 

23 

 8های پژوهشیافتهو  8منابعماخذ:  
Source: References & Study findings 

 

 
 

                                                           
(، ذبیحری لهرمری   91(، پورتر )83(، منتظری و همکاران )98(، نادری و همکاران )83(، مازارول و چو )88(، جانثیراپانیچ و بنجامین )83(، هوور و جیرانتانی )1(، چان )1جوال )آوو -8
(18) 
 مذکور جهت افزایش دقت به پرسشنامه اضافه شدند.هایی است که از الریق مصاحبه با کارشناسان خبره شرکت های پژوهش گویهدر اینجا منظور از یافته -8
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نفر از کارکنان و اعضای هیئت  833معه آماری پژوهش شامل جا

گیرری در  باشرد. روش نمونره  مدیره شرکت سهامی زراعی خضری می
 15باشد. به این  ورح کره  این پژوهش به  ورح تصادفی ساده می
های مختل  شرکت و در الری  پرسشنامه به  ورح تصادفی در بخش

بطرور دقیرق تکمیرل و در    پرسشنامه  93سه نوبت توزیع و در نهایت 
تحیل نتایج مورد استفاده قرار گرفته است. جهت افزایش دقت کار، در 

 ورح مصاحبه تکمیرل شرود.    بهها بیشتر موارد سعی شده پرسشنامه
سازی جهت ارزیابی میزان و ها، از روش شاخصآوری دادهپس از جمع

  کدام بر تداوم فعالیت این شرکت استفاده شده است. اثر هر
 

 نظریه مکان یابی

 و جدید مراکز برای مناسب مکان یافتن معنی به مراکز یابیمکان
 کره  هرایی اسرت  محردودیت  و موجرود  مراکز نظرگرفتن در با فعلی، یا

 بره  ممکرن  مکران  اقتصرادی تررین   در الرح کهالوری به دارند، وجود
 کلیردی،  از اهداف یکی عنوان به آن پذیریرقابت و برسد برداریبهره
 های مناسرب توانایی و قابلیت یابی،(. به عبارتی مکان88باشد ) دنظرم

 و کرافی  و مناسرب  زمین وجود لحا  از را منطقه در فعالیت یک برای
 مکرانی  انتخراب  دیگر برای پارامترهای و هاکاربری سایر با آن ارتباط
 (.9دهد )می قرار تحلیل و تجزیه مورد خاص کاربری برای مناسب

 ارزیرابی عوامرل تاثیرگرذار برر مکران یرابی       جهت شپژوه دراین
 ای،کتابخانره ) مطالعه مستنداح از پس شرکت سهامی زراعی خضری،

کارشناسان  نظر ارزیابی و موجود االععاح و آمار ها،گزارش ،(اینترنتی
 13معیار ا لی و تعرداد   5شرکت و همچنین با مرور مطالعاح پیشین، 

هرای اسرتفاده شرده جهرت     ست. مولفهزیر مولفه در نظر گرفته شده ا
 8یابی شرکت سهامی زراعی خضری در جردول  ارزیابی سیستم مکان

 ارائه شده است.

 
 یابی کسب و کارعوامل موثر بر مکان -2جدول 

Table 2- Factors affecting business location 

 عوامل
Factors 

 هاگویه
Indicators 

 عوامل زیربنایی
Infrastructure 

factors 

 Basic. منابع پایه در دستر  Business servives  4. خدماح کسب و کار Communication 3. ارتباالاح Transportation 2نقل . حمل و 1

resources  5 )آب و هوا )اقلیم .Wheater (Climate)  6  نوع خا .Soil type  7 دردستر  بودن انرژی .Energy accessiibility 8 امکاناح .
 Water plumbing facilitiesله کشی آب لو

 عوامل اقتصادی
Economic factors 

 Access to capital. دسترسی به سرمایه Labour availability  3. در دستر  بودن نیروی کار Fertile land   2. زمین مناسب و آماده کشت 1
. cost land 8. هزینه زمینEnergy cost 7. هزینه انرژی Cost of raw materials 6. هزینه مواد اولیه Convenient interest rate 5. نرخ بهره 4

 Access. دسترسی به تامین کنندگان Transportation cost 10. هزینه حمل و نقل Factory construction costs 9هزینه ساخت و ساز کارخانه 

to suppliers 11 دسترسی و نزیکی به بازار .Access to the market 12قدرح خرید مصرف کنندگان . The purchasing power of consumers 

 عوامل سیاسی
Political factors 

. Taxation structure 4. ساختار مالیاتی Effective fiscal policy  3 . سیاست مالی موثرEconomic incentives 2. مشوق های اقتصادی 1
. حمایت Government support in education 7. حمایت دولت در آموزش work laws 6انین کار . قوlabor unions 5اتحادیه های کارگری 
 Government support in providing. حمایت دولت در پرداخت اعتبار Government support in employment 8دولت در اشتغال 

credit/loans 9 حمایت دولت در جهت امکاناح رفاهی .Government support for amenities 10قوانین محیط زیستی .  Environmental  

regulations 

عوامل فرهنگی و 
 اجتماعی

Socio-economic 

factors 

. نقش دوستان و The Role of Family Members 3. نقش اعضای خانواده The Role of Community Members 2. نقش اعضای جامعه 1
. ایجاد شغل distance to family and residential area 5 . نزدیکی به خانواده و محل سکونت Role of friends and acquaintances 4آشنایان 

. کاهش آسیب های Development of Khazri area 8. توسعه منطقه خضری Creating jobs for community members 1برای اعضای جامعه 
 Reduction of social damages caused by employment and inadequate incomeب در شهر خضری اجتماعی ناشی از اشتغال و درآمد نامناس

in Khazri city 

عوامل حفظ مزیت 
 رقابتی

Factors of 
maintaining 
competitive 

benefits 

. ظرفیت ارئه Business expansion capacity 3. ظرفیت گسترش کسب و کار Capacity for increasing production 2. ظرفیت افزایش تولید 1
 Increase in shareholders wealth. افزایش ثروح سهامداران Capacity for providing better customer service 4خدماح بهتر به مشتریان 

 Lack ofعدم وجود رقابت  . عدم تراکم شرکت ها وProductin time reduction 7. کاهش زمان تولید Cost reduction 6. کاهش هزینه 5

corporate density and lack of competition 8اشتغال اکثریت افراد بومی در شغل کشاورزی و داشتن تجربه . Employment of the majority 

of indigenous people in agricultural occupations and  having experience 
 8های پژوهشیافتهمنابع و ماخذ: 

Source: References & Study findings 

                                                           
 (18(، ذبیحی لهرمی )91(، پورتر)83(، مازارول و چو )88(، جانثیراپانیچ و بنجامین )83(، هوور و جیرانتانی )1(، چان )1آووجوال ) -8



 61     یزراع یسهام یهاشرکت تیفعال تداوم بر یانسانو  یاجتماع هیسرما ،یابیمکان یهاهینظر ریثأت یبررس

 

 نظریه سرمایه اجتماعی

شربکه بره    یاعضرا  انیها و ارتباالاح موندیبه پ اجتماعی هیسرما
کره برا خلرق هنجارهرا و اعتمراد       کنرد یاشاره م یمنبع با ارزش عنوان

. به کارگیری سرمایه (3شود )یمتقابل موجب تحقق اهداف سازمان م
و تعراونی دارای مزایرایی همچرون ایجراد     اجتماعی در سطح سازمانی 

های منعط ، ارائه سراز و کارهرایی بررای بهبرود     سازمان کاری و تیم
هرای  سرازی بررای توسرعه سررمایه    مدیریت عملکرد گروهری، زمینره  

غیرمادی در سازمان و افزایش تعهد اعضا و کارکنان سازمان نسبت به 
یرابی سررمایه   (. در این پژوهش جهرت ارز 81باشد )مصلحت عامه می

ناهاپیرت و گوشرال   سرمایه اجتمراعی   استاندارد پرسشنامهاجتماعی از 
 یو شناخت یارتباال ،یبعد ساختار 9 یدارا( استفاده شده است  که 98)
فهم  ،همکاری اعتماد، ها،شبکهشامل  ا یباشد که هفت خرده مقیم

و در  هددیقرار م یرد بررسمو را تعهد ها و نهایتامتقابل، روابط، ارزش
سراخته   کرحیل اینهیپنج گز ا یشده و بر اسا  مق میتنظ هیگو 83

  8.(98) شده است
بعد ساختاری سرمایه اجتماعی، الگوی کلری روابطری را کره در     -
شود، در نظر دارد و میزان ارتباالی را که افرراد برا   ها یافت میسازمان

 گیرد. کنند، در بر میها برقرار مییکدیگر در سازمان
 در روابرط و کیفیرت   تیر ماهبه  ،یاجتماع هیسرما یارتباال بعد -
 . اشاره دارد سازمان کی

بعد شناختی سرمایه اجتماعی، به عنوان یرک مکرانیزم اتصرال     -
کند. سازی منابع کمک میدهنده، به افراد سازمان در ادغام و یکپارچه

در نتیجره باعر  کراهش تضراد، تسرهیل ارتباالراح و ایجراد اهررداف        
شود. به بیان دیگر این بعرد دربرگیرنرده میرزان اشرترا      تر  میمش

کارکنان در یک شبکه اجتماعی، در یک دیدگاه یا در  مشتر  میان 
 هاست.آن

 

 نظریه سرمایه انسانی

 مرورد بحر    رسرمی  الوربه ( مفهوم سرمایه انسانی را91شولتز ) 
 انسرانی  ایهسرم از شکلی عنوانبه را دانش و مهارح آن، در و داد قرار
 از انسرانی  در این مطالعه به منظور بررسی متغیر سررمایه . کرد معرفی

 در و مولفره  سه در سوال 881 شامل نادری انسانی سرمایه پرسشنامه
 مرورد  یهامولفه. است شده استفاده ای گزینه پنج لیکرح الی  قالب
 یاهیتوانمند ،یشناخت یهایتوانمند از عبارتند مطالعه نیا در یبررس

 . (93، 91ی )شناخت ریغ یهایتوانمند و یفراشناخت

توانمندی های شناختی: شامل االععاح، دانش، مهرارح هرای    -

                                                           
ها اجتناب شده است. برای مطالعه بیشتر با هدف کاهش حجم مقاله از ارائه گویه -8

 ( مراجعه شود.81( و )98) بیشتر به

 باشد.ای و تخصص میفنی و حرفه

 و افکار دانش، از آگاهی از عبارتست های فراشناختی:توانمندی -
 و آن بره  مربروط  قروح  و ضرع   نقراط  برا  همراه خود یادگیری فرایند

 خود. یادگیری فرایند و عقاید افکار، بازافرینی ا عح، توانایی همچنین
 ارتبراالی(: -های عراالفی های غیرشناختی )شایستگیتوانمندی -
 هررایویژگرری و عواالرر  احساسرراح، در  و شررناخت از عبارتنررد
 توسرعه  و مردیریت  در توانمنردی  و دیگران و خود رفتاری-شخصیتی

 آنها.
گیرری از  فری عرعوه برر بهرره    های کیجهت تجزیه و تحلیل داده

های ناپرارامتری ماننرد   آمارهای تو یفی مانند فراوانی و در د، آزمون
2X     برای بررسی درجه تعمیم و یا قابلیت تعمیم نتایج بره کرل جامعره

آماری استفاده شد. به منظور محاسبه نمره )امتیاز( دیدگاه پاسخ گویان 
یابی، سرمایه اجتماعی نهای مکاهای مربوط به نظریهنسبت به مولفه

   (:81و سرمایه انسانی از رابطه زیر استفاده شد )

Si =  (8) 

هرا در هرر مولفره    فراوانی پاسرخ  ifنمره هر مولفه و  iSکه در آن 
باشد و امتیاز نگرش ا عً، خیلی کم، کم، متوسرط، زیراد و بسریار    می

باشرد.  می 5و  1، 9، 8، 8، 3 ها به ترتیب برابر بازیاد هر یک از مولفه
ها مرذکور از رابطره زیرر    برای محاسبه شاخص های هر کدام ازنظریه

 بهره گرفته شد:

 

 (8) 

های جزئری  امتیاز اختصاص یافته شده مولفه که در آن 
یک از  حداکثر امتیاز اختصاص یافته به هر هر گروه و 

هرای  د. در نهایرت نیرز از میرانگین شراخص    باشر های جزئی میمولفه
محاسبه شده از رابطه باال برای محاسبه شاخص کل در هرر گرروه از   

 5/3شراخص   زانیر مهای مربوط به نظریاح اسرتفاده شرد. کره    مولفه
باشد و به تبع آن، میزان شاخص نشان دهنده حد متوسط هر مولفه می

بره   5/3براالتر از   به منزله سطح پرائین ترر از متوسرط و    5/3کمتر از 
سرازی متغیرهرا   شود. شاخصمعنای سطح باالتر از متوسط قلمداد می

این امکان را فراهم آورده اسرت کره برا توجره بره محردودیت تعرداد        
ها نیز جلروگیری شرده   حا ل و از تعدد متغیرها، برآورد مطلوبی نمونه

 Spssی افزارهای آمرار ها با استفاده از نرمتجزیه و تحلیل داده 8است.
  انجام شده است. Excelو 

 

                                                           
ها و قابلیت تعمیم آن به کرل جامعره، از آمراره    داری گویهجهت االمینان از معنی -8

X2 افزاری در بسته نرمSPSS های مطرح شرده  استفاده شده است که تمامی گویه
 اند.دار شدهدر این پژوهش در یکی از سطوح یک، پنج و یا ده در د معنی
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 یابی شرکت سهامی زراعی خضریعوامل موثر بر مکان -3 جدول

Table 3- Factors affecting Khezri agricultural corporation location 

 هاترین گویهمهم
The most important indicators 

میزان 

 شاخص
Index value 

 عوامل
Factors 

 منابع پایه
Basic resources 

0.735 
 عوامل زیربنایی

Infrastructure factors 
 دسترسی به زمین آماده کشت، دسترسی به نیروی کار

Fertile land, Labour availability 
0.720 

 عوامل اقتصادی
Economic factors 

 اشتغال اکثریت افراد بومی در شغل کشاورزی و داشتن تجربه
Employment of the majority of indigenous people in agricultural occupations and  having 

experience 
0.711 

 رقابتی مزایای حفظ و ایجاد عوامل

Factors of maintaining competitive 
benefits 

 توسعه منطقه خضری
Development of Khazri area 

0.650 
 عوامل فرهنگی و اجتماعی

Socio-economic factors 
 وق های اقتصادی مش

Economic incentives 
0.580 

 عوامل سیاسی

Political factors 

 0.676 
 شاخص کل عوامل

Index of all factors 
 های پژوهشماخذ: یافته

Source: Study findings 

 

 نتایج و بحث

نمونره  سرن   نیانگیر مهرا،  مطابق االععاح مستخرج از پرسشنامه
و میرانگین سرابقه    19/3هرا  ورزی آن، تجربه کرار کشرا  89/91 آماری

باشرد.  سال مری  1/88فعالیت ایشان در شرکت سهامی زراعی خضری 
، دارای سابقه نسل جوانرا شرکت  نیکار غالب ا یرویاسا ، ن نیبر ا

دهنرد  کره   فعالیت قابل قبول و تجربره کرار کشراورزی تشرکیل مری     
یرد. در ادامره   تواند به پیشبرد بهتر اهداف سازمان کمک شایانی نمامی

های پژوهش بر تداوم فعالیت شرکت سهامی زراعی خضری ت ثیر سازه
 مورد بررسی قرار گرفته است.

نقرش   9جردول   یابی و تداوم فعالیتت شترکت:  نظریه مکان
عوامل موثر بر مکان یابی شرکت سرهامی زراعری خضرری را نشران     

ن شررکت  یرابی ایر  دهد. عوامل زیربنایی بیشترین تاثیر را بر مکانمی
هرای آب، قنراح، باغراح،    از جمله چراه  "وجود منابع پایه"دارد. معیار 

های زیرزمینی و ... موثرترین معیار در عوامل زیر بنایی به شرمار  سفره

 8رود.می
در رد از پاسرخ دهنردگان ایرن عامرل دارای تراثیر        9/39به باور 

لعراح  باشد. البق نتایج مطامتوسط به باالیی بر مکان یابی شرکت می
دسترسری و افراسریابی و همکراران    -( عوامل زیر ساختی88خالصی )

( عوامل توپوگرافی و حمل و نقل دارای بیشرترین تراثیر در مکران    8)
یرابی  باشند. دومرین شراخص اثرگرذار برر مکران     های  نعتی مییابی

                                                           
مجموع امتیازاتی است که برا توجره بره نظرراح پاسرخ       هابندی گویهمعیار اولویت 8

ای که باالترین امتیراز  ها برای هر گویه محاسبه شده است. گویهدهندگان پرسشنامه
 گیرد.را به خود اختصاص دهد، در جایگاه اول قرار می

دسترسری بره   "شرکت عامل اقتصادی است که از این بین معیارهای 
از بیشترین مقردار در   "سترسی به نیروی کارد"و  "زمین آماده کشت

( و نصرالهی 89بین عوامل اقتصادی برخوردار بوده اند. فرناندز و رویز )
( نیز در مطالعاح خود عوامل اقتصادی را در زمره مهرم  99و  الحی )

ترین عوامل تاثیرگرذار در مکران یرابی شرهر  هرای  رنعتی قررار        
ترسی به سرمایه، هزینره مرواد   هزینه زمین، دس"دهند. معیار های می
های بعدی عوامل اقتصادی موثر بر مکان به ترتیب در اولویت "اولیه 

انرد. جایگراه سروم تاثیرگرذاری برر سیسرتم       یابی شرکت قررار گرفتره  
یابی این شرکت مربوط به عوامل ایجاد و حفظ مزایرای رقرابتی   مکان

ورزی و اشرتغال اکثریرت افرراد برومی در شرغل کشرا      "است که معیار 
به عنوان موثرترین معیرار از دیردگاه پاسرخ دهنردگان      "داشتن تجربه

ظرفیت افزایش تولید، افرزایش ثرروح   "شناخته شده است. معیارهای 
ترین عوامرل  نیز جزء مهم "سهامداران، ظرفیت گسترش کسب و کار 

 رقابتی اثرگذار بر سیستم مکان یابی این شرکت قرار گرفتند.

اعی چهارمین شاخص موثر برر مکران یرابی    عوامل فرهنگی اجتم
توسرعه  "باشد که در این بین معیرار  شرکت سهامی زراعی خضری می

رتبره اول را در برین معیارهرای اثرگرذار فرهنگری و       "منطقه خضری
( نیز در پژوهش خود وجود رابطه 83اجتماعی کسب کرد. اسماعیلیان )
فتگی هرای  رنعتی و میرزان توسرعه یرا     مثبرت برین تمرکرز شرهر     

نزدیکی به خانواده و محرل  "گیرد. معیارهای ها را نتیجه میشهرستان
سکونت، کراهش آسریب هرای اجتمراعی ناشری از اشرتغال و درآمرد        
در  "نامناسب در شرهر خضرری، ایجراد شرغل بررای اعضرای جامعره       

یابی ایرن  های فرهنگی و اجتماعی موثر بر مکانهای بعدی معیاررتبه
هایت عوامل سیاسی کمترین تاثیرگذاری را بر اند. و در نشرکت داشته
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یابی شرکت سرهامی زراعری خضرری داشرته اسرت. معیارهرای       مکان
گذار، سیاسرت مرالی مروثر،    های اقتصادی برای جذب سرمایهمشوق"

مهم تررین معیارهرای    "حمایت دولت در جهت تسهیل پرداخت اعتبار
اعادالنه امکانراح  که توزیع نآیند. از آنجاییعوامل سیاسی به شمار می

در سطوح ملی و محلی و بین مناالق از جمله مشرکعتی اسرت کرره  
تروان شرود، بنابراین میباع  مهاجرح مردم به شهرهای بزرگتر مری

یابی مناسب، ضمن غلبه بر مشکل مرذکور از الریرق   از الریرق مکران

های ایجاد شرده و نرابرابری برین    رونق بیشتر مناالق مختل ، شکاف
  (.85ق را بر الرف کرد )مناال

یابی بر تداوم فعالیت این شرکت به تاثیر عوامل مکان 1جدول  در
ترتیب اولویت آمده است. همانطور کره از االععراح جردول برداشرت     

یرابی برر ترداوم فعالیرت     شود، شاخص کل اثرگذاری سیستم مکانمی
محاسبه شد که نشان از تاثیر باالتر از متوسرط سیسرتم    13/3شرکت 
 یابی بر تداوم فعالیت شرکت دارد. مکان

 
 یابی برتداوم فعالیت شرکت سهامی زراعی خضریتاثیر عوامل مکان -4 جدول

Table 4- The impacts of location decision factors on the continuation of Khazri agricultural corporation activity 

 هاترین گویهمهم
The most important indicators 

میزان 

 شاخص
Index 

value 

 عوامل
Factors 

 منابع پایه، امکاناح لوله کشی آب و نوع خا 
Basic resources, Water plumbing facilities, Soil type  

0.749 
 عوامل زیربنایی

Infrastructure factors 
 دسترسی به زمین آماده کشت، نیروی کار و قدرح خرید مصرف کنندگان

Fertile land, Labour availability, The purchasing power of consumers 
0.731 

 عوامل اقتصادی
Economic factors 

 اشتغال افراد بومی به شغل کشاورزی، ظرفیت افزایش تولید و افزایش ثروح سهامداران
Employment of the majority of indigenous people in agricultural occupations, Capacity for 

increasing production, Increase in shareholders wealth  
0.723 

 رقابتی مزایای حفظ و ایجاد عوامل
Factors of maintaining 

competitive benefits 
 توسعه منطقه خضری، نزدیکی به خانواده و محل سکونت، ایجاد اشتغال برای افراد جامعه

Development of Khazri area, distance to family and residential area, Creating jobs for community 

members 
0.700 

 عوامل فرهنگی و اجتماعی
Socio-economic factors 

 های اقتصادی و قوانین کارسیاست مالی موثر، مشوق
Effective fiscal policy, Economic incentives,  work laws 

0.630 
 یعوامل سیاس

Political factors 

 0.700 
 شاخص کل عوامل
Index of all factors 

 های پژوهشماخذ: یافته
Source: Study findings 

 
از جمله اقداماتی که این شرکت جهت مقابله با بحران کم آبری و  

هرای چراه انجرام داده اسرت، سراخت      جلوگیری از خشک شدن حلقه
 بررای  هوشرمند  کارح اشد. ایجادبهایی به اسم زیوار در منطقه میسد

 تمرام  در تیر   قالرب  در ایقطرره  ها و اجرای آبیاریچاه بندیسهمیه
 باشد.از سایر اقداماح مفید شرکت در این حوزه می شرکت هایچاه
عوامل اقتصادی در رتبه دوم تاثیرگذاری بر ترداوم فعالیرت ایرن     

کشرت،   دسترسری بره زمرین امراده    "گیرد، که معیرار  شرکت قرار می
دسترسی به نیروی کار، قدرح خرید مصرف کننردگان، دسترسری بره    

ترین معیارهای اقتصادی از مهم "سرمایه، دسترسی و نزدیکی به بازار 
از نظر تاثیر بر تداوم فعالیت شرکت سهامی زراعی خضرری بره شرمار    

روند. در شاخص عوامل ایجاد و حفظ مزیت رقابتی بعنوان سومین می
اشرتغال  "مکانی بر ترداوم فعالیرت ایرن شررکت، معیرار       عامل اثرگذار

، اولویت اول را "اکثریت افراد بومی به شغل کشاورزی و داشتن تجربه
در د پاسخ دهنردگان تراثیر ایرن     33از آن خود کرده است. در واقع، 

انرد. بره   معیار بر تداوم فعالیت شرکت را باالتر از متوسط ارزیابی کرده

این شرکت، سابقه الوالنی شرکت باع  شرده   گفته مدیر عامل فعلی
تجربره بودنرد، پرس از    حتی کشاورزانی که در ابتدای کار مجموعه بی

ها امروز به کشاورزانی با تجربه )کارشنا ( در حروزه  گذشت این سال
کاری خرود تبردیل شروند و شررکت از منرابع انسرانی ارزشرمند و برا         

نرد یکری از دالیرل مهرم     تواای برخوردار باشد که این خود مری تجربه
ظرفیت "تداوم فعالیت شرکت سهامی زراعی خضری باشد. معیار های 

افزایش تولید، افرزایش ثرروح سرهامداران، کراهش هزینره، ظرفیرت       
گسترش کسب و کار، ظرفیت ارائه خدماح بهتر به مشتریان، کراهش  

نیز در اولویت های  "ها و وجود رقابتزمان تولید و عدم تراکم شرکت
اند. شواهد نشران  ی عوامل ایجاد و حفظ مزایای رقابتی قرار گرفتهبعد

های سهامی زراعی در افزایش کمی و کیفری  از عملکرد باالی شرکت
محصوالح کشاورزی و رونق اقتصادی آن، کاهش مهاجرح و افزایش 

(. به هم پیوسرته  91 و 89، 81وری از منابع تولید دارد )اشتغال و بهره
ید، بره روز رسرانی تجهیرزاح، ابرزار، ماشرین آالح و      بودن زنجیره تول

های روز، خریرد و نصرب   های مورد استفاده مطابق با پیشرفتسیستم
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های تمام اتوماتیک در این شرکت، در جهت افرزایش ظرفیرت   دستگاه
گسترش کسب و کار و در نهایت افزایش ثروح سهامداران کار کررده  

 است.
توسررعه منطقرره "معیررار در بررین عوامررل فرهنگرری و اجتمرراعی  

است. و پس از آن به ترتیب  ، اولویت اول را از آن خود کرده"خضری
نزدیکی به خانواده و محرل سرکونت، ایجراد شرغل بررای      "های معیار

 درآمرد  و اشرتغال  از ناشی اجتماعی هایآسیب اعضای جامعه، کاهش
موثرترین معیارهای فرهنگی و اجتماعی بر  "خضری شهر در نامناسب

رونرد. برر البرق اظهراراح     وم فعالیت ایرن شررکت بره شرمار مری     تدا
کارشناسان، کارکنان و سهامداران ایرن شررکت و مسرتنداح موجرود،     
تاسیس شرکت سهامی زراعری خضرری نیرز در ایرن منطقره اسرباب       

هرا در راسرتای   اشتغال تعداد زیرادی سرهامدار و اعضرای خرانواده آن    
فرراهم نمروده اسرت.    های مختلر  را  های شرکت و در بخشفعالیت

افرزایش درآمررد سرررانه مررردم برومی ایررن شررهر و همچنررین مزایررای   
های سرهامی  اقتصادی، زیربنایی و اجتماعی که از قبل تشکیل شرکت

شود، باع  برداران و سهامداران میزراعی شامل حال کشاورزان، بهره
بهبود انگیزه و تمایل کارکنان و سهامداران جهت انجام وظیفه هرچره  

تر و در نتیجه تداوم فعالیت شرکت شده است چراکه این افراد، خود به
داننرد و همچنرین   و خانواده خود را در سود این این شرکت سهیم مری 

ای جهت توسعه هرچه بیشتر منطقه زندگی خود تلقی شرکت را وسیله
کنند. همچنین به سبب ایجاد درآمد نسبتا ثابت برای سرهامداران و  می

هایی از جمله فسراد، دزدی و .. را در ایرن منطقره    آسیب هاخانواده آن
کاهش داده و از این جهت نیز حمایت و تمایل سراکنان بررای ادامره    

 فعالیت این شرکت را در پی دارد. 
یابی شرکت، عوامل سیاسی از کمترین تراثیر برر   در سیستم مکان

ایرن   اند. البق اظهاراح کارشناسانتداوم فعالیت شرکت برخوردار بوده
های دولت حداقل در چند سال اخیرر نره تنهرا نقرش     شرکت، سیاست

بسزایی در تداوم فعالیرت ایرن کسرب و کرار نداشرته اسرت، بلکره در        
ها نیرز بروده اسرت. بعنروان     مواردی مانعی برای رشد و توسعه فعالیت

رویه شکر، تقاضا برای تولید داخل کاهش پیدا کرده مثال با وارداح بی
های تولیردی قنرد و شرکر    ب کاهش تقاضای کارخانهو همین امر سب

 برای چغندرقند تولیدی این شرکت نیز شده است. 
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Table 5- Assessment of social capital in Khazri agricultural corporation 
 هاترین گویهمهم

The most important indicators 
 میزان شاخص
Index value 

 ابعاد
Factors 

 0.642 
 بعد ارتباطی

Communication dimension 

 قابل اعتماد بودن کارکنان

Staff reliability 
0.660 

 اعتماد
Trust 

 هاپذیرفتن تفاوح

Accept differences 
0.621 

 بلفهم متقا
Mutual understanding 

 های شرکتزشوفاداری کارکنان به ار

Staff loyalty to company values 
0.646 

 تعهد
Commitment 

 0.637 
 بعد ساختاری

Structural dimension 

 احترام به احساساح یکدیگر

Respect each other's feelings 
0.620 

 شبکه ها

Networks 
 گیریمبادله االععاح و نظراح هنگام تصمیم

Exchange of information and opinions when making decisions 
0.655 

 روابط

Relations 

 0.679 
 بعد شناختی

Cognitive dimension 

 وجود روحیه گروهی و تیمی بین کارکنان

Existence of group and team spirit among employees 
0.656 

 همکاری

Cooperation 
 های مشتر  بین کارکنانوجود اهداف و ارزش

Existence of common goals and values between employees 
0.702 

 ارزش ها

Values 

 های مشتر  بین کارکنانوجود اهداف و ارزش

Existence of common goals and values between employees 
0.652 

 شاخص کل عوامل

Index of all factors 
 های پژوهشماخذ: یافته

Source: Study findings 
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هرای  به عقیده کارشناسان این شرکت، هرچند که دولت در سرال 

داده های الزم را انجام میاولیه تاسیس این شرکت حمایت و پشتیبانی
شرده، در  و از این الریق مزیت رقابتی برای ایرن شررکت فرراهم مری    

دهری از سرمت دولرت و نهادهرای     های اخیر اعتباراح و خردماح سال
قرار دارد. البق االععاح به دست آمده از دولتی در سطح خیلی پایینی 

 مروثر،  مرالی  سیاسرت " پرسشنامه مربوط به ایرن بخرش، معیارهرای   
 "کرار  قروانین  خصو ی، گذارسرمایه جذب برای اقتصادی هایمشوق
 برر  سیاسری  عوامرل  تاثیر بین در را سوم تا اول هایاولویت ترتیب به

 .اندآورده دست به شرکت این فعالیت تداوم
 5در جدول  :سرمایه اجتماعی و تداوم فعالیت شرکت نظریه

های آن در شررکت سرهامی   ارزیابی میزان سرمایه اجتماعی و شاخص
 زراعی خضری ارائه شده است.

هرای  شناختی، بعد ارتباالی و بعد ساختاری به ترتیب اولویرت  بعد
اول تا سوم را از میان ابعاد سرمایه اجتماعی بره خرود اختصراص داده    

باشد و حاکی از آن اسرت  می 5/3اخص کل عوامل نیز بیشتر از اند. ش

 باشد.که میزان سرمایه اجتماعی در این شرکت باالتر از متوسط می

هرا، اعتمراد،   جهت تحلیل جزئی تر، به ترتیرب فاکتورهرای ارزش  
هرا، از بیشرترین   همکاری، روابط، تعهد، فهم متقابل و در نهایت شبکه

قابل اعتماد "های اند. بعبارتی گویهردار بودهمیزان در این شرکت برخو
کارکنران،   برین  مشرتر   هرای ارزش و اهرداف  بودن کارکنان، وجرود 

های شرکت، وجود روحیه گروهری و تیمری   وفاداری کارکنان به ارزش
 "گیرری بین کارکنان و مبادله االععاح و نظراح بره هنگرام تصرمیم   

 ر این شرکت برخوردارند. ها، از بیشترین میزان دنسبت به سایر گویه
نتایج حا ل از ارزیابی تراثیر ابعراد سررمایه اجتمراعی برر ترداوم       

 آورده شده است.  3فعالیت شرکت سهامی زراعی خضری در جدول 

 
 تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر تداوم فعالیت شرکت سهامی زراعی خضری -6جدول 

Table 6- The impacts of social capital dimensions on the continuation of Khazri agricultural corporation activity 

 هاترین گویهمهم
The most important indicators 

میزان 

 شاخص
Index value 

 ابعاد
Factors 

 ها برای انجام وظای ترکیب االععاح و ایده

Combine information and ideas to complete tasks 
0.755 

 اختاریبعد س

Structural 

dimension 

 های مختل  شرکتهمفکری در بین بخشها، اهداف و دید سازمانی مشتر  بین مدیران و کارکنان، ارزش

Joint values, goals and organizational vision between managers and employees, consensus among different 
parts of the company 

0.749 

 اختیبعد شن

Cognitive 

dimension 

 ارجحیت داشتن منافع شرکت بر منافع فردی، جدیت کارکنان و تعهد به اهداف شرکت

Prioritize the interests of the company over the interests of the individual, the seriousness of the employees 

and the commitment to the goals of the company 
0.760 

 بعد ارتباالی
Communication 

dimension 

 ها، اهداف و دید سازمانی مشتر  بین مدیران و کارکنانارزش

Joint values, goals and organizational vision between managers and employees 
0.754 

 شاخص کل عوامل

Index of all factors 

 های پژوهشماخذ: یافته
Source: Study findings 

 
بعد ارتباالی، بعنوان تاثیرگذار ترین بعد سرمایه اجتماعی بر ترداوم  
فعالیت این شرکت شناخته شده است و پرس از آن ابعراد سراختاری و    

 هرا، ارزش"انرد. معیرار هرای    های بعدی قرار گرفتهشناختی در اولویت
 رتبه اول را در "مدیران و کارکنان بین مشتر  سازمانی دید و اهداف

 تاثیر بر تداوم فعالیت شرکت به دسرت آورد. از آنجرایی کره موفقیرت    
 ترعش  و همکاری میزان با مستقیم ارتباط زراعی سهامی هایشرکت

 سراختن  محقرق  و رسراندن  به سرانجام در سهامداران همه دلگرمی و
 شرکت با خود رابطه مورد در سهامداران که زمانی دارد، شرکت اهداف
 و فعالیرت  موفقیرت  و پیشربرد  البیعتراً  باشند شدهن توجیه اهداف آن و

 در یهمفکرر " یارهرا یمع. گرددمی وقفه و رکود دچار شرکت عملکرد
 منافع بر شرکت منافع داشتن شرکت، ارجحیت مختل  هایبخش بین

 "شررکت  اهرداف  و هاارزش به کارکنان کارکنان، تعهد فردی، جدیت
از نظرر پاسرخ دهنردگان    بیشترین اثر را بر تداوم فعالیت این شررکت  

داشته اند. مقدار شاخص کل نیز نشان از تاثیر زیاد سرمایه اجتماعی بر 
 تداوم فعالیت شرکت مذکور دارد.
( حراکی از نقرش مروثر سررمایه     13نتایج مطالعاح وگیراتزاکیس ) 

اجتماعی در بهبود بخشیدن به کیفیرت زنردگی و مانردگاری افرراد در     
( در مطالعه خود رابطه مثبت 3همکاران )باشد. دادورخانی و جامعه می
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بین سرمایه اجتماعی و سطح توسعه روستایی را تایید کردنرد. غیراثی   
ای و ( تاثیر مثبت سررمایه اجتمراعی رابطره   85ندوشن و امین الرعایا )
وری منابع انسرانی گرزارش دادنرد. نترایج مطالعره      ساختاری را بر بهره

رمایه انسرانی در بهبرود کیفیرت    ( نیز نقش س91پسند و همکاران )شاه

 زندگی را تایید کرد.
 1جردول  نظریه سرمایه انسانی و تداوم فعالیتت شترکت:   

دهد. با توجه به شراخص  میزان سرمایه انسانی در شرکت را نشان می
 کل، سطح سرمایه انسانی در این شرکت باالتر از متوسط می باشد.

 
 کتشر بررسی میزان سرمایه انسانی در -7 جدول

Table 7- Assessment of human capital in Khezri agricultural corporation 

 هاترین گویهمهم
The most important indicators 

میزان 

 شاخص
Index value 

 هامؤلفه
Factors 

 میزان االععاح در رابطه با شغل و حرفه خود

The amount of information about one's job and career 
0.644 

 های شناختیتوانمندی -1مولفه 
Cognitive abilities 

 میزان االععاح در رابطه با شغل و حرفه خود

The amount of information about one's job and career 
0.687 

 االععاح -ال 

Information 
 میزان آشنایی با رایانه

Computer skills 
0.635 

 دانش -ب
Knowledge 

 ها در انجام شغل و حرفهارگیری مهارحمیزان بک

The amount of skills used in the job and profession 
0.678 

 ایهای فنی و حرفهمهارح -ج
Technical and professional skills 

 های مرتبط با شغلتوانایی ارائه راه حل برای چالش

Ability to provide solutions to job-related challenges 
0.579 

 تخصص -د
Specialty 

 میزان آگاهی از نقاط قوح و ضع  در رابطه با دانش، عقاید و افکار خود

Awareness of one's strengths and weaknesses in relation to one's knowledge, beliefs and 

thoughts 
0.692 

های توانمندی -2مولفه 

 فراشناختی
Metacognitive abilities 

 یرش مسئولیت عملکرد شخصیپذ

Accept responsibility for personal performance 
0.725 

های توانمندی -3مولفه 

 غیرشناختی
Non- cognitive abilities 

 پذیرش مسئولیت عملکرد شخصی

Accept responsibility for personal performance 
0.664 

 شاخص کل عوامل
Index of all factors 

 های پژوهشیافتهماخذ: 
Source: Study findings 

 
های باالترین سطح توانمندی در این شرکت مربوط به توانمندی 

پذیرش مسرئولیت  "غیرشناختی است. همچنین پاسخ دهندگان میزان 
را در ایرن شررکت بسریار زیراد و بیشرتر از تمرامی        "عملکرد شخصی

 1جدول  اند. ازردهبینی کمعیارهای سرمایه انسانی در این شرکت پیش
های سرمایه انسانی بر تداوم فعالیت شرکت جهت سنجش تاثیر مولفه

سهامی زراعی خضری استفاده شرده اسرت. همرانطور کره در جردول      
شود تاثیر سرمایه انسانی بر تداوم فعالیت شررکت از نظرر   مشاهده می

پاسخ دهندگان در سرطح متوسرط بره براالیی قررار دارد. مولفره غیرر        
ی، فراشناختی و در نهایت شناختی به ترتیب جایگاه اول تا سوم شناخت

 باشند.از نظر تاثیرگذاری بر تداوم فعالیت شرکت را دار می

ترین گویه موثر برر ترداوم فعالیرت شررکت سرهامی زراعری       مهم
ایجراد هرم کوشری    "، های غیر شناختیتوانمندی خضری در مولفه

  در حررروزه "گروهررری در ترررامین اهرررداف اجتمررراعی و مشرررتر  
میزان آگاهی از نقاط ضرع  و قردرح   ": های فراشناختیتوانمندی

هتتای توانمنتتدیو در مولفرره  "خررود در رابطرره بررا فرآینررد یررادگیری

باشرد. در نهایرت در   مری  "هرا انگیزه برای توسعه مهرارح "، شناختی
 ایجراد "و  "هرا انگیزه بررای توسرعه مهرارح   "پژوهش حاضر دو گویه 

 کرار  هرای مهرارح ) اجتمراعی  اهرداف  امینتر  در گروهری  کوشری هرم 
بیشترین تاثیر را درحوزه سرمایه انسرانی برر ترداوم فعالیرت      "(گروهی

 اند.شرکت سهامی زراعی خضری از دیدگاه پاسخ دهندگان داشته
حراکی از آن   (93در همین راستا نتایج تحقیق تقوی و محمردی ) 

هرای  سالاست که رشد سطح سواد در بزرگساالن و نیز رشد متوسط 
تحصیل نیروی کار، تاثیر مثبت و معناداری روی رشد تولیرد ناخرالص   

در شرعب   کره  ( نیز دریافتند98داخلی داشته است. نادری و همکاران )
 و دانرش  -آن هرای مؤلفره  و انسرانی  سررمایه  برین  شرکت بیمه آسیا

 مشرتریان  رضرایت  و فروش، درآمد سود، میزان با -مهارح و تخصص
 دارد.  وجود معناداری و مثبت رابطه( درآمد با رحمها استثناءبه)
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 تاثیر سرمایه انسانی بر تداوم فعالیت شرکت سهامی زراعی خضری -8 جدول

Table 8- The impact of human capital on the continuation of Khazri agricultural corporation activity 

 هاترین گویهمهم
The most important indicators 

میزان 

 شاخص
Index value 

 هامولفه
Factors 

 هامهارح توسعه برای انگیزه

Motivation to develop skills 
0.695 

 های شناختیتوانمندی -8مولفه 

Cognitive abilities 

 نهای سازمان، ععقه به تسهیم االععاح با همکارااالععاح در رابطه با شغل و حرفه، اهداف و رسالت
Information about the job and career, goals and missions of the organization, interest in sharing 

information with colleagues 

0.720 
 االععاح -ال 

Information 

 انگیزه، ععقه و تخصیص وقت به مطالعه و کسب دانش جدید، میزان آشنایی با یارانه

Motivation, interest and time allocation to study and acquire new knowledge, familiarity with 

subsidies 

0.669 
 دانش -ب

Knowledge 

 هاانگیزه برای توسعه مهارح

Motivation to develop skills 
0.733 

 ایهای فنی و حرفهمهارح -ج

Technical and professional 

skills 

 هاها، ارائه راه حل برای آنیط کار، ارزیابی دقیق و سریع چالشکاربرد تخصص در شغل و مح

Application of expertise in work and work environment, accurate and fast assessment of 

challenges, providing solutions for them 

0.661 
 تخصص -د

Specialty 

 رآیند یادگیری آگاهی از نقاط ضع  و قدرح خود در رابطه با ف

Awareness of your weaknesses and strengths in relation to the learning process 
0.698 

 های فراشناختیتوانمندی -8مولفه 

Metacognitive abilities 

 هم کوشی گروهی در تامین اهداف اجتماعی مشتر  )مهارح های کار گروهی(، پذیرش مسئولیت عملکرد شخصی

Group collaboration in the provision of shared social goals (group work skills), acceptance of 

personal responsibility 
0.719 

 های غیرشناختیتوانمندی -9مولفه 

Non- cognitive abilities 

 گروهی کار هایمهارح ها،انگیزه برای توسعه مهارح

Motivation to develop skills, teamwork skills 
0.698 

 شاخص کل عوامل

Index of all factors 
 های پژوهشماخذ: یافته

Source: Study findings 

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

های سهامی زراعی در تامین معیشت نظر به نقش اثرگذار شرکت
و اشتغال جوامع روستایی، مطالعه حاضر به منظور بررسی عوامل موثر 

لیت شرکت سهامی زراعی خضری انجام شرد. نترایج ایرن    بر تداوم فعا
دهد عوامل زیربنایی، اقتصادی و مزیت رقرابتی بره   پژوهش نشان می

یابی و تداوم فعالیت شرکت سرهامی  ترین نقش را در مکانترتیب مهم
باشند. عوامرل فرهنگری و اجتمراعی و عوامرل     زراعی خضری دارا می

یرابی  م و پنجم تاثیرگذار بر مکانسیاسی نیز به ترتیب در جایگاه چهار
در دسرتر  برودن   "و تداوم فعالیت شرکت قررار گرفتنرد. معیارهرای    

منابع پایه، در دستر  بودن نیروی کار، اشتغال اکثریت افراد بومی به 
تاثیرگرذار   "ایش تولیرد شغل کشاورزی و داشتن تجربره، ظرفیرت افرز   

سرهامی زراعری   های مکان یابی بر تداوم فعالیرت شررکت   ترین معیار
 شوند. خضری محسوب می

توانرد عرعوه برر    محل مناسب برای استقرار  نایع می یابیمکان
تواند برر محریط   نابهنجاری که این کاربری می فواید اقتصادی، اثراح

ریرزان و  رو الزم است برنامه. از اینداشته باشد را تقلیل و کاهش دهد
 رنعتی مروارد الررح     های احبان کسب و کار قبل از احداث شهر 

 شده را مورد توجه قرار دهند.
ها نشان داد که سرمایه اجتماعی در این شررکت بره سرطح    یافته

تواند با تاثیر قابل قبولی رسیده است. این سطح از سرمایه اجتماعی می
بر تبادل االععاح و انتقال دانش ضرمنی و  رریح موجرب گسرترش     

قتصادی شود. از این رو تاثیر های اابداعاح و در نهایت عمده پیشرفت
سرمایه اجتماعی بر تداوم فعالیت شرکت نیز در سطح باالیی قرار دارد. 
نظر به اینکه شرکت در زمینه عنصر ساختاری که نشرانگر سراختارمند   
بودن ارتباالاح کاری است تعش و توجره کمترری نسربت بره سرایر      

در جهرت   شرود اقرداماتی  عنا ر داشته اسرت، بنرابراین پیشرنهاد مری    
بهبرود ارتباالراح برین واحردهای     ی در حروزه  ریرز ریزی و برنامهالرح

سازمانی و ارتباالراح برین مردیران و کارکنران انجرام شرود. چنانچره        
ها بخواهند از الریق تقویت سرمایه اجتماعی گرامی در جهرت   سازمان

هرا  تدوام فعالیت کسب وکار خود داشته باشند، در ابتدا مدیران سازمان
های جدید اتخاذ تدابیر الزم اعضای سازمان را به انتقال آموختهباید با 

گیرری،  ها به هنگرام تصرمیم  خود به یکدیگر، ترکیب االععاح و ایده
گفتگو به شیوه سالم و سازنده هنگام بروز مشکل و کمک به یکردیگر  
در امور مختل  ترغیب کنند. در حروزه عملری نیرز اقرداماتی از جملره      
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ثر بخش، بهبود فرآینرد ارتباالراح برین کارکنران و     آموزش ارتباالاح ا
هرا در  همچنین بین کارکنان و مردیران، برگرزاری جلسراح و نشسرت    

جوی کامع دوسرتانه و  رمیمی بره منظرور ایجراد روابرط رو در رو،       
هایی جهت افرزایش  استفاده از زبان و تجربیاح مشتر ، ایجاد فر ت
شرود. همچنرین از   اد میروحیه کارگروهی و تیمی بین کارکنان پیشنه

های مشتر  برین کارکنران یکری از    آنجایی که وجود اهداف و ارزش
تاثیرگذارترین عوامل بر تداوم فعالیت این شرکت شناخته شده اسرت،  

انداز ها، رسالت و اهداف سازمان اقداماتی از جمله نهادینه کردن چشم
هرا، در  نها و یرادآوری مکررر آ  از الریق مشارکت کارکنان در خلق آن

 این حوزه مفید واقع خواهد شد.
سرمایه انسانی نیز در این شرکت از سطح مطلوبی برخوردار است. 
نتایج این مطالعه در حوزه سررمایه انسرانی نشران از اهمیرت بسرزای      
عواملی چون بهبود سطح االععاح کارکنان در رابطه با شغل، مدیران 

به کسرب االععراح و    و مسئوالن ذیربط، و همچنین انگیزه و ععقه
دانش جدید و تسهیم آن با سایر همکاران در تداوم فعالیت این شرکت 

یافتره و  سازمان و رسمی هایآموزش در گذاریدارد. از این رو سرمایه
تشویق و ترغیب کارکنان جهت دستیابی به دانرش روز برا اسرتفاده از    

هچنرین  سازی و توسعه شرغلی و  هایی همچون تهیه برنامه غنیشیوه

مسیرهای شغلی و جدول جانشینی برای مشراغل سرازمان، در جهرت    
 "حفظ و پایداری کارکنان مهم اسرت. نظرر بره نقرش اثرگرذار معیرار      

های سازمان و مشارکت گروهری  االععاح کارکنان از اهداف و رسالت
بر تداوم فعالیت شررکت، اعمرال برنامره مردیریت      "هاجهت تامین آن

سیستم ارائه پیشرنهاداح در سرازمان بعنروان    مشارکتی و به کارگیری 
هرای  تررین برنامره  ترین و قابل دسرتر  ترین، مطمئنیکی از مناسب

 نماید.مشارکت ضروری می
هرای ا رلی پرژوهش برر ترداوم      در نهایت ترتیب اثرگذاری سازه

باشد: سرمایه فعالیت شرکت سهامی زراعی خضری به این  ورح می
و سرمایه انسرانی. قابرل ذکرر اسرت کره      یابی اجتماعی، سیستم مکان

بندی عوامل جهت فهم بیشتر، بهبود هر یرک از ایرن   رغم اولویتعلی
هرا خواهرد   عوامل به نوبه خود تاثیر شایانی بر تداوم فعالیرت سرازمان  

شود داشت. بنابراین به برنامه ریزان و  احبان کسب و کار تو یه می
ود توجه الزم را به موارد جهت موفقیت و تداوم فعالیت کسب و کار خ

مطرح شده داشته باشند. بررسی سایر عوامل موثر برر ترداوم فعالیرت    
 تواند موضوع تحقیقاح آتی قرار گیرد.کسب و کار ها، می
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Introduction: Almost all rural communities in Iran are exclusively engaged with agriculture, therefore 

farming remains the largest source of income for them. Agriculture can be a major driver of growth for the 

Iranian economy. Therefore, increasing factor productivity in the agricultural sector is essential and by growing 

population rate, the need to invent more productive systems is highlighted. In this regards, smallholder 

agriculture, which is marked by low productivity should be transformed into agribusiness corporations which 

could foster the income and productivity of enterprises. Regarding the effective role of agribusiness corporations 

in enhancing agricultural productivity, and providing livelihoods and employment in rural communities, this 

study aimed at investigating the impact of location decision, social and human capital factors on the longevity of 

an agribusiness corporation called Khezri Agribusiness Corporation located in Khezri Township from Sothern 

Khorasan province. The reason for choosing Khezri Corporation as the case study was that according to surveys, 

this corporation has been one of the most successful agricultural associations for many years and has been able 

to create job opportunities to stop migration towards big cities. To the best of our knowledge, this paper is the 

first attempt to expendably investigate the factors affecting the continuity of an agribusiness corporation in Iran.  

Materials and Methods: In order to achieve the objectives of the research, a well-structured questionnaire 

has been designed according to the literature review and using the opinions of university professors and experts 

of Khezri Agricultural Corporation. In this study, location factors, social capital and human capital are three 

main structures that are assessed by providing the information extracted from the questionnaire, and then, the 

impact of each structure on the continuity of the corporation's activity has been investigated based on indexing 

method. Each of the structures consists of different dimensions, and each dimension is measured by a number of 

items or questions using a Likert spectrum. Simple random sampling procedure was used to obtain the size of 

sample. At the end, the sample size was estimated at 45. Applying a systematic random sampling technique, the 

respondents were selected and the final questionnaire was distributed among them. At the primary analysis, 15 

questionnaires were excluded from the analysis due to the large size of missing information. A total of 30 

questionnaires were selected for further analysis. It is worth noting that in most cases, the questionnaires were 

tried to be completed in the form of interviews to increase the accuracy of the work. 

Results and Discussion: Study findings suggest that location, social and human capital factors are at a high 

level of importance in the studied corporation. From the viewpoint of respondents, social capital had the greatest 

impact on the longevity of the corporation, followed by location and human capital. Furthermore, the 

communication dimension in social capital, the infrastructure factors in the location decision and the non-

cognitive abilities in the human capital have been identified as the most influential components on the longevity 

of Khezri Agricultural Company's activities. Among the infrastructural factors, the criterion of "existence of 

basic resources" such as water wells, aqueducts, qanats, underground aquifers, etc. is the most effective criterion. 

According to 93.3% of respondents, this factor has a moderate to high impact on the corporation's location.  

Conclusion: We recommend effective communication and planning in improvement of communication 

between organizational units and communication between managers and employees needs to be strengthened. 

Internalization of the organization's vision, mission, and goals, implementing a goal-based management plan, 

and applying the suggestion system in the organization and investing in formal and organized training are 

recommended as well to sustain the agribusiness corporations. It must be noted that given that the findings of 

this study are largely in line with the research background, its recommendations are expected to be applicable to 

the other agricultural business corporations in Iran. In addition, as we formerly discussed in the introduction of 
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this paper, despite the benefits of agricultural corporations, few of these companies are currently active in the 

country. Therefore, analysis of factors affecting farmers’ decision to be involved in establishing agribusiness 

corporations should be the subject of future research. 
 
Keywords: Agribusiness, Human capital, Longevity of Activity, Location decision, Social capital, South 

Khorasan province 


