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چکیده
با توجه به نقش اثرگذار شرکتهای سهامی زراعی در تامین معیشت و اشتغال جوامع روستایی ،در مطالعه حاضر تاثیر سازههای مکانیابی ،سررمایه
اجتماعی و سرمایه انسانی بر تداوم فعالیت شرکت سهامی زراعی خضری در سال  8931مورد بررسی قرار گرفت .نمونه آماری تحقیق شرامل  93نفرر از
کارکنان و اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی زراعی خضری بوده که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند .در ابتدا با اسرتفاده از االععراح حا رل از
پرسشنامه به ارزیابی وضعیت سازههای ا لی پژوهش در شرکت مذکور پرداخته شد و پس از آن تاثیر هر یک بر تداوم فعالیت شررکت مرذکور بررسری
گردید .جهت اولویت بندی عوامل موثر نیز از روش شاخصسازی بهره گرفته شد .نتایج تحقیق حاکی از آن است که سرمایه اجتماعی و سرمایه انسرانی
در این شرکت از سطح متوسط به باالیی برخوردار است .همچنین سرمایه اجتماعی از نظر پاسخدهندگان بیشترین تاثیر را بر تداوم فعالیرت ایرن شررکت
داشته است و پس از آن مکان یابی و سرمایه انسانی در ردههای بعدی تاثیرگذاری قرار میگیرند .بعد ارتباالی در سرمایه اجتماعی ،عوامرل زیربنرایی در
سیستم مکانیابی و توانمندی های غیرشناختی در سرمایه انسانی اثرگذار ترین مولفهها بر تداوم فعالیت شرکت سهامی زراعی خضری شناخته شدند .در
این راستا اقداماتی از قبیل آموزش ارتباالاح اثربخش و الرحریزی در حوزه بهبود ارتباالاح بین واحدهای سازمانی و ارتباالاح بین مردیران و کارکنران،
نهادینه کردن چشماندازها ،رسالت و اهداف سازمان ،اعمال برنامه مدیریتی مبتنی بر هدف و به کارگیری نظام پیشنهاداح در سازمان و سرمایهگذاری در
آموزشهای رسمی و سازمانیافته پیشنهاد میشود.
طبقهبندی A13, C43, D23, J24. Q10 :JEL
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مهاجرح روستاییان به شهرها و روی آوردن آنها بره شرغلهرای
غیر کشاورزی در روستاها ،لزوم ایجاد و توسعه فر تهای شرغلی در
راستای بهرهگیرری از قابلیرتهرا و مزیرتهرای نسربی منطقرهای را
بهعنوان مهمترین راهبردهای ماندگاری جمعیت در منراالق روسرتایی
روشن میسازد ( .)81علیرغم توجره بره راهانردازی کسربوکارهرای
کارآفرینانه الی سالهرای اخیرر ،موانرع و مشرکعح فراوانری باعر
میشوند اغلب کارآفرینان بالقوه ،اقدام به راهاندازی کسربوکرار خرود
نکنند و یا آنان که اقردام کرردهانرد در میانره راه متوقر شروند و یرا
سرانجام در این حوزه ناموفق عمل کنند .بهالوریکه برر اسرا آمرار
 8 ،8و  -9بهترتیب دانش آموخته کارشناسری ارشرد اقتصراد کشراورزی و اسرتادان،
گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد
)Email: ghorbani@um.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jead.2021.17786.0

منتشرشده  88در د کسبوکارهای کارآفرینانه کوچک در الول یرک
سال به وجود آمدهاند .همچنین  13در د از این کسبوکارهای جدید
بعد از  5سال تجارح شکست خوردهاند .یعنی درواقرع بیشرتر از آنکره
راهاندازی کسب وکارهای کوچک و متوسط رخ دهرد ،ورشکسرتگی و
تعطیلی آنها رخ داده زیرا علیرغم راهاندازی کسبوکارهای کوچک و
متوسط بسیاری از آنها پس از مرحله راهاندازی تعطیل شدهانرد (.)81
همانگونه که ایجاد یک بنگاه اقتصادی مریتوانرد در مراحرل بعردی
مشاغل متعدد تولیدی و خدماتی ایجاد کند ،توق فعالیرتهرای یرک
بنگاه ععوه بر ایجاد زیان و آثار منفی برر اعضرای آن ،واکرنشهرای
زنجیرهای ایجاد میکند که حیاح واحدهای وابسته را نیز تحرت تر ثیر
قرار میدهد .لذا در کنار راه اندازی واحدهای تجاری کشاورزی باید به
ماندگاری این کسب و کارها نیز توجه ویژهای داشت (.)88
شرکتهای سهامی زراعی بعنوان یک نمونه از کسب و کارهرای
کشاورزی در ایران ،از عملکرد باالیی در تولید برخوردارنرد و توفیقراح
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زیادی در توسعه همه جانبه مناالق خود داشتهاند ( .)85این شرکتهرا
واحدهایی مکانیزه و ماشینی هستند که از تجمیع زمینهای کشاورزان
و خرده مالکان یک یا چند روستا تحت نظارح دولت به وجود میآید و
اساسا هدف آن باال بردن میزان تولیداح کشاورزی و حرل مشرکعح
ناشی از چند پاره شردن اراضری مزروعری از الریرق یکپارچره کرردن
اراضی بوده است .به رغم موارد مذکور ،بررسی پیشینهی شرکتهرای
سهامی زراعی حاکی از آن است که بسیاری از این شررکتهرا ترداوم
نداشته و به انحعل کشیده شدهاند ( .)1بره عبرارتی اگرچره کره ایرن
شرکتها به عنوان قطبهای نروین کشراورزی مریتوانسرتند امکران
استفاده از تکنولوژی و مکانیزاسیون کشاورزی و افزایش محصوالح را
فراهم آورده و ت ثیراح مثبت اقتصادی به همرراه داشرته باشرند ،ولری
نارضایتی زارعرین از ایرن شررکتهرا موجرب عردم توفیرق آنهرا در
حیاتشان و فروپاشی آنها به هنگام انقعب اسعمی شرد بره گونرهای
که از این بین فقط چهار شررکت پرس از گذشرت چنرد سرال دوبراره
فعالیت خود را آغاز کردند .از شرکتهای مذکور دو شررکت در اسرتان
خراسان جنوبی (شرکت سرهامی زراعری خضرری و شررکت سرهامی
زراعی اسعم آباد) و یک شرکت در استان خراسران رضروی (شررکت
سهامی زراعی نیل آباد تربت جام) و شرکت چهارم در استان ا رفهان
(شرکت سهامی زراعی گلپایگان) درحال فعالیت میباشرد ( .)81حرال
سوال اینجاست چه عرواملی سربب ادامره فعالیرت کسرب و کارهرای
کشاورزی و به ویژه شرکتهای سهامی زراعی شده و مانع از انحعل
آنها میشود؟ برای پاسخ به این سوال مطالعاح متعددی انجام شرده
است.
با و لین ( )5ماندگاری کسبوکار در مناالق روسرتایی آمریکرا
را با استفاده از سوابق مالیاتی بیمه بیکاری ،نرخ بقاء شرکتهای جدید
محاسبه و دریافتند که نرخ بقای کسبوکار جدید در مناالق روسرتایی
بهاندازه مناالق شهری میباشرد .شریفر و ودر ( )93در بررسری موانرع
اساسی ناشی از محیط کعن اقتصادی بر روی  8333بنگراه کوچرک،
متوسط و بزرگ در  13کشور جهان دریافتند که تر مین منرابع مرالی،
تورم ،مالیاح و مقرراح ،نرخ ارز ،بیثباتی سیاسی و فساد موانع اساسی
در این حوزه میباشرند .آووجروال ( )1برا تجزیرهوتحلیرل اجتمراعی و
اقتصادی عوامل مؤثر بر الول عمر یک کسب وکار روستایی خاص در
ساسکاچوان کانادا در الول  13سال گذشته ،دریافت که موفقیت ایرن
شرکت در اسرتراتژیهرای سرازمانی ،همبسرتگی اجتمراعی و روابرط
خانوادگی ،عوامرل خراص مکران ،پرذیرش فنراوری و توسرعه مرداوم
محصول نهفته است .آکوال و گرینی ( )8در مطالعرهای تحرت عنروان
شانس کسب و کار برای تداوم ،به روند پیر شدن جمعیت در بسریاری
از کشورهای جهان از جمله آمریکا ،اروپا و چرین الری  83سرال آتری
اشاره کرده و بیان داشته است که کسب و کارها به منظور پایرداری و
بقا باید به سمت ارائه کاالها و خدماتی حرکت کنند که جمعیت مسن
به آن نیاز خواهد داشت .چیارا و پائولو ( )1با بررسی  3بنگاه ایتالیرایی

که توانستهاند تداوم خود را برای مدتی الوالنی حفظ کنند ،به تحلیرل
اثر دیجیتالسازی بر تداوم کسب و کارها پرداختهاند .یافتههای آنهرا
نشان میدهد توسعه تواناییهای دیجیتالی میتواند به عنروان عراملی
برای تداومبخشی یک کسب و کار مطرح باشد.
با اینکه در کشورهای درحال توسعه ،پژوهشهای زیادی در زمینه
پایداری و ماندگاری بنگاهها در حیاح اقتصادی انجرامشرده ،امرا ایرن
موضوع در ایران تقریباً مورد غفلت قرارگرفته است .از معدود مطالعاح
داخلی ورح گرفته میتوان به مطالعه قدسی ( )83در بررسی عوامل
مؤثر بر ماندگاری کسربوکارهرای کوچرک و متوسرط در شهرسرتان
زاهدان اشاره کرد که نشان داد عوامل مالی و مالیاتی ،عوامل برافتی و
محیطی ،عوامل عملیاتی ،عوامرل قرانونی ،عوامرل انسرانی و عوامرل
بازاریابی و فروش به ترتیب بر ماندگاری کسرب وکارهرای کوچرک و
متوسط تاثیرگذارند .فراهانی و همکاران ( )88در سرال  ،8939عوامرل
اثرگذار بر رشد کارآفرینی در نواحی روستایی دهستان جرابر انصرار در
شهرستان آبدانان را شناسایی کردنرد و بره ایرن نتیجره رسریدند کره
اثرگذارترین عامرل از لحرا کرارآفرینی و اشرتغال در محردوده مرورد
مطالعه متعلق به عامل زیرساختی و اجتماعی میباشد .عوامرل بعردی
به ترتیب شامل عامرل اقتصرادی ،دانرش و آگراهی ،اعتمادبرهنفرس،
خعقیت فردی ،نوآوری و خعقیت ،زیرساخت فیزیکی و دسترسی بره
تسررهیعح اقتصررادی اسررت .معشرراهی و همکرراران ( )81در بررسری
عوامل مؤثر بر موفقیت کسب و کارهای کوچرک و متوسرط زراعری و
باغی در شهرستان زابل ،به این نتیجه رسید که تجربه کار کشراورزی
مدیران این کسب وکارهرا ،تعرداد اعضرای خرانوار مردیر ،میرزان وام
دریافتی برای احداث کسبوکار ،تحصیعح مردیر ،سرن مردیر ،تعرداد
نیروی کار مشغول در کسبوکار ،فا له محل کسبوکرار ترا شرهر و
مقدار سطح زیر کشت بر موفقیت این کسبوکارهرا تر ثیر معنریداری
داشتند .مقصودی ( )85در مطالعره خرود بره شناسرایی عوامرل مروثر
برپایداری کسب و کرار خررد در بخرش کشراورزی اسرتان خوزسرتان
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
ای رابطه منفی و معنی داری با پایداری کسب و کار خررد کشراورزی
در این استان وجود دارد .برا جمرعبنردی مطالعراح پیشرین مریتروان
دریافت که موفقیت و تداوم فعالیت یک بنگراه تولیردی را نمریتروان
وابسته به یک عامل خاص دانست و این شراخص برا توجره بره نروع
بنگاه ،شرایط اقتصادی ،اجتماعی ،زیربنایی و فرهنگری منطقره مرورد
مطالعه متفاوح میباشد .با توجه به اهمیت و ضرورح ارزیابی عوامرل
اثرگذار بر الول عمر و تداوم فعالیت کسبوکارها از جمله شرکت های
سهامی زراعی به عنوان الگویی جهت توسعه روسرتایی و کشراورزی،
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مطالعه حاضر به منظور بررسی عوامل اثرگذار بر تداوم فعالیت شرکت
سهامی زراعی خضری انجام شده است که نتایج آن میتواند به عنوان
ابزاری موثر به منظور تداوم بخشی به فعالیت سایر شرکت های فعرال
در این حوزه و افزایش اشتغال و درآمد سرانه روستائیان به کار گرفتره
شود.
مبانی نظری و روش تحقیق

پژوهش حاضر بر مبنای هدف از نوع کراربردی و از لحرا نحروه
گردآوری دادهها از نوع تو یفی-پیمایشی میباشد .جهت دستیابی بره
اهداف تحقیق ،ابتدا با توجه به پیشرینه پرژوهش و برا بهررهگیرری از
نظراح اساتید دانشگاهی و کارشناسان خبره شررکت سرهامی زراعری
خضری ،اقدام به الراحی پرسشنامه شده است .این شرکت در کیلومتر
 53جاده قاین -گناباد در استان خراسان جنوبی در بخش نریم بلرو
شهرستان قائناح به مرکزیت شهر خضری و به فا له  853کیلومتری
از مرکز استان خراسان جنوبی قرار دارد کره در شرهریور سرال 8911
ت سیس و در ابتدای سال  8951همزمان با پیروزی انقعب شکوهمند
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اسعمی منحل و مجدداً در اسفند  8939بنا به درخواست اکثریت مردم
محل ابقاء و به فعالیت خود ادامه میدهد .بخشهای مختل شررکت
شامل واحد زراعت ،باغبانی ،گراوداری ،لبنری ،خرورا دام و پررورش
ماهی میباشد .در این پژوهش عوامل مکان یابی ،سرمایه اجتماعی و
سرمایه انسانی سه سازه ا لی هسرتند کره برا اسرتفاده از االععراح
مستخرج از پرسشنامهها ،در گام اول به ارزیابی وضعیت فعلی هر یک
از سازهها در این شرکت پرداخته شده سپس عوامل مرؤثر برر ترداوم
فعالیت این شرکت به ترتیب اهمیرت مشرخص شردهانرد .بره منظرور
اولویتبندی عوامل مؤثر و میرزان تر ثیر هرکردام برر ترداوم فعالیرت
شرکت سهامی زراعی خضری از روش شاخص سرازی اسرتفاده شرده
است .هرکدام از سازهها شامل ابعاد مختلفی مریباشرند و هرر یرک از
ابعاد توسط تعدادی گویه یا سوال و با استفاده از الی لیکرح سنجیده
شده است .در جدول  8هریک از شاخصها و تعداد گویههای آن ارائه
شده است.

جدول  -1نظریهها و تعداد گویههای مورد استفاده
Table 1- Theories and number of used indicators

تعداد گویهها

عوامل

نظریه

Number of indicators

Factors

Theory

8

زیر بنایی

12
10
8
8
14
8
7
85
10
23

Infrastructure

اقتصادی
Economic

سیاسی

مکان یابی

Political

Location finding

فرهنگی و اجتماعی
Sociol-economic

ایجاد و حفظ مزایای رقابتی
Maintaining competitive benefits

بعد ارتباطی
Communication dimension

بعد ساختاری

سرمایه اجتماعی

Structural dimension

Social capital

بعد شناختی
Cognitive dimension

توانمندی های شناختی
Cognitive abilities

توانمندی های فرا شناختی

سرمایه انسانی

Metacognitive abilities

Human capital

توانمندی های غیر شناختی
Non-cognitive abilities

ماخذ :منابع 8و یافتههای

پژوهش8

Source: References & Study findings

 -8آووجوال ( ،)1چان ( ،)1هوور و جیرانتانی ( ،)83جانثیراپانیچ و بنجامین ( ،)88مازارول و چو ( ،)83نادری و همکاران ( ،)98منتظری و همکاران ( ،)83پورتر ( ،)91ذبیحری لهرمری
()18
 -8در اینجا منظور از یافتههای پژوهش گویههایی است که از الریق مصاحبه با کارشناسان خبره شرکت مذکور جهت افزایش دقت به پرسشنامه اضافه شدند.
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جامعه آماری پژوهش شامل  833نفر از کارکنان و اعضای هیئت
مدیره شرکت سهامی زراعی خضری میباشرد .روش نمونرهگیرری در
این پژوهش به ورح تصادفی ساده میباشد .به این ورح کره 15
پرسشنامه به ورح تصادفی در بخشهای مختل شرکت و در الری
سه نوبت توزیع و در نهایت  93پرسشنامه بطرور دقیرق تکمیرل و در
تحیل نتایج مورد استفاده قرار گرفته است .جهت افزایش دقت کار ،در
بیشتر موارد سعی شده پرسشنامهها به ورح مصاحبه تکمیرل شرود.
پس از جمعآوری دادهها ،از روش شاخصسازی جهت ارزیابی میزان و
اثر هر کدام بر تداوم فعالیت این شرکت استفاده شده است.
نظریه مکان یابی

مکانیابی مراکز به معنی یافتن مکان مناسب برای مراکز جدید و
یا فعلی ،با در نظرگرفتن مراکز موجرود و محردودیتهرایی اسرت کره

وجود دارند ،به الوریکه الرح در اقتصرادی تررین مکران ممکرن بره
بهرهبرداری برسد و رقابتپذیری آن به عنوان یکی از اهداف کلیردی،
مدنظر باشد ( .)88به عبارتی مکانیابی ،قابلیت و تواناییهای مناسرب
برای یک فعالیت در منطقه را از لحا وجود زمین مناسرب و کرافی و
ارتباط آن با سایر کاربریها و پارامترهای دیگر برای انتخراب مکرانی
مناسب برای کاربری خاص مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد (.)9
دراین پژوهش جهت ارزیرابی عوامرل تاثیرگرذار برر مکران یرابی
شرکت سهامی زراعی خضری ،پس از مطالعه مستنداح (کتابخانرهای،
اینترنتی) ،گزارشها ،آمار و االععاح موجود و ارزیابی نظر کارشناسان
شرکت و همچنین با مرور مطالعاح پیشین 5 ،معیار ا لی و تعرداد 13
زیر مولفه در نظر گرفته شده است .مولفههرای اسرتفاده شرده جهرت
ارزیابی سیستم مکانیابی شرکت سهامی زراعی خضری در جردول 8
ارائه شده است.

جدول  -2عوامل موثر بر مکانیابی کسب و کار
Table 2- Factors affecting business location

عوامل

گویهها

Factors

Indicators

 .1حمل و نقل  .2 Transportationارتباالاح  .3 Communicationخدماح کسب و کار  .4 Business servivesمنابع پایه در دستر
 .5 resourcesآب و هوا (اقلیم) ) .6 Wheater (Climateنوع خا  .7 Soil typeدردستر بودن انرژی  .8 Energy accessiibilityامکاناح
لوله کشی آب Water plumbing facilities
 .1زمین مناسب و آماده کشت  .2 Fertile landدر دستر بودن نیروی کار  .3 Labour availabilityدسترسی به سرمایه Access to capital
 .4نرخ بهره  .5 Convenient interest rateهزینه مواد اولیه  .6 Cost of raw materialsهزینه انرژی  .7 Energy costهزینه زمین.8 land cost
هزینه ساخت و ساز کارخانه  .9 Factory construction costsهزینه حمل و نقل  .10 Transportation costدسترسی به تامین کنندگان Access
 .11 to suppliersدسترسی و نزیکی به بازار  .12 Access to the marketقدرح خرید مصرف کنندگان The purchasing power of consumers
 .1مشوق های اقتصادی  .2 Economic incentivesسیاست مالی موثر .3 Effective fiscal policyساختار مالیاتی .4 Taxation structure
اتحادیه های کارگری  .5 labor unionsقوانین کار  .6 work lawsحمایت دولت در آموزش  .7 Government support in educationحمایت
دولت در اشتغال  .8 Government support in employmentحمایت دولت در پرداخت اعتبار Government support in providing
 .9 credit/loansحمایت دولت در جهت امکاناح رفاهی  .10 Government support for amenitiesقوانین محیط زیستی Environmental
Basic

عوامل زیربنایی
Infrastructure
factors

عوامل اقتصادی
Economic factors

عوامل سیاسی
Political factors

regulations

 .1نقش اعضای جامعه  .2 The Role of Community Membersنقش اعضای خانواده  .3 The Role of Family Membersنقش دوستان و
آشنایان  .4 Role of friends and acquaintancesنزدیکی به خانواده و محل سکونت  .5 distance to family and residential areaایجاد شغل
برای اعضای جامعه  .1 Creating jobs for community membersتوسعه منطقه خضری  .8 Development of Khazri areaکاهش آسیب های
اجتماعی ناشی از اشتغال و درآمد نامناسب در شهر خضری Reduction of social damages caused by employment and inadequate income

عوامل فرهنگی و
اجتماعی
Socio-economic
factors

in Khazri city

 .1ظرفیت افزایش تولید  .2 Capacity for increasing productionظرفیت گسترش کسب و کار  .3 Business expansion capacityظرفیت ارئه
خدماح بهتر به مشتریان  .4 Capacity for providing better customer serviceافزایش ثروح سهامداران Increase in shareholders wealth
 .5کاهش هزینه  .6 Cost reductionکاهش زمان تولید  .7 Productin time reductionعدم تراکم شرکت ها و عدم وجود رقابت Lack of
 .8 corporate density and lack of competitionاشتغال اکثریت افراد بومی در شغل کشاورزی و داشتن تجربه Employment of the majority
of indigenous people in agricultural occupations and having experience

ماخذ :منابع و یافتههای پژوهش

8

Source: References & Study findings

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

عوامل حفظ مزیت
رقابتی
Factors of
maintaining

competitive
benefits

بررسی تأثیر نظریههای مکانیابی ،سرمایه اجتماعی و انسانی بر تداوم فعالیت شرکتهای سهامی زراعی

نظریه سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی به پیوندها و ارتباالاح میان اعضرای شربکه بره
عنوان منبع با ارزشی اشاره میکنرد کره برا خلرق هنجارهرا و اعتمراد
متقابل موجب تحقق اهداف سازمان میشود ( .)3به کارگیری سرمایه
اجتماعی در سطح سازمانی و تعراونی دارای مزایرایی همچرون ایجراد
سازمان کاری و تیمهای منعط  ،ارائه سراز و کارهرایی بررای بهبرود
مدیریت عملکرد گروهری ،زمینرهسرازی بررای توسرعه سررمایههرای
غیرمادی در سازمان و افزایش تعهد اعضا و کارکنان سازمان نسبت به
مصلحت عامه میباشد ( .)81در این پژوهش جهرت ارزیرابی سررمایه
اجتماعی از پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتمراعی ناهاپیرت و گوشرال
( )98استفاده شده است که دارای  9بعد ساختاری ،ارتباالی و شناختی
میباشد که هفت خرده مقیا شامل شبکهها ،اعتماد ،همکاری ،فهم
متقابل ،روابط ،ارزشها و نهایتا تعهد را مورد بررسی قرار میدهد و در
 83گویه تنظیم شده و بر اسا مقیا پنج گزینهای لیکرح سراخته
8
شده است (.)98
 بعد ساختاری سرمایه اجتماعی ،الگوی کلری روابطری را کره درسازمانها یافت میشود ،در نظر دارد و میزان ارتباالی را که افرراد برا
یکدیگر در سازمانها برقرار میکنند ،در بر میگیرد.
 بعد ارتباالی سرمایه اجتماعی ،به ماهیرت و کیفیرت روابرط دریک سازمان اشاره دارد.
 بعد شناختی سرمایه اجتماعی ،به عنوان یرک مکرانیزم اتصرالدهنده ،به افراد سازمان در ادغام و یکپارچهسازی منابع کمک میکند.
در نتیجره باعر کراهش تضراد ،تسرهیل ارتباالراح و ایجراد اهررداف
مشتر میشود .به بیان دیگر این بعرد دربرگیرنرده میرزان اشرترا
کارکنان در یک شبکه اجتماعی ،در یک دیدگاه یا در مشتر میان
آنهاست.
نظریه سرمایه انسانی

شولتز ( )91مفهوم سرمایه انسانی را بهالور رسرمی مرورد بحر
قرار داد و در آن ،مهارح و دانش را به عنوان شکلی از سرمایه انسرانی
معرفی کرد .در این مطالعه به منظور بررسی متغیر سررمایه انسرانی از
پرسشنامه سرمایه انسانی نادری شامل  881سوال در سه مولفره و در
قالب الی لیکرح پنج گزینه ای استفاده شده است .مولفههای مرورد
بررسی در این مطالعه عبارتند از توانمندیهای شناختی ،توانمندیهای
فراشناختی و توانمندیهای غیر شناختی (.)93 ،91
 توانمندی های شناختی :شامل االععاح ،دانش ،مهرارح هرای -8با هدف کاهش حجم مقاله از ارائه گویهها اجتناب شده است .برای مطالعه بیشتر
بیشتر به ( )98و ( )81مراجعه شود.
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فنی و حرفهای و تخصص میباشد.
 توانمندیهای فراشناختی :عبارتست از آگاهی از دانش ،افکار وفرایند یادگیری خود همراه برا نقراط ضرع و قروح مربروط بره آن و
همچنین توانایی ا عح ،بازافرینی افکار ،عقاید و فرایند یادگیری خود.
 توانمندیهای غیرشناختی (شایستگیهای عراالفی-ارتبراالی):عبارتنررد از شررناخت و در احساسرراح ،عواالرر و ویژگرریهررای
شخصیتی-رفتاری خود و دیگران و توانمنردی در مردیریت و توسرعه
آنها.
جهت تجزیه و تحلیل دادههای کیفری عرعوه برر بهررهگیرری از
آمارهای تو یفی مانند فراوانی و در د ،آزمونهای ناپرارامتری ماننرد
 X2برای بررسی درجه تعمیم و یا قابلیت تعمیم نتایج بره کرل جامعره
آماری استفاده شد .به منظور محاسبه نمره (امتیاز) دیدگاه پاسخ گویان
نسبت به مولفههای مربوط به نظریههای مکانیابی ،سرمایه اجتماعی
و سرمایه انسانی از رابطه زیر استفاده شد (:)81
()8

= Si

که در آن  Siنمره هر مولفه و  fiفراوانی پاسرخهرا در هرر مولفره
میباشد و امتیاز نگرش ا عً ،خیلی کم ،کم ،متوسرط ،زیراد و بسریار
زیاد هر یک از مولفهها به ترتیب برابر با  1 ،9 ،8 ،8 ،3و  5میباشرد.
برای محاسبه شاخص های هر کدام ازنظریهها مرذکور از رابطره زیرر
بهره گرفته شد:
()8
امتیاز اختصاص یافته شده مولفههای جزئری
که در آن
حداکثر امتیاز اختصاص یافته به هر یک از
هر گروه و
مولفههای جزئی میباشرد .در نهایرت نیرز از میرانگین شراخصهرای
محاسبه شده از رابطه باال برای محاسبه شاخص کل در هرر گرروه از
مولفههای مربوط به نظریاح اسرتفاده شرد .کره میرزان شراخص 3/5
نشان دهنده حد متوسط هر مولفه میباشد و به تبع آن ،میزان شاخص
کمتر از  3/5به منزله سطح پرائین ترر از متوسرط و براالتر از  3/5بره
معنای سطح باالتر از متوسط قلمداد میشود .شاخصسرازی متغیرهرا
این امکان را فراهم آورده اسرت کره برا توجره بره محردودیت تعرداد
نمونهها ،برآورد مطلوبی حا ل و از تعدد متغیرها نیز جلروگیری شرده
است 8.تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزارهای آمراری Spss
و  Excelانجام شده است.

 -8جهت االمینان از معنیداری گویهها و قابلیت تعمیم آن به کرل جامعره ،از آمراره
 X2در بسته نرمافزاری  SPSSاستفاده شده است که تمامی گویههای مطرح شرده
در این پژوهش در یکی از سطوح یک ،پنج و یا ده در د معنیدار شدهاند.
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جدول  -3عوامل موثر بر مکانیابی شرکت سهامی زراعی خضری
Table 3- Factors affecting Khezri agricultural corporation location

میزان

مهمترین گویهها

شاخص

The most important indicators

عوامل
Factors

Index value

منابع پایه

0.735

Basic resources

دسترسی به زمین آماده کشت ،دسترسی به نیروی کار

0.720

Fertile land, Labour availability

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

توسعه منطقه خضری

0.711
0.650

Development of Khazri area

مشوق های اقتصادی

0.580

Economic incentives

0.676

عوامل زیربنایی
Infrastructure factors

عوامل اقتصادی
Economic factors

عوامل ایجاد و حفظ مزایای رقابتی
Factors of maintaining competitive
benefits

عوامل فرهنگی و اجتماعی
Socio-economic factors

عوامل سیاسی
Political factors

شاخص کل عوامل
Index of all factors

ماخذ :یافتههای پژوهش
Source: Study findings

نتایج و بحث
مطابق االععاح مستخرج از پرسشنامههرا ،میرانگین سرن نمونره
آماری  ،91/89تجربه کرار کشراورزی آنهرا  3/19و میرانگین سرابقه
فعالیت ایشان در شرکت سهامی زراعی خضری  88/1سال مریباشرد.
بر این اسا  ،نیروی کار غالب این شرکت را نسل جوان ،دارای سابقه
فعالیت قابل قبول و تجربره کرار کشراورزی تشرکیل مریدهنرد کره
میتواند به پیشبرد بهتر اهداف سازمان کمک شایانی نمایرد .در ادامره
ت ثیر سازههای پژوهش بر تداوم فعالیت شرکت سهامی زراعی خضری
مورد بررسی قرار گرفته است.
نظریه مکانیابی و تداوم فعالیتت شترکت :جردول  9نقرش
عوامل موثر بر مکان یابی شرکت سرهامی زراعری خضرری را نشران
میدهد .عوامل زیربنایی بیشترین تاثیر را بر مکانیرابی ایرن شررکت
دارد .معیار "وجود منابع پایه" از جمله چراههرای آب ،قنراح ،باغراح،
سفرههای زیرزمینی و  ...موثرترین معیار در عوامل زیر بنایی به شرمار
8
میرود.
به باور  39/9در رد از پاسرخ دهنردگان ایرن عامرل دارای تراثیر
متوسط به باالیی بر مکان یابی شرکت میباشد .البق نتایج مطالعراح
خالصی ( )88عوامل زیر ساختی -دسترسری و افراسریابی و همکراران
( )8عوامل توپوگرافی و حمل و نقل دارای بیشرترین تراثیر در مکران
یابیهای نعتی میباشند .دومرین شراخص اثرگرذار برر مکرانیرابی
 8معیار اولویتبندی گویهها مجموع امتیازاتی است که برا توجره بره نظرراح پاسرخ
دهندگان پرسشنامهها برای هر گویه محاسبه شده است .گویهای که باالترین امتیراز
را به خود اختصاص دهد ،در جایگاه اول قرار میگیرد.

شرکت عامل اقتصادی است که از این بین معیارهای "دسترسری بره
زمین آماده کشت" و "دسترسی به نیروی کار" از بیشترین مقردار در
بین عوامل اقتصادی برخوردار بوده اند .فرناندز و رویز ( )89و نصرالهی
و الحی ( )99نیز در مطالعاح خود عوامل اقتصادی را در زمره مهرم
ترین عوامل تاثیرگرذار در مکران یرابی شرهر هرای رنعتی قررار
میدهند .معیار های "هزینه زمین ،دسترسی به سرمایه ،هزینره مرواد
اولیه " به ترتیب در اولویتهای بعدی عوامل اقتصادی موثر بر مکان
یابی شرکت قررار گرفترهانرد .جایگراه سروم تاثیرگرذاری برر سیسرتم
مکانیابی این شرکت مربوط به عوامل ایجاد و حفظ مزایرای رقرابتی
است که معیار "اشرتغال اکثریرت افرراد برومی در شرغل کشراورزی و
داشتن تجربه" به عنوان موثرترین معیرار از دیردگاه پاسرخ دهنردگان
شناخته شده است .معیارهای "ظرفیت افزایش تولید ،افرزایش ثرروح
سهامداران ،ظرفیت گسترش کسب و کار " نیز جزء مهمترین عوامرل
رقابتی اثرگذار بر سیستم مکان یابی این شرکت قرار گرفتند.
عوامل فرهنگی اجتماعی چهارمین شاخص موثر برر مکران یرابی
شرکت سهامی زراعی خضری میباشد که در این بین معیرار "توسرعه
منطقه خضری" رتبره اول را در برین معیارهرای اثرگرذار فرهنگری و
اجتماعی کسب کرد .اسماعیلیان ( )83نیز در پژوهش خود وجود رابطه
مثبرت برین تمرکرز شرهر هرای رنعتی و میرزان توسرعه یرافتگی
شهرستانها را نتیجه میگیرد .معیارهای "نزدیکی به خانواده و محرل
سکونت ،کراهش آسریب هرای اجتمراعی ناشری از اشرتغال و درآمرد
نامناسب در شرهر خضرری ،ایجراد شرغل بررای اعضرای جامعره" در
رتبههای بعدی معیارهای فرهنگی و اجتماعی موثر بر مکانیابی ایرن
شرکت داشتهاند .و در نهایت عوامل سیاسی کمترین تاثیرگذاری را بر

بررسی تأثیر نظریههای مکانیابی ،سرمایه اجتماعی و انسانی بر تداوم فعالیت شرکتهای سهامی زراعی

مکانیابی شرکت سرهامی زراعری خضرری داشرته اسرت .معیارهرای
"مشوقهای اقتصادی برای جذب سرمایهگذار ،سیاسرت مرالی مروثر،
حمایت دولت در جهت تسهیل پرداخت اعتبار" مهم تررین معیارهرای
عوامل سیاسی به شمار میآیند .از آنجاییکه توزیع ناعادالنه امکانراح
در سطوح ملی و محلی و بین مناالق از جمله مشرکعتی اسرت کرره
باع مهاجرح مردم به شهرهای بزرگتر مریشرود ،بنابراین میتروان
از الریرق مکرانیابی مناسب ،ضمن غلبه بر مشکل مرذکور از الریرق
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رونق بیشتر مناالق مختل  ،شکافهای ایجاد شرده و نرابرابری برین
مناالق را بر الرف کرد (.)85
در جدول  1تاثیر عوامل مکانیابی بر تداوم فعالیت این شرکت به
ترتیب اولویت آمده است .همانطور کره از االععراح جردول برداشرت
میشود ،شاخص کل اثرگذاری سیستم مکانیرابی برر ترداوم فعالیرت
شرکت  3/13محاسبه شد که نشان از تاثیر باالتر از متوسرط سیسرتم
مکانیابی بر تداوم فعالیت شرکت دارد.

جدول  -4تاثیر عوامل مکانیابی برتداوم فعالیت شرکت سهامی زراعی خضری
Table 4- The impacts of location decision factors on the continuation of Khazri agricultural corporation activity

میزان
مهمترین گویهها

شاخص

The most important indicators

Index
value

منابع پایه ،امکاناح لوله کشی آب و نوع خا

0.749

Basic resources, Water plumbing facilities, Soil type

دسترسی به زمین آماده کشت ،نیروی کار و قدرح خرید مصرف کنندگان
Fertile land, Labour availability, The purchasing power of consumers

اشتغال افراد بومی به شغل کشاورزی ،ظرفیت افزایش تولید و افزایش ثروح سهامداران

0.731

Employment of the majority of indigenous people in agricultural occupations, Capacity for
increasing production, Increase in shareholders wealth

0.723

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

0.700

توسعه منطقه خضری ،نزدیکی به خانواده و محل سکونت ،ایجاد اشتغال برای افراد جامعه
سیاست مالی موثر ،مشوقهای اقتصادی و قوانین کار

0.630

Effective fiscal policy, Economic incentives, work laws

0.700

عوامل
Factors

عوامل زیربنایی
Infrastructure factors

عوامل اقتصادی
Economic factors

عوامل ایجاد و حفظ مزایای رقابتی
Factors of maintaining
competitive benefits

عوامل فرهنگی و اجتماعی
Socio-economic factors

عوامل سیاسی
Political factors

شاخص کل عوامل
Index of all factors

ماخذ :یافتههای پژوهش
Source: Study findings

از جمله اقداماتی که این شرکت جهت مقابله با بحران کم آبری و
جلوگیری از خشک شدن حلقه هرای چراه انجرام داده اسرت ،سراخت
سدهایی به اسم زیوار در منطقه میباشد .ایجاد کارح هوشرمند بررای
سهمیهبندی چاهها و اجرای آبیاری قطررهای در قالرب تیر در تمرام
چاههای شرکت از سایر اقداماح مفید شرکت در این حوزه میباشد.
عوامل اقتصادی در رتبه دوم تاثیرگذاری بر ترداوم فعالیرت ایرن
شرکت قرار میگیرد ،که معیرار "دسترسری بره زمرین امراده کشرت،
دسترسی به نیروی کار ،قدرح خرید مصرف کننردگان ،دسترسری بره
سرمایه ،دسترسی و نزدیکی به بازار " از مهمترین معیارهای اقتصادی
از نظر تاثیر بر تداوم فعالیت شرکت سهامی زراعی خضرری بره شرمار
میروند .در شاخص عوامل ایجاد و حفظ مزیت رقابتی بعنوان سومین
عامل اثرگذار مکانی بر ترداوم فعالیرت ایرن شررکت ،معیرار "اشرتغال
اکثریت افراد بومی به شغل کشاورزی و داشتن تجربه" ،اولویت اول را
از آن خود کرده است .در واقع 33 ،در د پاسخ دهنردگان تراثیر ایرن
معیار بر تداوم فعالیت شرکت را باالتر از متوسط ارزیابی کردهانرد .بره

گفته مدیر عامل فعلی این شرکت ،سابقه الوالنی شرکت باع شرده
حتی کشاورزانی که در ابتدای کار مجموعه بیتجربره بودنرد ،پرس از
گذشت این سالها امروز به کشاورزانی با تجربه (کارشنا ) در حروزه
کاری خرود تبردیل شروند و شررکت از منرابع انسرانی ارزشرمند و برا
تجربهای برخوردار باشد که این خود مریتوانرد یکری از دالیرل مهرم
تداوم فعالیت شرکت سهامی زراعی خضری باشد .معیار های "ظرفیت
افزایش تولید ،افرزایش ثرروح سرهامداران ،کراهش هزینره ،ظرفیرت
گسترش کسب و کار ،ظرفیت ارائه خدماح بهتر به مشتریان ،کراهش
زمان تولید و عدم تراکم شرکتها و وجود رقابت" نیز در اولویت های
بعدی عوامل ایجاد و حفظ مزایای رقابتی قرار گرفتهاند .شواهد نشران
از عملکرد باالی شرکتهای سهامی زراعی در افزایش کمی و کیفری
محصوالح کشاورزی و رونق اقتصادی آن ،کاهش مهاجرح و افزایش
اشتغال و بهرهوری از منابع تولید دارد ( 89 ،81و  .)91به هم پیوسرته
بودن زنجیره تولید ،بره روز رسرانی تجهیرزاح ،ابرزار ،ماشرین آالح و
سیستمهای مورد استفاده مطابق با پیشرفتهای روز ،خریرد و نصرب
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دستگاههای تمام اتوماتیک در این شرکت ،در جهت افرزایش ظرفیرت
گسترش کسب و کار و در نهایت افزایش ثروح سهامداران کار کررده
است.
در بررین عوامررل فرهنگرری و اجتمرراعی معیررار "توسررعه منطقرره
خضری" ،اولویت اول را از آن خود کرده است .و پس از آن به ترتیب
معیارهای "نزدیکی به خانواده و محرل سرکونت ،ایجراد شرغل بررای
اعضای جامعه ،کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از اشرتغال و درآمرد
نامناسب در شهر خضری" موثرترین معیارهای فرهنگی و اجتماعی بر
تداوم فعالیت ایرن شررکت بره شرمار مریرونرد .برر البرق اظهراراح
کارشناسان ،کارکنان و سهامداران ایرن شررکت و مسرتنداح موجرود،
تاسیس شرکت سهامی زراعری خضرری نیرز در ایرن منطقره اسرباب
اشتغال تعداد زیرادی سرهامدار و اعضرای خرانواده آنهرا در راسرتای
فعالیتهای شرکت و در بخشهای مختلر را فرراهم نمروده اسرت.
افرزایش درآمررد سرررانه مررردم برومی ایررن شررهر و همچنررین مزایررای
اقتصادی ،زیربنایی و اجتماعی که از قبل تشکیل شرکتهای سرهامی
زراعی شامل حال کشاورزان ،بهرهبرداران و سهامداران میشود ،باع
بهبود انگیزه و تمایل کارکنان و سهامداران جهت انجام وظیفه هرچره

بهتر و در نتیجه تداوم فعالیت شرکت شده است چراکه این افراد ،خود
و خانواده خود را در سود این این شرکت سهیم مریداننرد و همچنرین
شرکت را وسیلهای جهت توسعه هرچه بیشتر منطقه زندگی خود تلقی
میکنند .همچنین به سبب ایجاد درآمد نسبتا ثابت برای سرهامداران و
خانواده آنها آسیبهایی از جمله فسراد ،دزدی و  ..را در ایرن منطقره
کاهش داده و از این جهت نیز حمایت و تمایل سراکنان بررای ادامره
فعالیت این شرکت را در پی دارد.
در سیستم مکانیابی شرکت ،عوامل سیاسی از کمترین تراثیر برر
تداوم فعالیت شرکت برخوردار بودهاند .البق اظهاراح کارشناسان ایرن
شرکت ،سیاستهای دولت حداقل در چند سال اخیرر نره تنهرا نقرش
بسزایی در تداوم فعالیرت ایرن کسرب و کرار نداشرته اسرت ،بلکره در
مواردی مانعی برای رشد و توسعه فعالیتها نیرز بروده اسرت .بعنروان
مثال با وارداح بیرویه شکر ،تقاضا برای تولید داخل کاهش پیدا کرده
و همین امر سبب کاهش تقاضای کارخانههای تولیردی قنرد و شرکر
برای چغندرقند تولیدی این شرکت نیز شده است.

جدول  -5بررسی میزان سرمایه اجتماعی در شرکت سهامی زراعی خضری
Table 5- Assessment of social capital in Khazri agricultural corporation

مهمترین گویهها

میزان شاخص

ابعاد

The most important indicators

Index value

Factors

0.642

بعد ارتباطی

قابل اعتماد بودن کارکنان

0.660

Staff reliability

پذیرفتن تفاوحها

0.621

Accept differences

وفاداری کارکنان به ارزشهای شرکت
Staff loyalty to company values

0.646
0.637

احترام به احساساح یکدیگر

0.620

Respect each other's feelings

مبادله االععاح و نظراح هنگام تصمیمگیری
Exchange of information and opinions when making decisions

0.655
0.679

وجود روحیه گروهی و تیمی بین کارکنان
Existence of group and team spirit among employees

وجود اهداف و ارزشهای مشتر بین کارکنان
Existence of common goals and values between employees

وجود اهداف و ارزشهای مشتر بین کارکنان
Existence of common goals and values between employees

ماخذ :یافتههای پژوهش
Source: Study findings

0.656
0.702
0.652

Communication dimension

اعتماد
Trust

فهم متقابل
Mutual understanding

تعهد
Commitment

بعد ساختاری
Structural dimension

شبکه ها
Networks

روابط
Relations

بعد شناختی
Cognitive dimension

همکاری
Cooperation

ارزش ها
Values

شاخص کل عوامل
Index of all factors

بررسی تأثیر نظریههای مکانیابی ،سرمایه اجتماعی و انسانی بر تداوم فعالیت شرکتهای سهامی زراعی

به عقیده کارشناسان این شرکت ،هرچند که دولت در سرالهرای
اولیه تاسیس این شرکت حمایت و پشتیبانیهای الزم را انجام میداده
و از این الریق مزیت رقابتی برای ایرن شررکت فرراهم مریشرده ،در
سالهای اخیر اعتباراح و خردماحدهری از سرمت دولرت و نهادهرای
دولتی در سطح خیلی پایینی قرار دارد .البق االععاح به دست آمده از
پرسشنامه مربوط به ایرن بخرش ،معیارهرای "سیاسرت مرالی مروثر،
مشوقهای اقتصادی برای جذب سرمایهگذار خصو ی ،قروانین کرار"
به ترتیب اولویتهای اول تا سوم را در بین تاثیر عوامرل سیاسری برر
تداوم فعالیت این شرکت به دست آوردهاند.
نظریه سرمایه اجتماعی و تداوم فعالیت شرکت :در جدول 5
ارزیابی میزان سرمایه اجتماعی و شاخصهای آن در شررکت سرهامی
زراعی خضری ارائه شده است.
بعد شناختی ،بعد ارتباالی و بعد ساختاری به ترتیب اولویرتهرای
اول تا سوم را از میان ابعاد سرمایه اجتماعی بره خرود اختصراص داده
اند .شاخص کل عوامل نیز بیشتر از  3/5میباشد و حاکی از آن اسرت
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که میزان سرمایه اجتماعی در این شرکت باالتر از متوسط میباشد.
جهت تحلیل جزئی تر ،به ترتیرب فاکتورهرای ارزشهرا ،اعتمراد،
همکاری ،روابط ،تعهد ،فهم متقابل و در نهایت شبکههرا ،از بیشرترین
میزان در این شرکت برخوردار بودهاند .بعبارتی گویههای "قابل اعتماد
بودن کارکنان ،وجرود اهرداف و ارزشهرای مشرتر برین کارکنران،
وفاداری کارکنان به ارزشهای شرکت ،وجود روحیه گروهری و تیمری
بین کارکنان و مبادله االععاح و نظراح بره هنگرام تصرمیمگیرری"
نسبت به سایر گویهها ،از بیشترین میزان در این شرکت برخوردارند.
نتایج حا ل از ارزیابی تراثیر ابعراد سررمایه اجتمراعی برر ترداوم
فعالیت شرکت سهامی زراعی خضری در جدول  3آورده شده است.

جدول  -6تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر تداوم فعالیت شرکت سهامی زراعی خضری
Table 6- The impacts of social capital dimensions on the continuation of Khazri agricultural corporation activity

میزان

مهمترین گویهها

شاخص

The most important indicators

ابعاد
Factors

Index value

بعد ساختاری

ترکیب االععاح و ایدهها برای انجام وظای

0.755

Combine information and ideas to complete tasks

ارزشها ،اهداف و دید سازمانی مشتر بین مدیران و کارکنان ،همفکری در بین بخشهای مختل شرکت

بعد شناختی

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

0.749

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

ارجحیت داشتن منافع شرکت بر منافع فردی ،جدیت کارکنان و تعهد به اهداف شرکت
ارزشها ،اهداف و دید سازمانی مشتر بین مدیران و کارکنان
Joint values, goals and organizational vision between managers and employees

Structural
dimension

0.754

Cognitive
dimension

بعد ارتباالی
Communication
dimension

شاخص کل عوامل
Index of all factors

ماخذ :یافتههای پژوهش
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
شناختی در اولویتهای بعدی قرار گرفتهانرد .معیرار هرای "ارزشهرا،
اهداف و دید سازمانی مشتر بین کارکنان و مدیران" رتبه اول را در
تاثیر بر تداوم فعالیت شرکت به دسرت آورد .از آنجرایی کره موفقیرت
شرکتهای سهامی زراعی ارتباط مستقیم با میزان همکاری و ترعش
و دلگرمی همه سهامداران در به سرانجام رسراندن و محقرق سراختن
اهداف شرکت دارد ،زمانی که سهامداران در مورد رابطه خود با شرکت
و اهداف آن توجیه نشده باشند البیعتراً پیشربرد و موفقیرت فعالیرت و

عملکرد شرکت دچار رکود و وقفه میگردد .معیارهرای "همفکرری در
بین بخشهای مختل شرکت ،ارجحیت داشتن منافع شرکت بر منافع
فردی ،جدیت کارکنان ،تعهد کارکنان به ارزشها و اهرداف شررکت"
بیشترین اثر را بر تداوم فعالیت این شررکت از نظرر پاسرخ دهنردگان
داشته اند .مقدار شاخص کل نیز نشان از تاثیر زیاد سرمایه اجتماعی بر
تداوم فعالیت شرکت مذکور دارد.
نتایج مطالعاح وگیراتزاکیس ( )13حراکی از نقرش مروثر سررمایه
اجتماعی در بهبود بخشیدن به کیفیرت زنردگی و مانردگاری افرراد در
جامعه میباشد .دادورخانی و همکاران ( )3در مطالعه خود رابطه مثبت
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بین سرمایه اجتماعی و سطح توسعه روستایی را تایید کردنرد .غیراثی
ندوشن و امین الرعایا ( )85تاثیر مثبت سررمایه اجتمراعی رابطرهای و
ساختاری را بر بهرهوری منابع انسرانی گرزارش دادنرد .نترایج مطالعره
شاهپسند و همکاران ( )91نیز نقش سرمایه انسرانی در بهبرود کیفیرت

زندگی را تایید کرد.
نظریه سرمایه انسانی و تداوم فعالیتت شترکت :جردول 1
میزان سرمایه انسانی در شرکت را نشان میدهد .با توجه به شراخص
کل ،سطح سرمایه انسانی در این شرکت باالتر از متوسط می باشد.

جدول  -7بررسی میزان سرمایه انسانی در شرکت
Table 7- Assessment of human capital in Khezri agricultural corporation

میزان

مهمترین گویهها

شاخص

The most important indicators

مؤلفهها
Factors

Index value

میزان االععاح در رابطه با شغل و حرفه خود

0.644

The amount of information about one's job and career

میزان االععاح در رابطه با شغل و حرفه خود

0.687

The amount of information about one's job and career

میزان آشنایی با رایانه

0.635

میزان بکارگیری مهارحها در انجام شغل و حرفه

0.678

Computer skills
The amount of skills used in the job and profession

توانایی ارائه راه حل برای چالشهای مرتبط با شغل

0.579

Ability to provide solutions to job-related challenges

مولفه  -1توانمندیهای شناختی
Cognitive abilities

ال  -االععاح
Information

ب -دانش
Knowledge

ج -مهارحهای فنی و حرفهای
Technical and professional skills

د -تخصص
Specialty

مولفه  -2توانمندیهای

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

فراشناختی
Metacognitive abilities

مولفه  -3توانمندیهای

پذیرش مسئولیت عملکرد شخصی

0.725

Accept responsibility for personal performance

غیرشناختی
Non- cognitive abilities

پذیرش مسئولیت عملکرد شخصی

0.664

Accept responsibility for personal performance

شاخص کل عوامل
Index of all factors

ماخذ :یافتههای پژوهش
Source: Study findings

باالترین سطح توانمندی در این شرکت مربوط به توانمندیهای
غیرشناختی است .همچنین پاسخ دهندگان میزان "پذیرش مسرئولیت
عملکرد شخصی" را در ایرن شررکت بسریار زیراد و بیشرتر از تمرامی
معیارهای سرمایه انسانی در این شرکت پیشبینی کردهاند .از جدول 1
جهت سنجش تاثیر مولفههای سرمایه انسانی بر تداوم فعالیت شرکت
سهامی زراعی خضری استفاده شرده اسرت .همرانطور کره در جردول
مشاهده میشود تاثیر سرمایه انسانی بر تداوم فعالیت شررکت از نظرر
پاسخ دهندگان در سرطح متوسرط بره براالیی قررار دارد .مولفره غیرر
شناختی ،فراشناختی و در نهایت شناختی به ترتیب جایگاه اول تا سوم
از نظر تاثیرگذاری بر تداوم فعالیت شرکت را دار میباشند.
مهمترین گویه موثر برر ترداوم فعالیرت شررکت سرهامی زراعری
خضری در مولفه توانمندیهای غیر شناختی" ،ایجراد هرم کوشری
گروهررری در ترررامین اهرررداف اجتمررراعی و مشرررتر " در حررروزه
توانمندیهای فراشناختی" :میزان آگاهی از نقاط ضرع و قردرح
خررود در رابطرره بررا فرآینررد یررادگیری" و در مولفرره توانمنتتدیهتتای

شناختی" ،انگیزه برای توسعه مهرارحهرا" مریباشرد .در نهایرت در
پژوهش حاضر دو گویه "انگیزه بررای توسرعه مهرارحهرا" و "ایجراد
هرمکوشری گروهری در ترامین اهرداف اجتمراعی (مهرارحهرای کرار
گروهی)" بیشترین تاثیر را درحوزه سرمایه انسرانی برر ترداوم فعالیرت
شرکت سهامی زراعی خضری از دیدگاه پاسخ دهندگان داشتهاند.
در همین راستا نتایج تحقیق تقوی و محمردی ( )93حراکی از آن
است که رشد سطح سواد در بزرگساالن و نیز رشد متوسط سالهرای
تحصیل نیروی کار ،تاثیر مثبت و معناداری روی رشد تولیرد ناخرالص
داخلی داشته است .نادری و همکاران ( )98نیز دریافتند کره در شرعب
شرکت بیمه آسیا برین سررمایه انسرانی و مؤلفره هرای آن -دانرش و
تخصص و مهارح -با میزان سود ،فروش ،درآمد و رضرایت مشرتریان
(بهاستثناء مهارح با درآمد) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

بررسی تأثیر نظریههای مکانیابی ،سرمایه اجتماعی و انسانی بر تداوم فعالیت شرکتهای سهامی زراعی
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جدول  -8تاثیر سرمایه انسانی بر تداوم فعالیت شرکت سهامی زراعی خضری
Table 8- The impact of human capital on the continuation of Khazri agricultural corporation activity

میزان

مهمترین گویهها

شاخص

The most important indicators

مولفهها
Factors

Index value

انگیزه برای توسعه مهارحها

0.695

Motivation to develop skills

االععاح در رابطه با شغل و حرفه ،اهداف و رسالتهای سازمان ،ععقه به تسهیم االععاح با همکاران
Information about the job and career, goals and missions of the organization, interest in sharing
information with colleagues

0.720

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

0.669

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

مولفه  -8توانمندیهای شناختی
Cognitive abilities

ال  -االععاح
Information

ب -دانش
Knowledge

ج -مهارحهای فنی و حرفهای

انگیزه برای توسعه مهارحها

0.733

Motivation to develop skills

کاربرد تخصص در شغل و محیط کار ،ارزیابی دقیق و سریع چالشها ،ارائه راه حل برای آنها
Application of expertise in work and work environment, accurate and fast assessment of
challenges, providing solutions for them

آگاهی از نقاط ضع و قدرح خود در رابطه با فرآیند یادگیری
Awareness of your weaknesses and strengths in relation to the learning process

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

انگیزه برای توسعه مهارحها ،مهارحهای کار گروهی

0.661
0.698
0.719
0.698

Motivation to develop skills, teamwork skills

Technical and professional
skills

د -تخصص
Specialty

مولفه  -8توانمندیهای فراشناختی
Metacognitive abilities

مولفه  -9توانمندیهای غیرشناختی
Non- cognitive abilities

شاخص کل عوامل
Index of all factors

ماخذ :یافتههای پژوهش
Source: Study findings

نتیجهگیری و پیشنهادها
نظر به نقش اثرگذار شرکتهای سهامی زراعی در تامین معیشت
و اشتغال جوامع روستایی ،مطالعه حاضر به منظور بررسی عوامل موثر
بر تداوم فعالیت شرکت سهامی زراعی خضری انجام شرد .نترایج ایرن
پژوهش نشان میدهد عوامل زیربنایی ،اقتصادی و مزیت رقرابتی بره
ترتیب مهمترین نقش را در مکانیابی و تداوم فعالیت شرکت سرهامی
زراعی خضری دارا میباشند .عوامرل فرهنگری و اجتمراعی و عوامرل
سیاسی نیز به ترتیب در جایگاه چهارم و پنجم تاثیرگذار بر مکانیرابی
و تداوم فعالیت شرکت قررار گرفتنرد .معیارهرای "در دسرتر برودن
منابع پایه ،در دستر بودن نیروی کار ،اشتغال اکثریت افراد بومی به
شغل کشاورزی و داشتن تجربره ،ظرفیرت افرزایش تولیرد" تاثیرگرذار
ترین معیارهای مکان یابی بر تداوم فعالیرت شررکت سرهامی زراعری
خضری محسوب میشوند.
مکانیابی محل مناسب برای استقرار نایع میتوانرد عرعوه برر
فواید اقتصادی ،اثراح نابهنجاری که این کاربری میتواند برر محریط
داشته باشد را تقلیل و کاهش دهد .از اینرو الزم است برنامهریرزان و
احبان کسب و کار قبل از احداث شهر های رنعتی مروارد الررح

شده را مورد توجه قرار دهند.
یافتهها نشان داد که سرمایه اجتماعی در این شررکت بره سرطح
قابل قبولی رسیده است .این سطح از سرمایه اجتماعی میتواند با تاثیر
بر تبادل االععاح و انتقال دانش ضرمنی و رریح موجرب گسرترش
ابداعاح و در نهایت عمده پیشرفتهای اقتصادی شود .از این رو تاثیر
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
عنا ر داشته اسرت ،بنرابراین پیشرنهاد مریشرود اقرداماتی در جهرت
الرحریزی و برنامهریرزی در حروزه بهبرود ارتباالراح برین واحردهای
سازمانی و ارتباالراح برین مردیران و کارکنران انجرام شرود .چنانچره
سازمانها بخواهند از الریق تقویت سرمایه اجتماعی گرامی در جهرت
تدوام فعالیت کسب وکار خود داشته باشند ،در ابتدا مدیران سازمانهرا
باید با اتخاذ تدابیر الزم اعضای سازمان را به انتقال آموختههای جدید
خود به یکدیگر ،ترکیب االععاح و ایدهها به هنگرام تصرمیمگیرری،
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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 در جهرت،مسیرهای شغلی و جدول جانشینی برای مشراغل سرازمان
" نظرر بره نقرش اثرگرذار معیرار.حفظ و پایداری کارکنان مهم اسرت
االععاح کارکنان از اهداف و رسالتهای سازمان و مشارکت گروهری
 اعمرال برنامره مردیریت،جهت تامین آنها" بر تداوم فعالیت شررکت
مشارکتی و به کارگیری سیستم ارائه پیشرنهاداح در سرازمان بعنروان
 مطمئنترین و قابل دسرتر تررین برنامرههرای،یکی از مناسبترین
.مشارکت ضروری مینماید
در نهایت ترتیب اثرگذاری سازههرای ا رلی پرژوهش برر ترداوم
 سرمایه:فعالیت شرکت سهامی زراعی خضری به این ورح میباشد
 قابرل ذکرر اسرت کره. سیستم مکانیابی و سرمایه انسرانی،اجتماعی
 بهبود هر یرک از ایرن،علیرغم اولویتبندی عوامل جهت فهم بیشتر
عوامل به نوبه خود تاثیر شایانی بر تداوم فعالیرت سرازمانهرا خواهرد
 بنابراین به برنامه ریزان و احبان کسب و کار تو یه میشود.داشت
جهت موفقیت و تداوم فعالیت کسب و کار خود توجه الزم را به موارد
 بررسی سایر عوامل موثر برر ترداوم فعالیرت.مطرح شده داشته باشند
. میتواند موضوع تحقیقاح آتی قرار گیرد،کسب و کار ها
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 بهبود فرآینرد ارتباالراح برین کارکنران و،آموزش ارتباالاح اثر بخش
 برگرزاری جلسراح و نشسرتهرا در،همچنین بین کارکنان و مردیران
،جوی کامع دوسرتانه و رمیمی بره منظرور ایجراد روابرط رو در رو
 ایجاد فر تهایی جهت افرزایش، استفاده از زبان و تجربیاح مشتر
 همچنرین از.روحیه کارگروهی و تیمی بین کارکنان پیشنهاد میشرود
آنجایی که وجود اهداف و ارزشهای مشتر برین کارکنران یکری از
،تاثیرگذارترین عوامل بر تداوم فعالیت این شرکت شناخته شده اسرت
 رسالت و اهداف سازمان،اقداماتی از جمله نهادینه کردن چشمانداز ها
 در،از الریق مشارکت کارکنان در خلق آنها و یرادآوری مکررر آنهرا
.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
 مدیران،عواملی چون بهبود سطح االععاح کارکنان در رابطه با شغل
 و همچنین انگیزه و ععقه به کسرب االععراح و،و مسئوالن ذیربط
دانش جدید و تسهیم آن با سایر همکاران در تداوم فعالیت این شرکت
 از این رو سرمایه گذاری در آموزشهای رسمی و سازمانیافتره و.دارد
تشویق و ترغیب کارکنان جهت دستیابی به دانرش روز برا اسرتفاده از
شیوههایی همچون تهیه برنامه غنیسازی و توسعه شرغلی و هچنرین
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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 noncognitive 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
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