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

1. Introduction

ntrepreneurship is recognized as one 
of the key skills in the 21st century. Al-
though entrepreneurship is not the only 
way to create jobs and increase the in-
comes of rural people, it is certainly the 

best and the most productive way. Therefore, with the 
expansion and development of entrepreneurship in ru-
ral areas, the rural population's enjoyment of goods and 

services is increased and, finally, economic growth and 
rural development emerge. Agriculture, as the dominant 
rural economy, is inherently a very risky and conversional 
occupation. In such a situation, rural entrepreneurship 
can be an effective tool for economic diversification. An 
entrepreneurial activity in each domain is formed on the 
basis of a sense of need and responsiveness to the eco-
nomic and social needs of individuals and the community. 
Therefore, entrepreneurs are responsible for their com-
munity by virtue of their different effects on the environ-
ment. On this basis, one of the important factors that can 
be mentioned to highlight the role of agricultural entre-

E

Citation: Sojasi Gheidari, H., Shayan, H., & Vaez Tabasi, A. (2019).[Measuring the Social Responsibility of Agricultural En-
 trepreneurship Corporations in Rural Areas: A Case Study of the Villages of Kashmar, Bardsakan and Khalil Abad (Persian)].
Journal of Rural Research, 10(2), 200-213, http://dx.doi.org/ 10.22059/jrur.2019.270334.1303

 : : http://dx.doi.org/ 10.22059/jrur.2019.270334.1303

Use your device to scan 
and read the article online

Copyright © 2019, Journal of Rural Research. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommer-
cial 4.0 International License which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.

http://dx.doi.org/ 10.22059/jrur.2019.270334.1303 
http://dx.doi.org/ 10.22059/jrur.2019.270334.1303 
http://dx.doi.org/ 10.22059/jrur.2019.270334.1303 
http://dx.doi.org/ 10.22059/jrur.2019.270334.1303 


Summer 2019. Vol 10. Num 2

201

preneurs in villages is their social responsibility. In fact, 
since man is a social being and lives in a community from 
birth to death, he has to learn how to constantly interact 
with other people and satisfy his needs in the society. To 
do this, learning social skills is needed. People learn these 
skills in the process of socialization, and their proper 
learning can lead to the formation of social responsibility. 
Social responsibility toward the community rests on the 
entrepreneurs’ devotion of their time, wealth, and ideas 
to the society. Accordingly, the main issue in the present 
research is to measure the social responsibility of agri-
cultural entrepreneurship corporations in rural areas. An 
emphasis is placed on the ethical, environmental, legal, 
socio-cultural, economic and humanitarian aspects of en-
trepreneurship in relation to the environment, customers, 
employees, community and stakeholders.

2. Methodology

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

3. Results 

A single-sample T test was performed for each dimen-
sion of social responsibility. Regarding the indicators 
of the legal dimension, social responsibility was seen 
in compliance with laws, adaptation of activities to lo-
cal laws and community conventions indicators. In the 
economic dimension, only introducing a company as a 
successful company with high profitability was of great 
social importance, which indicates a low level of account-
ability in this dimension. In social, ethical, environmental 
and humanitarian dimensions, the high social responsibil-
ity of entrepreneurship companies in rural areas was high-
lighted in all the indicators. Also, Spearman's correlation 
test was conducted for the relationship among the dimen-
sions of social responsibility. According to the reviewed 
studies, the highest correlation was observed among the 
legal and economic dimensions. , At the next level, the 

humanitarian dimension was the most closely correlated 
one with the other dimensions.

Finally, among the entrepreneurship companies, Ar-
maghan Company with Q = 1 and Negin Yaghoot Food 
Product Company with Q = 0.700 had the lowest ranks, 
but Fakhr Tarshiz Company with Q = 0.256 and the lead-
ing cultivating company of Saleh Kashmar with Q = 
0.078 ranked the highest.

4. Discussion 

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

5. Conclusion

The results of this study are consistent with the findings 
of Rodriguez et al. (2015) and Yaacob and Azmi (2012) who 
have looked at social responsibility in terms of human, 
humanitarian and Islamic values. The study is also consis-
tent with the research of Tuan (2015) and Akbari and Faham 

(2016) in such fields as transferring knowledge, teaching 
methods of work to others, and prioritizing environmental 
affairs. According to the discussed issues, it is suggested 
that the effective components should be made available 
for all company managers through corporate publica-
tions or bulletins so as for them to use the experiences of 
successful managers. It is also suggested that the manag-
ers who seek to corroborate social responsibility indica-
tors should be identified and equipped with appropriate 
hardware tools to have an opportunity for education and 
knowledge transfer. Finally, various workshops are sug-
gested to be set up to introduce different views about the 
dimensions of social responsibility in agricultural entre-
preneurship and up-to-date methods of dealing with those 
dimensions in business.
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مسئولیت پذیری اجتماعی ابزاری است برای بحث تعهداتی که یک شرکت باید نسبت به جامعه خود داشته باشد. در این راستا پژوهش 
حاضر سنجش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت هایی که در زمینه کشاورزی کارآفرین محسوب می شوند در 6 بعد اقتصادي، اخالقی، 
اجتماعی، زیست محیطی، قانونی و بشردوستانه را مدنظر قرار داده است. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی و تحلیلی است که با 
استفاده از مطالعات کتابخانه ای و میدانی از 10 شرکت کارآفرینی روستایی که در زمینه کشاورزی، در شهرستان های کاشمر و بردسکن 
و خلیل آباد فعالیت دارند اطالعات گردآوری و با استفاده از نرم افزار SPSS، Expert Choice و مدل ویکور فازی مورد تحلیل قرارگرفته 
است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین اکثر شاخص های مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های موردمطالعه همبستگی زیادی وجود 
دارد و همچنین در بین شرکت های کارآفرینی موردنظر، دو شرکت فخر ترشیز با Q به دست آمده 0/256 و شرکت کشت و صنعت پیشرو 
صالح کاشمر با Q به دست آمده 0/078 با تمهیدات خاصی که در بحث اشتغال زایی، استاندارد و کیفیت محصول، بسته بندی مناسب، 
بازاریابی دقیق، نگاه زیست محیطی، انجام داده اند باالترین رتبه ها و شرکت تعاونی خشکبار ارمغان بردسکن با Q به دست آمده 1، شرکت 

فرآورده های غذایی نگین یاقوت توس با Q به دست آمده 0/700 پایین ترین رتبه ها خود اختصاص داده اند.

کلیدواژه ها: 
شرکت های کارآفرینی 
کشاورزی، کارآفرینی 

روستایی، مسئولیت پذیری 
اجتماعی، ویکور فازی
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مقدمه

روستاها به علت داشتن منابع طبیعی و انسانی فراوان می توانند 
زمینه ساز ظهور بسیاری از کسب وکارهای نو و کارآفرینانه به ویژه 
در حوزه کشاورزی گردند (Chrisman et al., 2003). با گسترش 
بهره مندی  زمینه  روستایی،  مناطق  در  کارآفرینی  توسعه  و 
روستاییان از کاالها و خدمات رو به فزونی می گذارد و درنهایت، 
می شود  محقق  روستایی  توسعه  آن  متعاقب  و  اقتصادي  رشد 
(Bantel and Jachson, 2000). بنابراین کارآفرینی کشاورزی، یکی 

از اشکال متنوع کارآفرینی در روستاها است.  اما باید توجه داشت 
که کارآفرینان کشاورزی فردی و جمعی )شرکتی( به دلیل اثرات 
متنوع بر محیط انسانی و طبیعی پیرامون، مسئولیت هایی در 

رابطه با اجتماع خود دارند. 

مسئولیت پذیری اجتماعی نسبت به درگیر شدن کارآفرینان 
جامعه  راستای  در  ایده هایشان  و  ثروت  زمان،  کردن  وقف  در 
برمی گردد. ازنظر فورد مسئولیت پذیری اجتماعی، پیروي از قوانین 

اجتماعی و برآوردن انتظاراتی است که جامعه از فرد دارد. این 
قوانین از نقش های اجتماعی استنباط شده و درواقع بیان کننده 
هنجارهاي فرهنگی و اجتماعی است و چگونگی و میزان تعهد 
 (Ford, و التزام فرد نسبت به افراد دیگر جامعه را نشان می دهد
(325 :1985 که می تواند در ابعاد اخالقی، زیست محیطی، قانونی، 

شود.  پیگیری  بشردوستانه  و  اقتصادی  فرهنگی،   – اجتماعی 
براین اساس مسئله اصلی پژوهش حاضر سنجش مسئولیت پذیری 
اجتماعی شرکت های کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی 
با تأکید بر جنبه های اخالقی، زیست محیطی، قانونی، اجتماعی 
– فرهنگی، اقتصادی و بشردوستانه است که این مهم خود را 
در ارتباط با محیط زیست، مشتریان، کارکنان، جامعه و ذی نفعان 
منطقه  در  پژوهش  این  انجام  علت  همچنین  می دهد.  نشان 
موردمطالعه به این مسئله برمی گردد که مناطق روستایی مدنظر 
آن  برآیند  که  هستند  کشاورزی  محوریت  با  اقتصادی  دارای 
شکل گیری شرکت های کارآفرینی کشاورزی در جهت تبدیل و 
فرآوری تولیدات کشاورزی است. لذا در این پژوهش تالش گردیده 

1- استادیار، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. 
2- استاد، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3- دانشجوی دکتری، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

روستایی  مناطق  در  کشاورزی  کارآفرینی  شرکت های  اجتماعی  مسئولیت پذیری  سنجش 
)موردمطالعه: دهستان های شهرستان های کاشمر و بردسکن و خلیل آباد(

*حمداهلل سجاسی قیداری1، حمید شایان2، علی واعظ طبسی3
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است تا میزان پایبندی آن ها به ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی 
اهداف  مطرح شده،  مباحث  باتوجه به  گیرد.  قرار  موردسنجش 
کانونی مطالعه حاضر بررسی مفهوم و ماهیت مسئولیت پذیری 
مؤثر  شاخص های  و  عوامل  شناسایی  و  آن  تحلیل  اجتماعی، 
بر آن در کارآفرینی کشاورزی منطقه موردمطالعه است. بدین 
ترتیب پرسش های اصلی تحقیق را می توان چنین مطرح کرد: 
کشاورزی  کارآفرینان  اجتماعی  مسئولیت پذیری  تفاوت های 
و  اخالقی  بشردوستانه،  قانونی،  اجتماعی،  اقتصادی،  لحاظ  )به 
زیست محیطی( در بین شرکت های کارآفرینی کشاورزی چگونه 
بوده و کدام یک از شرکت ها ازنظر شاخص های مسئولیت پذیری 

اجتماعی، از وضعیت مطلوب تری برخوردارند؟

مروری بر ادبیات موضوع

به عنوان  کارآفرینی  و  اجتماعی  مسئولیت پذیری  موضوعات 
این  در  متعددی  مطالعات  تاکنون  و  بوده  جهانی  مسئله  دو 
حوزه به صورت مجزا انجام پذیرفته است: رودریگز و همکاران1 
بر  انسانی  ارزش های  که  دریافتند  مطالعه شان  در   ،)2015(
درک انسان از مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت اثر می گذارد و 
تفاوت های چشم گیری بین درک کارآفرینان و مصرف کنندگان، 
از مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت باتوجه به محیط فرهنگی 
آن ها دیده می شود و یافته ها نشان می دهند که اقدامات مختلف 
مدیریتی باید راهبردهای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت را 

هدایت کند. 

)2019(، در پژوهشی دریافتند که  و همکاران2  استرانیری 
متغیرهایی که بر هماهنگی زنجیره تأثیر می گذارند و مرتبط 
با  با بحث  تا  باوجود استانداردهای منابع هستند، در تالش اند 
اثرات  مدیریت  و  جلوگیری  برای  راه هایی  زنجیره ای،  شرکای 
زیست محیطی و هزینه های مرتبط با بازخورد ذی نفعان بیابند. 
را  اجتماعی شرکت  مسئولیت  تجزیه وتحلیل،  از  حاصل  نتایج 
ابزار استراتژیک برای بهبود روابط زنجیره تأمین  به عنوان یک 
سیاست های  ادغام  و  افزایشی  عمودی  هماهنگی  طریق  از 

زیست محیطی تأیید می کند.

بریونز پنالور و همکاران3 )2018(، در پژوهش خود، یک مدل 
اقدامات مسئولیت  بین  رابطه  برای تحلیل  معادالت ساختاری 
اجتماعی شرکتی )CSR( و تأثیر آن بر نوآوری و همکاری در 
بخش کشاورزی در مورسیا اسپانیا ارائه کرده اند. مدل پیشنهادی 
آن ها ارتباط بین همکاری و نوآوری و تأثیر آن بر عملکرد اقتصادی 
را نشان می دهد. عالوه بر این، این مدل ابتدا نشان می دهد که 
نوآوری بخشی از ارتباط بین همکاری و عملکرد است و دوم اینکه 

این همکاری بخشی از رابطه بین CSR و نوآوری است.

1. Rosario González-Rodríguez
2. Stranieri
3. Briones Peñalver

لومن و تسن4 )2016(، هدف مطالعه خود را تعریف موارد 
بیشتر  تحقیقات  از  پیروی  و  خاص CSR در صنایع کشاورزی 
مفهوم  یک  کشاورزی  صنایع  در   CSR آن ها  ازنظر  می دانند. 
چندبعدی و پیچیده است که حساس به فرآیند تبادل جریان بین 
شرکت ها و سهامداران است. درنهایت آن ها پیشنهاد می کنند که 
 CSR تحقیقات آینده باید بر ارزش افزوده مربوط به صنایع خاص
در چارچوب کلی CSR که از ادبیات مدیریتی گرفته شده است 

تمرکز کنند. 

سیلوا نینو5 )2015(، در پژوهشی به این پرداخت که کارآفرینی 
اجتماعی بازتاب دهنده نیازهای مرتبط با نظام اقتصادی است، 
اخالقی  بازتاب  نتیجه  اجتماعی  مسئولیت پذیری  درحالی که 
شرکت ها بر اساس وابستگی و روابط متقابل آن ها با جامعه است 
و هردوی آن ها به خلق ارزش های اجتماعی پایدار منجر می شوند.

که  رسید  نتیجه  این  به  خود  پژوهش  در   ،)2015( توآن6 
محیط  بر  مثبتی  تأثیر  شرکت  اجتماعی  مسئولیت پذیری 
کارآفرینانه دارد که درنهایت منجر به انتقال دانش در بین اعضای 

گروه می شود.

که  پرداخته اند  موضوع  این  به   ،)2012( عزمی7  و  یاکوب 
موفقیت  دیدگاه  از  تنها  اسالم  دیدگاه  از  کارآفرین  موفقیت 
مادي اندازه گیری نمی شود. این به این دلیل است که نیازهاي 
انسانی فقط محدود به دارایی هایی نیست که دارند، بلکه تمام 
ابعاد موردنیاز یعنی مذهب، هوش، زندگی، شرف و دارایی مادي. 
بین  معنی داری  رابطه  برمی گیرد،  در  را  مطالعه  این  درنهایت 
اجتماعی  با مسئولیت  مالزي  کارآفرینان مسلمان در  موفقیت 

انجام شده توسط آن ها نشان داد.

که  پرداختند  مسئله  این  به   ،)2011( همکاران  و  میترا 
مسئولیت پذیری اجتماعی ابزاری کارآمد برای حمایت از کارآفرینی 
اجتماعی است اگرچه همه عوامل آن به طور کامل جنبه اجتماعی 
ندارند و آن مواردی که بر سیاست مسئولیت پذیری اجتماعی 
تأثیرگذار است به عواملی ازجمله، انگیزه، فرهنگ ریسک پذیری، 
ماهیت ارتباط بین کار و سازمان اجتماعی، برقراری و پایداری 
ارتباط سودی که از بخش ها و تأثیرات اجتماعی به دست می آید 

بستگی دارد.

اکبری و فهام )2016(، در پژوهشی نشان دادند که درزمینه 
مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی، برنامه های اجرایی در خصوص 
مسئولیت پذیری نسبت به برخورداران اجتماعی و غیراجتماعی از 
قبیل سازمان های مردم نهاد و محیط زیست در اولویت تدوین قرار 
دارد. همچنین، در تدوین منشور اخالق کسب وکار، هنجارهاي 

4. Luhmann and Theuvsen
5. Silva Niño
6. Trong Tuan
7. Yaacob and Azmi
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مربوط به قیمت و توزیع و همچنین، هنجارهاي مربوط به تعهد و 
افشای اطالعات محصول نیاز به توجه جدي دارد.

شیبانی )2014( به صورت تحلیلی به این موضوعات پرداخته 
در  کسب وکار  مجموعه  یا  بنگاه  یک  اینکه  یعنی  که:  است 
فعالیت هایی که از معضالت اجتماعی بکاهد و کیفیت زندگی 

مردم را بهبود ببخشد به صورت داوطلبانه شرکت کند. 

مسئولیت پذیری  می دهد  نشان  تحقیق  پیشینه  بررسی 
بوده  موردتوجه  مهم  مسئله  یک  به عنوان  شرکت ها  اجتماعی 
است. اما نکته مهم اینکه تاکنون به مسئولیت پذیری شرکت های 
کارآفرینی پرداخته نشده است. لذا در تحقیق حاضر ضمن اشاره 
گردیده  تالش  اجتماعی  مسئولیت پذیری  تئوریک  مفهوم  به 
تا ابعاد کامل تری در حوزه های مختلف با مضامین و گویه های 

مختلف ارائه گردد. 

مبانی نظری

قادر  را  کشاورزان  که  است  اساسی  قابلیت  یک  کارآفرینی 
تهدیدهای  به  ببینند،  را  کسب وکار  فرصت های  تا  می سازد 
اقتصادی و اجتماعی پاسخ دهند و منابع درآمد خود را تنوع 
بخشند تا بتوانند سبک زندگی روستایی را درگذر زمان حفظ 
 (McElwee and Bosworth, 2010; Vik and McElwee, نمایند 
تالش  در  باید  شخصی،  سود  بر  عالوه  کارآفرینان   .2011)

باشند.  خود  جامعه  برای  غیرمادی  و  مادی  سودرسانی  برای 
به عبارت دیگر کارآفرینان نسبت به جامعه پیرامون خود نیز دارای 
مسئولیت اجتماعی هستند. مسئولیت پذیری اجتماعی به معنای 
ارزش قائل شدن برای ارتباطات به هم وابسته ای است که بین 
سازمان، گروه های ذی نفع، نظام اقتصادی و جوامع مرتبط وجود 
دارد. تاریخ توجه به مسئولیت اجتماعی در عمل، به سال های 
کارنگی  همچون  بزرگی  و  قدرتمند  تجار  هنگامی که   ،1920
و فورد به منظور ارتقاء شرایط اجتماعی، از بودجه خود به امور 
براین اساس،   .(Sheth, 2006) برمی گردد  می پرداختند،  خیریه 
مسئولیت پذیری اجتماعی ابزاری است برای بحث تعهداتی که 
یک شرکت باید نسبت به جامعه خود داشته باشد؛ شیوه ای است 
برای پیشنهاد ایده های سیاست گذاری در مورد عمل به تعهدات 
ذکرشده و نیز ابزاری است که به کمک آن می توان منافع دوجانبه 
شرکت و جامعه را در عمل به تعهدات، معین نمود. به بیان کلی، 
مسئولیت پذیری اجتماعی بر ارتباطات یک شرکت با ذی نفعانش 

.(Chandler & Werther, 2006) تأکید می کند

مسئولیت پذیری اجتماعی، مفهومی است که تعریفی از آنکه 
 (freeman & Hasnaou, موردقبول همگان باشد، ارائه نشده است
(2011. در تبیین این مفهوم، عده ای معنی تعهد یا مسئولیت 

قانونی را برداشت می کنند و شماری آن را به معنی رفتار مسئوالنه 
اجتماعی برحسب رعایت مسائل اخالقی می دانند. برای برخی 

دیگر معنی آن مسئول بودن و یا معادل کمک های خیریه است، 
بعضی نیز آن را به معنی آگاهی اجتماعی می پندارند، بسیاری 
از آنانی که مشتاقانه این مفهوم را پذیرفته اند، آن را به معنی 
مشروعیت و مقبولیت می دانند و تعداد کمی هم آن را به مثابه 
نوعی وظیفه محول شده برای اعمال ضوابط رفتاری عالی تر بر 
روی بنگاه های اقتصادی، بازرگانان، صنعتگران و نه شهروندان 
می پندارند (Snider et al. 2003). حال مسئولیت پذیری اجتماعی 
اجتماعی  دارد که در دو مدل مسئولیت پذیری  ابعاد مختلفی 
قانونی،  اقتصادی،  ابعاد  شامل   26000  ISO مدل  و  کارول 
بشردوستانه، اخالقی، اجتماعی و زیست محیطی بیشتر مورداشاره 
 (Royai & Mehrdost, 2010; Caroll, 1979, و تأکید قرارگرفته است
 1991; Belal Uddin, et al; 2008; Brimah, et al; 2013; Akinyomi,

 .2013; Cohen, 2007)

کشاورزی  کارآفرینان  اجتماعی  مسئولیت پذیری  بنابراین 
می تواند در تحقق اهداف توسعه پایدار کشاورزی نیز تأثیرگذار 
باشد. این بدان معنی است که هم صاحبان مزارع و صاحبان 
خود  ذی نفعان  الزامات  باید  کشاورزی،  حوزه  در  کسب وکارها 
دولتی،  نهادهای  و  طبیعی  محیط  مصرف کنندگان،  یعنی  را 
رعایت کنند و همچنین بر پایه استانداردهای مسئولیت پذیری 
اجتماعی شرکت تصمیم گیری کنند. این بسیار مهم است زیرا 
حدودی  تا  اصلی،  سهام داران  به عنوان مثال،  مصرف کنندگان، 
اعتماد خود را به کشاورزی به عنوان یک تهیه کننده غذا از دست 
دادند. این اعتماد ازدست رفته ممکن است با در نظر گرفتن مسیر 
مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و اجرای سیستم های مدیریت 
کیفیت و محیط زیست و سیستم های صدور گواهینامه )بیش 
پایدار(  کشاورزی  با  مرتبط  استانداردهای  دقیق  طرح  از 100 
(Genier et al., 2014) و همچنین با عمل به شیوه ای شفاف )با 

 (Jahn et al., 2004; استفاده از اقدامات اجتماعی و زیست محیطی
(Frentrup & Theuvsen 2006 برگردد.

بنابراین، مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت قطعاً باید 
قرار گیرد. درزمینه  بنگاه های کشاورزی موردتوجه  فعالیت  در 
مشترک  سیاست  جدید  اهداف  شرکتی،  اجتماعی  مسئولیت 

کشاورزی باید به شرح زیر باشد:

تولید کشاورزی از طریق افزایش رقابت و بهره وری و همچنین 
عملکرد مناسب بازار به منظور فراهم آوردن مواد غذایی قابل اعتماد، 

پایدار و مطمئن برای مصرف کنندگان.

حفظ تنوع قابل توجهی از محصوالت غذایی با کیفیت باال در 
مناطق روستایی و اطمینان دادن به مصرف کنندگان در مورد 

اطالعات محصوالت غذایی که خریداری می کنند.

حصول اطمینان از این که تولید مطابق با قوانین حفاظت از 
محیط زیست )هوا، خاک، آب(، رفاه حیوانات، تنوع زیستی و ایجاد 

مناطق روستایی جذاب باشد. 
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فرصت های  در  اروپا  اتحادیه  کشاورزی  سهم  بهینه سازی 
اقتصادی و ایجاد شغل در مناطق روستایی در سراسر اتحادیه اروپا 

تشویق مدیریت زمین که به حفاظت از تنوع زیستی، منابع 
طبیعی و زیستگاه ها بپردازد و باتوجه به شرایط منطقه ای عمل 

کند. 

و چشم انداز  زندگی  از  منصفانه  استانداردهای  آوردن  فراهم 
توسعه بلندمدت برای کشاورزان که مردان و زنان جوان را برای 

تبدیل شدن به کشاورزان حرفه ای، جذب می کند. 

شرکت های  در  اجتماعی  مسئولیت  نقش  پذیرش  بنابراین، 
کارآفرینی کشاورزی  باعث ایجاد تعهد اخالقی و درنتیجه تعامل و 
ایجاد ارزش اخالقی بین کارکنان آن شرکت ها شده و این موضوع 
نهایتاً به تولید محصول با کیفیت بهتر و سود بیشتر منجر می شود 

.(Mazur-Wierzbicka, 2015: 20)

روش شناسی تحقیق

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

(Standardization, 2010 که در مرحله مطالعه میدانی از طریق 

پرسشنامه در چارچوب طیف لیکرت، عملیاتی شده است.

به طورکلی، برای سنجش و تحلیل مسئولیت پذیری اجتماعی 
ابعاد  شرکت های کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی در 
قانونی، اقتصادی، اجتماعی، اخالقی، زیست محیطی و بشردوستانه 

33 شاخص مشخص شدند. اعتبار روایی این پژوهش بر اساس 
اعتبار محتوایی است. اعتبار محتوایی یک آزمون، معموالً توسط 
افرادی متخصص در موضوع موردمطالعه تعیین می شود. برای 
افزایش اعتبار این پژوهش، پرسشنامه تهیه شده در اختیار تعدادی 
از کارشناسان مطلع قرار داده شده تا مطالعه نموده و نظر خود 
را بیان نمایند. در این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ از بسته 
آلفاي کرونباخ  نتایج ضریب  نرم افزاری SPSS محاسبه گردید. 
0/858 محاسبه شده است. پایایي پرسشنامه در سطح مناسبي 
میزان  است.  میداني  پژوهش  براي  قابل اعتماد  و  داشته  قرار 
آلفای کرونباخ در ابعاد پنج گانه به ترتیب ابعاد قانونی، اقتصادی، 
اجتماعی، اخالقی، زیست محیطی و بشردوستانه در جدول شماره 

1 محاسبه شده است.

با توجه به آمار اداره کار و سازمان صنایع و معادن و جهاد 
شرکت   10 فعال،  به صورت  رضوی  خراسان  استان  کشاورزی 
تمام  به صورت  که  دارد  وجود  منطقه  در  کارآفرینی کشاورزی 
جامعه  اساس  این  بر  گردیدند.  انتخاب  مطالعه  برای  شماری 
آماری پژوهش حاضر، مدیران 10 شرکت کارآفرینی کشاورزی 
و همچنین افرادی که سمت اداری در این شرکت ها دارند است. 
لذا نمونه هدف بر اساس نمونه گیری هدفمند 80 نفر از مدیران 
کلیدی و تأثیرگذار شرکت ها تعیین شدند که از هر شرکت 8 نفر 
)1 نفر مدیرعامل، 3 نفر هیئت مدیره، 1 نفر مشاور شرکت، 1 نفر 
مدیر مالی شرکت، 1 نفر مدیر تولید شرکت، 1 نفر مدیر تأمین 
داده های  تجزیه وتحلیل  به منظور  است.  برابر  به صورت  شرکت( 
گردآوری شده باتوجه به اهداف و سؤاالت پژوهش، از آمار توصیفی 
 T )آزمون  استنباطی  آمار  و  میانگین(  فراوانی،  توزیع  )جدول 
 Expert تک نمونه ای، و آزمون همبستگی اسپیرمن( و نرم افزار

Choice و نرم افزار SPSS و مدل ویکور فازی استفاده شد. 
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جدول 1. ضریب آلفای کرونباخ.

آلفای کرونباخمتغیر

0/749بعد قانونی مسئولیت پذیری اجتماعی

0/858

0/700بعد اقتصادی مسئولیت پذیری اجتماعی

0/786بعد اجتماعی مسئولیت پذیری اجتماعی

0/891بعد اخالقی مسئولیت پذیری اجتماعی

0/846بعد زیست محیطی مسئولیت پذیری اجتماعی

0/738بعد بشردوستانه مسئولیت پذیری اجتماعی
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های تحقیق، 1397                                                                                                  
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جدول 2. اطالعات مربوط به شرکت های کارآفرینی کشاورزی در منطقه.

میزان اشتغال زایی نوع فعالیتنوع محصولنام شرکت
مستقیم )نفر(

سال شروع 
فعالیت

خوراک دام و طیور، فرآورده های دامی و لبنی کشت و صنعت پیشرو صالح کاشمر
و کشاورزی، گوشت مرغ و تخم مرغ

تولید و پرورش، صنایع تبدیلی 
2501360و عرضه

1001383بسته بندی، تولید و صادراتگیاهان دارویی و عرقیجاتگیاهان دارویی پرند کاشمر

71385تولید و پخشدستگاه جوجه کشیکاکل پری کاشمر

1001383فرآوری و عرضهفرآورده های لبنیفخر ترشیز )کوشان( کاشمر

81390پرورش، نگه داری و عرضهصیفی جات، سبزیجاتمجتمع گلخانه ای خلیل آباد

151393تولید و عرضهمشتقات انارنگین یاقوت توس

81383تولید، توزیع، صادرات و وارداتکشمش، زعفران، برنجخشکبار ارمغان بردسکن

51395بسته بندی و عرضهکشمش زرد، مویز، تیزابیکشمش سبز دشت کندر

121381تولید، فرآوری و تجارتخشکبار و زعفراننگین زعفران خراسان

121396پرورش و نگه داریدام و طیورکشاورزی و دام پروری اتحاد خلیل آباد
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های تحقیق، 1397                                                                                                  

یافته ها

می دهد  نشان  نمونه  جامعه  توصیفی  ویژگی های  بررسی 
که  56/25 درصد از افراد مورد پرسش در گروه سنی 40-31 
سال قرارگرفته اند و همچنین در بین پاسخگویان 81/25 درصد 
پاسخگویان،  تحصیالت  میزان  ازنظر  هستند.  مرد  پاسخگویان 
56/25 درصد تحصیالت لیسانس را دارا هستند. همچنین بررسی 
کشاورزی  کارآفرینی  که، 10 شرکت  می دهد  نشان  شرکت ها 
منطقه 517 شغل مستقیم ایجاد کرده اند. در این میان شرکت 
کشت و صنعت پیشرو صالح کاشمر از سابقه باالیی برخوردار بوده 
و بیشترین میزان اشتغال زایی نیز در این شرکت است )جدول 

شماره 2(.

کارآفرینی  شرکت های  اجتماعی  مسئولیت پذیری 
کشاورزی در مناطق روستایی

در بعد قانونی بین شاخص های مطرح شده تنها شاخص های 
)مطیع بودن در برابر قانون، سازگاری فعالیت ها با قوانین محلی 
و عرف جامعه( دارای میانگین به دست آمده باالتر از حد میانه 
زیاد  اجتماعی  مسئولیت پذیری  نشان دهنده  که  است   3 عدد 
در بعد قانونی در این شاخص ها است. در بعد اقتصادی در بین 
شاخص های بررسی شده، همه شاخص ها به جز، شاخص اهمیت 
با  مداوم  سودآوری  با  موفق  شرکتی  به عنوان  شرکت  معرفی 
میانگین به دست آمده 3/02، میانگین به دست آمده کمتر از حد 
میانه عدد 3 است که نشان دهنده میزان مسئولیت پذیری پایین 
در بعد اقتصادی در این شاخص ها است. در بعد اجتماعی در 
تمامی شاخص ها میانگین به دست آمده باالتر از حد میانه عدد 3 

است که نشان دهنده مسئولیت پذیری اجتماعی زیاد شرکت های 
کارآفرینی در بعد اجتماعی در مناطق روستایی است. در بعد 
اخالقی نیز در تمامی شاخص ها میانگین به دست آمده باالتر از 
حد میانه عدد 3 است که نشان دهنده مسئولیت پذیری اجتماعی 
زیاد شرکت های کارآفرینی در بعد اخالقی در مناطق روستایی 
است. در بعد زیست محیطی نیز در تمامی شاخص ها میانگین 
نشان دهنده  که  است   3 عدد  میانه  حد  از  باالتر  به دست آمده 
مسئولیت پذیری اجتماعی  زیاد شرکت های کارآفرینی در بعد 
زیست محیطی در مناطق روستایی است. در بعد بشردوستانه در 
تمامی شاخص ها میانگین به دست آمده باالتر از حد میانه عدد 3 
است که نشان دهنده مسئولیت پذیری اجتماعی زیاد شرکت های 
کارآفرینی در بعد بشردوستانه در مناطق روستایی است )جدول 

شماره 3(.

بررسی و اولویت بندی مهم ترین ابعاد مسئولیت پذیری 
اجتماعی شرکت های کارآفرینی در مناطق روستایی 

در جهت بررسی و رتبه بندی مهم ترین ابعاد مسئولیت پذیری 
اجتماعی شرکت های کارآفرینی در مناطق روستایی از نرم افزار 
Expert Choice استفاده شده است. لذا 15 نفر از کارشناسان 
خبره به صورت نمونه گیری غیر احتمالی جهت ارزیابی شاخص ها 
پژوهش  این  در  استفاده شده  دهی  وزن  روش  شدند.  برگزیده 
با استفاده از نرم افزار Expert choice است. همان طور که در 
تصویر شماره 1، مالحظه می شود، در بین ابعاد مسئولیت پذیری 
اجتماعی شرکت های کارآفرینی موردبررسی، بعد قانونی با وزن 

به دست آمده 0/247 دارای باالترین مقدار است.
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جدول 3. سنجش میزان مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی.

حد متوسط )3(: میانگین فرضی

معناداریTمیانگینشاخص هامعیارها
فاصل اطمینان
 تفاوت 0/95

پایینباال

قانونی

2/6515/4320/0002/802/45سازگاری فعالیت ها با قوانین دولتی
3/7016/5430/0003/903/34سازگاری فعالیت ها با قوانین محلی و عرف جامعه

3/1010/2540/0003/452/78مطیع قانون بودن
2/939/1980/0003/002/67برآوردن تعهدات قانونی درروند فعالیت ها

2/809/2340/0003/102/50سازگاری محصوالت با حداقل الزامات قانونی و استانداردها

اقتصادی

2/989/3450/0003/112/56حداکثر درآمد سهام از طریق رویه های صحیح
2/7810/6780/0003/002/43متعهد به سودآوری از طریق رویه های صحیح

3/2516/1230/0003/502/98ایجاد و حفظ موقعیت رقابتی قوی
2/7610/9840/0002/902/40دستیابی به سطح باالیی از کار آیی عملیاتی

2/908/9990/0003/232/78کنترل هزینه و کیفیت محصول

2/8915/1230/0003/002/56تضمین حقوق اقتصادی کارکنان

3/0216/9870/0003/162/90اهمیت معرفی شرکت به عنوان شرکتی موفق با سودآوری مداوم

اجتماعی

3/3413/4530/0003/702/90ایجاد اشتغال برای هم نوع
3/1012/4560/0003/562/98ثبات و پایداری اجتماعی

3/3212/7000/0003/472/95نگرانی نسبت به تأثیرات منطقه ای و اجتماعی
3/4613/7890/0003/882/99انتقال دانش کشاورزی موفق به دیگر کشاورزان

3/4013/1120/0003/672/97حفاظت و انتقال ارزش های فرهنگی

اخالقی

3/4515/1540/0003/562/98تولید محصول سالم
3/1012/1970/0003/452/98سازگاری با انتظارات، آداب ورسوم اجتماعی و هنجارهای اخالقی

3/2813/1120/0003/672/92به رسمیت شناخته شدن اخالقیات فراتر از قانون
3/5612/9900/0003/982/99تابع انتظارات اخالقی بودن

جلوگیری از به خطر افتادن هنجارهای اخالقی جامعه در راستای 
3/2312/1450/0003/562/89رسیدن به اهداف

3/1915/1780/0003/492/95جلوگیری از اتالف محصول در مراحل برداشت، بسته بندی و توزیع
3/2012/1920/0003/432/90به رسمیت شناختن هنجارهای اخالقی حاکم بر جامعه

زیست محیطی

3/6515/1670/0003/903/21محافظت از تنوع زیستی
3/239/3450/0003/562/99نگرانی نسبت به مشکالت اخالقی و محیط زیستی

3/5614/5430/0003/892/99صرفه جویی در مصرف آب درروند فعالیت ها 
3/9022/1560/0004/233/78عدم استفاده از کودهای مضر در روند فعالیت ها

بشردوستانه

3/5615/6540/0003/873/23سازگاری فعالیت ها با انتظارات بشردوستانه و خیرخواهانه
3/6615/9760/0003/893/32مشارکت مدیران و کارکنان در فعالیت های خیریه و داوطلبانه

3/3415/5980/0003/653/00کمک به مؤسسات آموزشی خصوصی و دولتی
3/6715/4320/0003/903/34مشارکت در پروژه های افزایش کیفیت زندگی

مشارکت در فعالیت های بشردوستانه و کمک به نهادهای 
)NGO( 3/7815/8900/0003/993/43غیردولتی مردم نهاد

3/5614/5670/0003/893/17سازگاری فعالیت ها با انتظارات بشردوستانه و خیرخواهانه
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های تحقیق، 1397                                                                                                  
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بر  تأکید  با  کارآفرینی  شرکت های  رتبه بندی  ادامه  در 
مسئولیت پذیری اجتماعی با استفاده از مدل ویکور فازی انجام 
گرفت (Haji Nejad et al., 2015). نتایج به دست آمده نشان داد که 
موردبررسی، شرکت  کشاورزی  کارآفرینی  بین شرکت های  در 
خشکبار ارمغان با مقدار Q به دست آمده 1، شرکت فرآورده های 
غذایی نگین یاقوت توس با Q به دست آمده 0/700 پایین ترین 
رتبه ها و شرکت فخر ترشیز با Q به دست آمده 0/256، شرکت 
کشت و صنعت پیشرو صالح کاشمر با Q به دست آمده 0/078 
باالترین رتبه ها را به خود اختصاص داده اند. شرکت های کشت و 
صنعت پیشرو صالح و فخر ترشیز با توجه به ایجاد فضای رقابتی 
سالم، اشتغال زایی گسترده و کنترل هزینه و کیفیت محصول 
مراحل  در  محصول  اتالف  از  جلوگیری  استانداردها،  رعایت  و 
مختلف، تضمین حقوق کارکنان و صرفه جویی در مصرف آب 
با استفاده از روش های نوین و داشتن دغدغه محیط زیستی و 

همچنین تالش در جهت کمک به مؤسسات آموزشی در جهت 
را  سبقت  گوی  توانسته اند  کشاورزی  کارآفرینی  امر  پیشبرد 
درزمینه مسئولیت پذیری اجتماعی بربایند و برعکس شرکت های 
خشکبار ارمغان و نگین یاقوت توس با ایجاد اشتغال زایی حداقلی 
ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی هرچند  به  و عدم توجه کافی 
موفق شدند کسب وکاری را به سرانجام برسانند اما در مقایسه 
این  درواقع  هستند.  دارا  را  کم وکاستی هایی  سایر شرکت ها  با 
شرکت ها آن چنان دارای سودآوری مداومی نیستند و کارکنان 
آن ها هم ازلحاظ حقوقی در شرایط باالیی قرار ندارند و از طرفی 
این شرکت ها به دلیل تحریم ها و عدم امکان صادرات و فروش 
کیفیت  و  کارایی  بردن  باال  برای  آن چنانی  تالش  محصوالت، 
محصولشان انجام نمی دهند و در طرح های محیط زیستی تمایلی 
از خود نشان نمی دهند و کمتر در پروژه های آموزشی مشارکت 

می کنند )جدول شماره 4(.

»حمداهلل سجاسی قیداری و همکاران. سنجش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی مورد مطالعه: دهستان های شهرستان های کاشمر و بردسکن و خلیل آباد«

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 1. وزن نهایی عامل ها. منبع: یافته های تحقیق، 1397

جدول 4. مقادیر Q به دست آمده شرکت های کارآفرینی کشاورزی.

شرکت کارآفرینیQاولویت

شرکت تعاونی کشاورزی و دام پروری اتحاد60/678

شرکت کشت و صنعت پیشرو صالح کاشمر10/078

شرکت فخر ترشیز20/256

شرکت تعاونی خشکبار ارمغان بردسکن101

شرکت کشت و صنعت گیاهان معطر پرند30/356

شرکت کاکل پری40/578

شرکت نگین زعفران خراسان80/682

شرکت کشمش سبز دشت کندر70/612

شرکت فرآورده های غذایی نگین یاقوت توس90/700

شرکت تعاونی مجتمع گلخانه ای خلیل آباد50/589
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های تحقیق، 1397                                                                                                  
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بحث و نتیجه گیری 

اجتماعی  مسئولیت  بحث  اهمیت  اخیر،  سال های  طول  در 
آن  از  امروزه  به طوری که  است  افزایش یافته  به مرور  شرکت 
به عنوان یک اولویت اصلی برای شرکت ها یاد می کنند. ازجمله 
شرکت هایی که می توان به مسئولیت اجتماعی آن ها توجه کرد، 
شرکت های کارآفرینی کشاورزی در محیط های روستایی است. 
زیرا این شرکت ها به واسطه ارتباط با محیط انسانی و طبیعی 
داشته  محلی  اجتماعات  بر  متعددی  اثرات  می توانند  روستاها 
برای  تالش  بر  عالوه  کشاورزی  کارآفرینی  شرکت های  باشند. 
شرکت ها،  اجتماعی  مسئولیت  رویکرد  اساس  بر  سود،  کسب 
مسئولیت های اخالقی، قانونی، بشردوستانه، اجتماعی، اقتصادی 
و زیست محیطی متعددی در رابطه با افراد اجتماع محلی دارند. 
بر این اساس، در این مطالعه به بررسی سنجش مسئولیت پذیری 
دهستان های  در  موردمطالعه  شرکت های  اولویت بندی  و 
شهرستان های کاشمر، خلیل آباد و بردسکن ازنظر شاخص های 
شدن  مشخص  برای  شد.  پرداخته   اجتماعی  مسئولیت پذیری 
تفاوت ابعاد مختلف مسئولیت پذیری اجتماعی از آزمون T و برای 
اولویت بندی شرکت های کارآفرینی کشاورزی ازنظر برخورداری 
از شاخص های مسئولیت پذیری اجتماعی از مدل تصمیم گیری 
ویکور فازی استفاده گردید. نتایج آزمون T تک نمونه ای برای 
ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی نشان داده شد، در  از  هر یک 
بعد قانونی، در بین شاخص های مطرح شده تنها در شاخص های 
)مطیع بودن قانون، سازگاری فعالیت ها با قوانین محلی و عرف 
جامعه( مسئولیت پذیری اجتماعی زیاد دیده شد که این مسئله 
حکایت از این امر دارد که مطیع قانون بودن در این شرکت های 
کارآفرینی ناشی از این است که آن ها چاره ای جز این ندارند زیرا 
در غیر این صورت جلوی کسب وکار آن ها گرفته می شود. در بحث 
سازگاری با قوانین محلی و عرف جامعه آن ها ترجیح می دهند 
آن رفتاری را که مصرف کنندگان آن ها مناسب می دانند از خود 
بروز دهند تا با این کار بتوانند به نوعی بازار مصرفی پررونقی را 
برای خود ایجاد کنند و چون قوانین محلی برعکس قوانین دولتی 
آن ها  از  روستایی  اکثریت جامعه  است که  قوانینی  زمره ی  در 
آگاهی دارند پس ملزم کردن خود به رعایت کردن آن موجبات 
تحقق اهداف شرکت های کارآفرینی را فراهم می آورد. در بعد 
اقتصادی، تنها شاخص اهمیت معرفی شرکت به عنوان شرکتی 
موفق با سودآوری مداوم، دارای مسئولیت پذیری باال بود که این 
امر نشان دهنده میزان مسئولیت پذیری پایین در این بعد است 
از تک بعدی بودن نگاه این شرکت های کارآفرینی  امر  این  که 
حکایت دارد که هدف آن ها فقط و فقط سودآوری است و اینکه 
این شرکت ها توانایی و یا عالقه ای به فعالیت در زوایای دیگر 
که هزینه بر، زمان بر و تخصصی محور تراست را ندارند. در سایر 
ابعاد اجتماعی، اخالقی، زیست محیطی و بشردوستانه، در همه 
شاخص ها مسئولیت پذیری اجتماعی باال شرکت های کارآفرینی 

در مناطق روستایی مالحظه گردید. لذا نتایج نشان دهنده این 
است که شرکت های کارآفرینی کشاورزی خود را ملزم می دانند 
که با عملیاتی کردن زوایای مختلف این ابعاد جایگاه ویژه خود 
را در بازار کسب وکار به دست بیاورند تا بتوانند برای مردم محلی 
نه تنها اشتغال زایی کنند بلکه موجبات پویایی اقتصاد منطقه را 
هم فراهم بیاورند. درنهایت نتایج سنجش و رتبه بندی شرکت های 
کارآفرینی با تأکید بر مسئولیت پذیری اجتماعی با استفاده از 
مدل ویکور فازی نشان داده شد، در بین شرکت های کارآفرینی 
دارای  اجتماعی  مسئولیت پذیری  رعایت  لحاظ  به  موردبررسی 
صنعت  و  کشت  شرکت  به طوری که  است.  اساسی  تفاوت های 
رتبه ها  باالترین  به دست آمده 0/078   Q مقدار با  پیشرو صالح 
را به خود اختصاص داده است. دو شرکت پیشرو صالح و فخر 
ترشیز نه تنها در منطقه موردمطالعه بلکه در محدوده استانی و 
حتی کشوری توانسته اند به جایگاه ویژه ای برسند و این مهم 
قابل دسترس نخواهد بود مگر با تمهیدات خاصی که آن ها در 
بسته بندی  محصول،  کیفیت  و  استاندارد  اشتغال زایی،  بحث 
مناسب، بازاریابی دقیق، نگاه زیست محیطی، جایگاه محلی قوی 
انجام داده اند بنابراین قرار گرفتن این دو شرکت به عنوان رتبه 
برتر در بحث مسئولیت پذیری اجتماعی حکایت از نگاه ترکیبی 
یافته های  با  نتایج مطالعه حاضر  دارد.  امر کسب وکار  به  آن ها 
مطالعات رودریگز و همکاران )2015(، یاکوب و عزمی )2012( 
که با دید ارزش های انسانی، بشردوستانه و اسالمی به موضوع 
مسئولیت پذیری اجتماعی نگاه کرده اند همخوانی دارد. لذا با توجه 

به نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود:

- مؤلفه های اثرگذار از طریق نشریات یا بولتن های سازمانی 
در اختیار همه مدیران شرکت ها قرار گیرد تا از تجربیات مدیران 

موفق استفاده شود.

شاخص های  تقویت  در  که  مدیرانی  می شود  پیشنهاد   -
مسئولیت پذیری اجتماعی همت گماردند شناسایی و امکانات 
سخت افزاری مناسب در اختیار آن ها قرار داده شود تا در بحث 
آموزش و انتقال دانش و تجربه با سایر کارآفرینان روستایی مؤثر 

باشند. 

تا  شود  راه اندازی  مختلفی  کارگاه های  می شود  پیشنهاد   -
کارآفرینان کشاورزی هر چه بیشتر با دیدگاه ها و متدهای روز 
جهان در ابعاد مختلف مسئولیت پذیری اجتماعی آشنا شوند و 

آن ها را در کسب وکارهای خود به کار ببندند.

تشکر و قدردانی

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

»حمداهلل سجاسی قیداری و همکاران. سنجش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی مورد مطالعه: دهستان های شهرستان های کاشمر و بردسکن و خلیل آباد«
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