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 چکيده

روش پژوهش، . باشد های توليدكننده بذر استان خوزستان می هدف اساسی اين تحقيق بررسی عوامل مؤثر بر پايداری شركت
آماری اين تحقيق شرامل كليرۀ اعضرای هيرأا مرديره      جامعه . باشد ارتباطی می -همبستگی و علی -پيمايشی و از نوع توصيفی

. پرسشرنامه توزيرع گرديرد    70شماری، با استفاده از روش تمام(. N=70)باشد  های توليدكننده بذر در استان خوزستان می شركت
بر اساس نتايج  .ابزار مورد استفاده برای گردآوری اطالعاا پرسشنامه بود كه از لحاظ روايی و پايايی در سطح مطلو  بوده است
داری  معنری  110/1حاصل از پژوهش، منابع اطالعاتی، مشاركت اجتماعی، منزلت اجتماعی و ميزان سطح تحصريالا در سرطح   

 119/1های آموزشی و سرن در سرطح    همچنين، متغيرهای ميزان مساحت زمين، تعداد انبار و سوله، درآمد شركت، كالس. شدند
درصرد از   97داد متغير ميزان منزلت اجتماعی، سن و درآمد شرركت  گام نشان  به  رگرسيون گامنتايج حاصل از . داری شدند معنی

هرای   هرای پايدارسرازی شرركت    عراملی مربروط بره گويره    چنين نتايج تحليلهم. كنند تغييراا متغير وابسته تحقيق را تبيين می
منردی،  آموزش و توانمندسازی، استانداردسرازی و رضرايت   داد پنج عامل حمايتی و نظارتی،توليدكننده بذر استان خوزستان نشان

های توليدكننرده برذر را بره     درصد از واريان  پايداری شركت 09/71های بازرگانی در مجموع های نوين و مهاراكاربرد فناوری
امانی بازار جلروگيری و از بره   گردد، مسئولين امر با نظارا دقيق بر بازار اين نهاده از نابس دهند، لذا پيشنهاد می خود اختصاص می

 . عمل آورندشود جلوگيری به ها می ثباتی شركت رسمی كه باعح بی وجود بازارهای مير
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 مقدمه

طور وسريع بررای    بهريزی پديدار گرديد و  عنوان يک مفهوم طرح از شروع تفکراا اقتصادی و محيطی، پايداری به
ريرزی، مباحرح كراربردی پيرامرون مفهروم جديرد        در ادبياا تخصصی برنامره . كار رفتريزی و توسعۀ جوامع به برنامه

همران صرورا   تعريف پايداری در پاسخ به افکار اوليه اقتصادی رو به گسرترش نهراده بره   . چنان ادامه داردپايداری هم
رو نياز برای انتقال به يک دنيای پيشرفته  گذار گرديد و از اين روی اين تکامل تأثيرريزان بر  بينش اقتصاددانان و برنامه

ريزان امر پايداری بره طررف مباحرح اجتمراعی      ، خط فکری طرح0551در اواسط دهۀ (. 0555، 0 ن)نيز شناخته شد 
ريزی در زمينره پايرداری    ادبياا برنامه. ر مرتبط گرديدسوق داده شد و به مرور ديدگاه محققين در اين زمينه به يکديگ

ای  های توسعهباشد و حركت پايداری به طور وسيع به سمت خط فکری و سياست دارای محدود  وسيعی از مباحح می
ن يک منبع بسيار مهرم  عنوا توجه به امر پايداری و مديريت صنايع جانبی كشاورزی به(. 0011، محمودی)جامعه است 
بخرش كشراورزی   .  ای محوری و با اهميت تبديل شده اسرت  های اخير از موضوعی فرعی، به مسئله، در سال اقتصادی

. رود شرمار مری  اعتبار ارزش افزود  توليدی، اولين بخش اقتصادی كشور به های اقتصادی و به ترين بخش يکی از مهم
نفتری و اشرتغال كشرور از     های ارزی حاصل از صرادراا كا هرای ميرر    درآمد حدود يک چهارم توليد ناخالص داخلی و

دليل وابستگی شديد به درآمدهای نفتی گذاری به در ايران موضوع سرمايه و سرمايه. گيرد طريق اين بخش صورا می
گرذاری در   رمايهثباتی قيمت آن و با  بودن ريسک، همواره با مشکالا فراوانی همراه بوده و به همين دليرل سر   و بی
تررين راه توسرعه كشراورزی و     مهرم (. 0011، حجتری )اسرت   های شديدی داشته های مختلف كشاورزی، نوسان بخش

. صنايع جانبی آن و در نهايت توسعه ملی، توسعه متوازن و هماهنگ سه بخرش كشراورزی، صرنعت و خردماا اسرت     
توان به توسعه اقتصادی اميدوار برود و توسرعه    تعاملی با يکديگر قرار بگيرند، میچنانچه اين سه بخش در يک ارتباط 

منظور افزايش طول مردا   صنايع فرآوری كشاورزی به. دهند  توسعه صنعتی و برعک  باشدتواند شتا  كشاورزی می
كمرک بره توزيرع و    ها، تسهيل در انباركردن، حمرل و نقرل،   نگهداری محصو ا، جلوگيری از فساد و ضايع شدن آن

در نظر گررفتن شررايط و امکانراا    (. 0010، جبرئيلی)شوند  بندی ايجاد می آوری و بسته فروش كا  با استفاده از عمل
توانرد در دسرتيابی بره     جمعيتی، توليدی، جغرافيايی، اقليمی، زيرساختی و ميره در ايجاد صنايع جرانبی كشراورزی مری   

ها و صنايع جانبی كشراورزی      در حقيقت شركت(. 0559، بدری)باشد جاد اين صنايع نقش بسيار مؤثری داشتهاهداف اي
كننرد همچنرين    های شرغلی ايفرا مری    ای در كاهش فقر، بهبود امنيت مذايی و به وجودآوردن فرصتكننده نقش تعيين

تواند تأثير مهمی در فرآيند توسعه پايدار و اتخراذ   های محلی میت گروهتقويت مؤسساا و نهادهای روستايی و مشارك
، افرزايش   بر همين اساس ترأمين نيازهرای اساسری   (. 0051و فروشانی،  پور خسروی)های مربوطه داشته باشد  سياست

های شغلی، افزايش مشاركت و اعتماد بره   درآمد، حفظ محيط زيست، توسعه فرصت ، كاهش فقر، اشتغال، افزايش توليد 
و مطلرق،   فتحری )انجامرد   ها و صنايع جانبی كشاورزی در نهايت به توسعه پايدار روسرتايی مری   نف ، پايداری شركت

باشرند كره    های توليدكننده برذرهای كشراورزی مری    ترين صنايع جانبی توليداا كشاورزی شركت يکی از مهم(. 0015
بندی و توزيرع برذر را برر     باشند و كار توليد، ضدعفونی، انبارداری، بسته صورا دولتی و خصوصی در حال فعاليت می به

هرا و  ر تنظيم شبکه توزيع بذر براسراس ضررورا    0: توان های توليدی می ترين اهداف اين شركت از مهم. عهده دارند
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ر توزيع منطقی و   0. ر كمک به اصالح ساختار اقتصادی منطقه 0 . امکاناا در راستای اهداف توسعه كشاورزی منطقه
رويه قيمت نهاده  ر جلوگيری از افزايش بی  . عاد نه بذرهای كشاورزی با توجه به ظرفيت توليد محصو ا كشاورزی

 هرای برين   كرردن نقرش واسرطه   رر حرداقل  7. های توليرد  كارگيری ظرفيت ر به1 . دهی به الگوی مصرف ر جهت9. بذر
وسيله كشاورزان و ميره  ر جلوگيری از استفاده بذرهای خودمصرفی و نامرمو  به  1 كنندگان و مصرف كنندگان و  توليد

گرذاری در ايرن بخرش     گذار بر سرمايه رسد شناسايی متغيرهای تأثير با توجه به مطالب ذكر شده به نظر می. را نام برد
اسرتان  . گذاری در ايرن بخرش را رواج داد   اين عوامل بتوان سرمايهكشاورزی ضرورا دارد تا از طريق بهبود بخشيدن 

شركت توليدكننده بذر نقش مهمی در توليد و تأمين بذرهای مورد نياز منطقه را دارد به طروری    0خوزستان با داشتن 
زار تن ه    افزون بر  0051تا   001های كه طبق آمار رسمی سازمان جهاد كشاورزی استان خوزستان در طی سال

دهند  توليد حجرم برا يی از ايرن نهراد  مهرم كشراورزی در       شده، توليد و فرآوری شده است كه نشان بذرهای گواهی
اين عامل باعح گرديد كه استان خوزستان با داشتن اين حجم توليد بذور رتبه اول را در كشور كسرب  . باشد استان می

افزاری موجود در استان خوزستان عواملی مانند پراكندگی  زاری و نرماف متأسفانه با توجه به شرايط مطلو  سخت. نمايد
برداری از كرل ظرفيرت توليردی موجرود، وجرود بازارهرای ميررسرمی در منراطق          كننده بذر، عدم بهره واحدهای توليد

وجرود   ان بهكننده بذر و نبودن نظارا كافی از سوی دولت بر بازار ميررسمی بذر، مشکالتی را در صنعت بذر است توليد
های  حلها و راه های توليد كنند  بذر و نيز روش روی شركت های پيش است از اين رو شناسايی مشکالا و چالش آورده

لرذا  . كنرد  عملی و يا مورد توصيه در جهت حل و يا تخفيف مسائل موجود، ماندگاری و تثبيت اين صنايع را فراهم مری 
های توليدكنند  بذر استان خوزستان در سال زراعی  بر پايدارسازی شركت اين تحقيق با هدف كلی بررسی عوامل مؤثر

 . به مرحله اجرا درآمده است 50- 5

های توليدی در مناطق روستايی بره ايرن نتيجره     با بررسی عوامل مؤثر بر تشکيل شركت( 0051)ساربان  حيدری
هرای اقتصرادی و بهبرود     های مشاركتی و انگيزشی، بهبرود توانمنردی   است كه بهبود مديريت داخلی، توانمندی رسيده

بره شناسرايی و تردوين    ( 0050)و همکراران   آقاصرفری . هرا هسرتند    آموزش و نظارا از عوامل مؤثر بر ايرن شرركت  
تررين   پرداختند و از مهم( swot)رزی ايران در قالب تحليل سواا های توليدی كشاو راهبردهای مناسب توسعه شركت

ها به ترتيب به افزايش سطح آگاهی فنی و تخصصی اعضاء، ضعف  ها و تهديداا اين شركت نقاط قوا، ضعف، فرصت
در ( 0050)علری بيگری    و كرمری . های توليدی اشراره كردنرد   رهبری و مديريت توانمند و حمايت دولت از اين شركت

های توليدی كشاورزی به اين  ها و شركت بندی عوامل تأثيرگذار بر تعاونی تحقيق خود تحت عنوان شناسايی و اولويت
هرا  اجتماعی، شخصيتی، مديريتی و اقتصرادی برر توسرعه آن    -عامل آموزشی، فرهنگی 9نتيجه رسيدند كه به ترتيب 

هرای توليردی بخرش كشراورزی،      در تحقيرق خرود در زمينره توسرعه و موفقيرت شرركت      ( 0100) 0نخوما. تأثيرگذارند
 . ها و نقش حکومت را از عوامل تأثيرگذار برشمرد های مديريتی و ظرفيت تجاری، محيط بازار ، انگيزه مهارا

هرای توليردی در آسريا ترابع درجره      اد كه پايداری شرركت نيز نشان د( 0100) 0و مادامبا مونت های مطالعه  يافته
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پذير  های كسب و كار، انعطاف ريزی استراتژيک، نوآوری مستمر، مدل مختلفی از هر يک از عوامل مانند رهبری، برنامه
نشران داد  ( 0100) 0و همکاران یرجاينتايج مطالعه . باشد المللی بازارها میو ساختارهای سازمانی هماهنگ و نفوذ بين

: انرد از  هرای جرانبی كشراورزی عبرارا     ترين عوامل در تقويت كارآفرينی در صنايع و شركت كه از ديدگاه مديران مهم
حمايت مالی و اعمال معافيت مالياتی، اصالح قوانين بانکی، تنظيم و تطبيق مقررراا برا شررايط كارآفرينران و آمراده      

داری برين   داد كه رابطه مثبرت و معنرا  در تحقيق خود نشان( 0100) 0جنيدی. باشدتوسعه می كردن سندكارآفزينی ملی
های زيست محيطری، موقعيرت اجتمراعی و     های كشاورزی، ويژگی سن، تجربه كشاورزی، نوع كشاورزی منطقه، زمين

 .د داردهای توليدی بخش كشاورزی وجو دانش و نگرش برای پايداری شركت

 ها مواد و روش

جامعه آماری ايرن تحقيرق   . باشد همبستگی و علی ر ارتباطی می -اين پژوهش از روش پيمايشی و از نوع توصيفی
برا اسرتفاده   (. N=70)  باشند شركت توليدكننده بذر واقع در روستاهای استان خوزستان می  0مدير   شامل اعضاء هيئت

كه تعدادی از اعضراء حاضرر بره پاسرخگويی     زيع گرديد و در نهايت به علت اينپرسشنامه تو 70شماری،  از روش تمام
آوری اطالعاا پرسشنامه بود كه بر اسراس   ابزار مورد استفاده برای گرد. آوری و تحليل شد پرسشنامه جمع 91نشدند، 

جهرت  . ده گرديرد برای تعيين روايی پرسشنامه از پانل متخصصران اسرتفا  . اهداف و فرضياا پژوهش طراحی شده بود
 75كرل  آزمون پايايی از ضريب آلفای كرونباخ استفاده گرديد و با توجه به نتايج حاصله ضريب آلفای كرونبراخ، آلفرای  

و همکاران  مطهرینامه كارشناسی ارشد  استفاده از متغيرهای اجتماعی از پايان منظور بههمچنين  .درصد برآورد گرديد
   افرزار  آوری شرده از نررم   های جمرع  تجزيه و تحليل داده منظور به. استفاده گرديد( 0051)و همکاران  پژوهانو ( 0011)

SPSS در بخرش توصريف   . انرد ها توصيف و تحليرل شرده  با توجه به ماهيت پژوهش در اين مطالعه، داده. استفاده شد
در بخرش  . های توصيفی مانند فراوانی، درصد، انحراف معيار، واريان  و موارد ديگرر بهرره گرفتره شرد    رهها از آماداده

عراملی از جملره   تحليرل . اسرت  شرده  اسرتفاده منظور دستيابی به عوامرل كليردی   نيز از تحليل عاملی به ها دادهتحليل 
هرای هرم    يکتکنيست، زيرا اين روش جزء ی چند متغيره است كه در آن متغيرهای مستقل و وابسته مطرح نها روش

شود تا تعداد زيرادی متغيرر    یمشوند و سعی شود و كليه متغيرها نسبت به هم وابسته محسو  میوابسته محسو  می
هرا  هدف اصلی تحليل عاملی، تخليص تعداد زيادی از متغيرها در تعداد محدودی از عامل. در چند عامل خالصه شوند

هايی كره محقرق از طريرق آن    از آماره. در اين فرايند ميزان گم شدن اطالعاا وجود داشته باشدبطوری كه . باشدمی
و بارتلت است كه مقدار آن  KMO باشد، آزمونها برای تحليل عاملی میقادر به تعيين و تشخيص مناسب بودن داده

ها برای تحليل عراملی مناسرب   باشد، داده/. 9كمتر از  KMOدر صورتی كه مقدار . در نوسان است 0و  1همواره بين 
اما در صرورتی  . توان با احتياط بيشتری به تحليل عاملی پرداختباشد، می 15/1تا  9/1اگر مقدار آن بين . نخواهند بود

ود های موجود در بين داده هرا بررای تحليرل عراملی مناسرب خواهنرد بر       باشد، همبستگی/. 7تر از كه مقدار آن بزر 
 (.  0019، كالنتری)

                                                                                                                                                         
1 - Rajaei et al 

2 - Joneydi 
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 نتايج و بحث

 های توليدکننده بذر های شخصی اعضای شرکت ويژگی

سال و كمترين فراوانی مربوط بره طبقره    99تا  1 بر اساس نتايج حاصل، بيشترين فراوانی مربوط به طبقه سنی 
داد كره بيشرترين ميرزان    چنين فراوانی افراد مورد مطالعه در زمينه سرطح تحصريالا نشران   هم. سال بودند 10تا  91

 (. 0جدول )نفر بودند  0سواد و راهنمايی  نفر و كمترين ميزان در گروه بی 07فراوانی در گروه ديپلم 

 های توليدكننده بذر مورد مطالعه های شخصی اعضای شركت ويژگی. 1جدول 

های  ويژگی

 شخصی
 درصدتجمعی درصد فراوانی متغيرها

 (سال)سن 

 09تا   07
 9 تا  01
 99تا  1 
 10تا  91

1 
1 
00 
0 

01 
00 
11 
1 

01 
01 
5  
011 

تعداد اعضای خانوار 
 (نفر)

 (نفر) 0تا  0
 (نفر) 9تا   
 (نفر) 7تا  1

0  
00 
00 

01 
 1 
01 

01 
7  
011 

 سطح تحصيالا

 سوادبی
 راهنمايی
 دبيرستان
 ديپلم

 كارشناسی

0 
0 
0 
07 
01 

0 
0 
1 
9  
01 

0 
  
01 
1  
011 

  تحقيقهای يافته: مأخذ
 

 های توليدکننده بذر های اقتصادی اعضای شرکت ويژگی

سال و كمتررين فراوانری مربروط بره      09تا  0داد بيشترين فراوانی مربوط به سابقه فعاليت بين نتايج تحقيق نشان
نی همچنين در زمينه فراوانی ميزان درآمد شركت مشخص گرديد كه بيشترين ميزان فراوا. سال بودند 09تا  09طبقه 

 0111ترا   0911و  0911ترا   0111و كمترين آن مربروط بره درآمردهای    ( ميليون ريال)0111تا  11 مربوط به درآمد 
همچنين مشخص گرديد در زمينه فراوانی تعداد انبار و سوله در شركت مشخص گرديد كه بيشرترين  . ميليون ريال بود

 (.0جدول)واحد انبار و سوله بود  1تا  9بوط به و كمترين آن مر 0تا  0فراوانی مربوط به تعداد انبار بين 

 دسترسی به منابع اطالعاتی

ها به منابع اطالعاتی جهت كسب اطالعراا در زمينره    مديره شركتمنظور تعيين ميزان دسترسی اعضای هيئت به
. مشرخص نماينرد   زيراد  كم تا خيلری  های توليد بذر، شش منبع اطالعاتی ذكر شد تا اعضاء پاسخ خود را از خيلی فعاليت
ترين منبع اطالعاتی اعضراء   ها نشان داد كه مهم بندی گويه رتبه. دست آمد به 0 جدول  بندی منابع اطالعاتی طبق  رتبه

مؤسسه كنترل و گواهی برذر    و  75/1=معيار انحراف ، 00/0= ميانگين كشاورزی با  هيأا مديره مربوط به مديريت جهاد 
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،  10/0=برا ميرانگين    ترين مربروط بره منبرع اينترنرت     كم اهميت و است   01/0=معيار نحرافو ا 0/ 1=ميانگين استان با 

 .بود 115/1=معيار انحراف

 های توليدكننده بذر مورد مطالعه های اقتصادی اعضای شركت ويژگی. 2جدول 

 درصدتجمعی درصد فراوانی متغيرها های اقتصادی ويژگی

 (سال)سابقه فعاليت شركت 
 09تا   0
 09تا  09

   
1 

11 
00 

11 
011 

 درآمد ساليانه شركت 

 0111تا  11 
 0911تا  0111
 0111تا  0911
 0911تا  0111
 0111تا  0911

00 
00 
01 
0 
0 

 0 
01 
01 
1 
1 

 0 
11 
11 
5  
011 

 تعداد انبار و سوله
 0تا  0
 9تا  0
 1تا  9

0  
00 
0 

11 
01 
1 

11 
5  
011 

 های تحقيقيافته: مأخذ
 

 های ميزان دسترسی و استفاده از منابع اطالعاتی بندی برحسب پاسخ به گويه اولويت .3جدول

ای ميانگين رتبه گويه ها  اولويت ضريب پراكندگی انحراف معيار 
00/0 مديريت جهاد كشاورزی  751/1 099/1 0 

0/ 1 مؤسسه كنترل و گواهی بذر استان  01/0 010/1  0 
71/0 صنف توليد كنندگان بذر استان  15/0  10/1  0 

11/0 مجالا و روزنامه ها  791/1  11/1    
71/0 تلويزيون و راديو  701/1  11/1  9 

10/0 اينترنت  115/1  01/1  1 

 زياد خيلی= 9زياد، =  متوسط، = 0كم، = 0كم،  خيلی =0: مقياس* 
 

 های اجتماعی توصيف ويژگی

هرای  شش گويه طراحی و از مخاطبين خواسته شد تا پاسرخ  اجتماعی جامعه موردمطالعهمنظور ارزيابی مشاركت به
بره    ها طبق جردول   بندی گويه رتبه. زياد بيان كنند كم تا خيلی ای از خيلی خود را در هر گويه در يک طيف پنج گزينه

حصو ا ها نشان داد جامعه آماری موردمطالعه بيشترين مشاركت را در بازاريابی و فروش م بندی گويه رتبه. دست آمد
های توليدكننده بذر در اسرتان   و كمترين مشاركت را در اتحاديه شركت( 17/0=معيار ، انحراف51/0= ميانگين)شركت 

منظور ارزيابی منزلت اجتماعی جامعه مورد مطالعه  همچنين به. اند انتخا  كرده( 00/0=و انحراف معيار 91/0=ميانگين)
كرم   ای از خيلی های خود را در هر گويه در يک طيف پنج گزينه تا پاسخهشت گويه طراحی و از مخاطبين خواسته شد 

داد كه در جامعره آمراری   ها نشان بندی گويه رتبه. به دست آمد 9ها طبق جدول  بندی گويه رتبه. زياد بيان كنند تا خيلی
و  01/0=يرانگين  آيرد؟ برا م   ها و مجرال  قرومی دعروا بره عمرل مری       مورد مطالعه گويه تا چه حد از شما در مراسم
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؟ با  ايد های ديگر نقش داشته اولويت اول و گويه تا چه حد شما در فروش و توزيع توليداا شركت 571/1=معيار انحراف
 .در اولويت آخر قرار دارد 10/0=معيار و انحراف 0/ 1=ميانگين)

 های ميزان مشاركت اجتماعی بندی برحسب پاسخ به گويه اولويت. 4جدول 

ها گويه  
نگين ميا

ای رتبه  

انحراف 

 معيار

ضريب 

 پراكندگی
 اولويت

51/0 مشاركت در بازاريابی و فروش محصو ا شركت  17/0 011/1 0 
0/ 1 مشاركت در مجامع عمومی و محلی  19/0 015/1  0 

های دولتی يا خصوصی مشاركت در بازديدهای آموزشی از شركت  91/0  570/1 071/1  0 
يیروستاو مشاركت در شورای محلی   0 /0  100/1 015/1    

های توليدكننده بذر مشاركت در جلساا مجمع عمومی شركت  71/0  01/0  07/1  9 
های توليدكننده بذور در استان خوزستان اتحاديه شركت  91/0  00/0  07/1  1 

 های تحقيقيافته: مأخذ

 

 های ميزان منزلت اجتماعی بندی برحسب پاسخ به گويه اولويت .5جدول

ها گويه  
ميانگين 

ای رتبه  

انحراف 

 معيار

ضريب 

 پراكندگی
 اولويت

.آيد ها و مجال  قومی دعوا به عمل می آيا از شما در مراسم  01/0  571/1 059/1 0 
.كنند آيا ديگران برای رفع مشکالا فنی به شما مراجعه می  11/0  105/1 019/1  0 

.ايد در ايجاد تفاهم بين توليدكنندگان و خريدارن نقش داشته شما ياآ  0 /0  551/1 009/1  0 
.سفيد محلی برخوردار هستيد يک ريش عنوان بهآيا شما از محبوبيت   71/0  500/1 009/1    

.كنند شما برای رفع مشکالا ايجادشده به شما مراجعه می دوستان ياآ  71/0  515/1 001/1  9 
.دهند جهت حل مشکالا خود به نظر شما اهميت می آيا اعضای شركت  51/0  10/0 0 1/1  1 

.كنند تا چه حد مردم برای رفع مشکالا خود به شما مراجعه می  11/0  509/1 0 1/1  7 
.ايد های ديگر نقش داشته تا چه حد شما در فروش بذرهای شركت  1 /0  10/0 010/1  1 

 زياد خيلی= 9زياد، =  متوسط، = 0كم، = 0كم،  خيلی= 0: مقياس* 
 

. عراملی بهرره گرفتره شرد    های توليدكننده بذر از تحليلمنظور تعيين عوامل مؤثر بر پايدارسازی شركت در ادامه به
0، از آزمرون   عراملی هرا بررای آزمرون تحليرل     منظور اطمينان از انسجام درونی متغيرها و مناسب برودن آن  به

KMO  و
داری  با سطح معنری  19/0015بارتلت نيز   بوده و آماره KMO  ،701/1 ن داد مقدار آماره نتايج نشا. استفاده شد 0بارتلت
، برا   هرای مختلفری وجرود دارد    برای انجام تحليل عاملی مدل.  شده است، بنابراين از تحليل عاملی استفاده شد  111/1

به تعداد محدودی عامل بررای اهرداف    ، تلخيص متغيرها و دستيابی توجه به اينکه در اين تحقيق، هدف تحليل عاملی
 .  شود های اصلی استفاده می ، از روش تحليل مؤلفه باشد بينی می پيش

                                                                                                                                                         
1 -Kaiser-mayer-olkin 

2 -Bartlett 
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، معيار مقدار ويژه قابرل   باشد می( 01يعنی ) 91تا  01، به دليل اين كه تعداد متغيرها بين  ها برای تعيين تعداد عامل
ويرژه حتری يرک      ، ممکن است به دليل كوچک بودن مقدار باشد 01ز اگر تعداد متغيرها كمتر ا.  رسد اعتماد به نظر می

شرود كره    ، در اين صرورا عوامرل زيرادی اسرتخراج مری      باشد 91عامل هم استخراج نشود و اگر تعداد متغيرها با ی 
هرا بره    ويژه آن  هايی كه مقدار استفاده شده و عامل 0ها از معيار كيسر بنابراين برای تعيين تعداد عامل.  ميرمعمول است

دهند  سرهم آن عامرل از    برای هر عامل نشان0ويژه   مقدار .  گردند باشند انتخا  می 0تر از  ای بزر  طور قابل مالحظه
براسراس  .  ست، بيانگر اهميت و تأثير بيشتر آن عامل ا تر باشد ويژه بزر  باشد و هر چه مقدار  كل واريان  متغيرها می

درصد از تغييراا متغيرهای مربوط به  09/71نتايج حاصل از تحليل عاملی مشخص شد كه اين پنج عامل در مجموع 
 . (1جدول)كنند  های توليدكننده بذر را تبيين می سازی شركت عوامل مؤثر بر پايدار

 های توليدكننده بذر سازی شركت های استخراج شده از عوامل مؤثر برپايدار مشخصاا عامل. 8جدول 

ها  عامل  درصد واريانس تجمعی درصد واريانس تبيين شده  مقدار ويژه  

10/00 عامل اول   11/ 1  11/ 1  

05/0 عامل دوم  01/00  01/90  
10/0 عامل سوم  71/1  07/11  
50/0 عامل چهارم    1/1  97/11  

01/0 عامل پنجم   11/0  09/71  

 های تحقيقيافته: مأخذ
 

، چرخش عاملی بره   ها منظور تفسيرپذيرتر نمودن عامل پ  برای شناسايی متغيرهای مربوط به هر عامل و نيز به 
داری بسيار قابل قبرولی برا    ، سطح معنی داشتند 9/1متغيرهايی كه بار عاملی بيشتر از .  شود ريماك  استفاده می شيوه و

بررسری متغيرهرای مربروط بره عامرل اول      .  حاصل شده است 5ل های تحقيق جدو براساس يافته.  عامل مربوطه دارند
-ها بوده است و اين عامل حمايتی و نظرارتی نرام   داد كه اين متغيرها مربوط به مسائل حمايتی و نظارتی شركتنشان

 بررسی متغيرهای مربوط به عامل دوم نشان داد اين متغيرها مربوط به مسائل آمروزش و توانمندسرازی  . گذاری گرديد
بررسی متغيرهای مربروط بره عامرل سروم نشران داد ايرن       . گذاری گرديدبوده و اين عامل آموزشی و توانمندسازی نام

گذاری متغيرها مربوط به مسائل استانداردسازی و رضايتمندی بوده است و اين عامل، استانداردسازی و رضايتمندی نام
های نوين بروده اسرت   اد اين متغيرها مربوط به مسائل فناوریبررسی متغيرهای مربوط به عامل چهارم نشان د  .گرديد
گذاری گرديد و در نهايت با توجره بره متغيرهرای عامرل پرنجم كره جنبرۀ        های نوين ناماين عامل، كاربرد فناوری  كه

 .های بازرگانی ناميده شدبازرگانی دارند اين عامل مهارا

، نخومرا  (0050)صرفری و همکراران    ، آقرا (0051)سراربان   ریهرای حيرد   نتايج تحقيق حاضر در عامل اول با يافته
، (0051)سراربان    هرای حيردری  و در عامل دوم با يافته( 0100)و رجايی و همکاران ( 0100)، مونت  و مودمبا (0100)

 .كنند  از اين يافته حمايت می( 0050)بيگی  و كرمی و علی( 0050)آقاصفری و همکاران 

                                                                                                                                                         
1 - Kaiser 

2 -Eigenvalue 
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 های توليدكننده بذر سازی شركت ی استخراج شده از عوامل مؤثر برپايدارها مشخصاا عامل. 9جدول 

ها عامل آيتم  بارعاملی  

51 ./ های توليدكننده بذر حمايت مسئولين دولتی از شركت    

510./ های توليدكننده بذر برای پرداخت وام به شركت ها بانکحمايت     

115./ فروش بذررسمی  مبارزه با بازار سياه و مجاری مير    

705./ رويه بذر  حمايت دولت از توليد بذرهای داخلی و جلوگيری از وارداا بی    

151./ های مربوطه جلوگيری از مصرف بذرهای خودمصرفی كشاورزان توسط دستگاه    

110./ ها بهره به شركت پايين آوردن سود تسهيالا بانکی و پرداخت تسهيالا كم   عامل اول 

111./ های توليدكننده بذر و منابع مالی مناسب شركت وجود سرمايه   حمايتی و نظارتی 

179./ های دولتیامکان صادراا بذور گواهی شده و تسهيل امر صادراا از سوی دستگاه    

117./   تشويق توليدكنندگان برتر و اطمينان از سوددهی توليد 

107./   اعمال قوانين صحيح برای استفاده كشاورزان از بذرهای گواهی شده  

910./   رعايت كردن اصول صحيح بازاريابی و فروش بذر توسط توليدكنندگان 

9 0./ های چرخه توليد تعيين قيمت بذرهای توليد شده توسط توليدكننده باتوجه به هزينه    

909./ بازارها در  ثباا قيمت بذور توليد شده شركت    

915./ ها كاهش ميزان ضرر و زيان وارده به روند توليد در شركت    

1 0./ های فعاليتی و توليدی های ارائه شده در عرصه كاربردی بودن آموزش    

1 1./  عامل دوم تناسب حجم عملياا با نيروها و امکاناا 

7 1./ دولتیهای های توليدكننده بذر با دستگاه برقراری ارتباط مؤثر شركت   آموزش و توانمندسازی 

700./   همکاری با نهادها و مردم محلی در سطح روستاها 

179./ ها های دولتی در شركتحضور مستمر و منظم كارشناسان، ناظران و دستگاه    

719./  عامل سوم رعايت كردن اصول صحيح توليد بذر بر اساس استانداردهای موجود در كشور 

711./ كنندگان از بذرهای توليدشده مصرفمندی رضايت  مندیاستانداردسازی و رضايت   

199./ منظور توليد، بازاريابی، و فروش بذور ی ترويجی بهها آموزشارائه     

910./ های توليدكننده بذر وجود كارشناسان فنی و مدير بازاريا  در شركت    

1 1./ شركتبندی مناسب توليداا  با  بودن كيفيت خدماا و بسته    

7 5./  عامل چهارم استفاده از مواد و سموم باكيفيت مرمو  در تهيه و توليد بذر 

710./ های نظارتی بر بازار مصرف و فروشنظارا و كنترل كامل دستگاه  های نوين آوری فن كاربرد   

199./ های نوين در عرصه توليد بذر ها و فناوری استفاده از دستگاه    

1 5./ فضاهای استاندارد برای نگهداری بذر وجود انبارها و    

1 1./   تعيين سهم واقعی با توجه به توان توليد و كيفيت محصو ا هر شركت 

900./  
های بازرگانی و بازاريابی اعضای هيأا مديره دارا بودن مهارا  

 

 عامل پنجم

های بازرگانیمهارا  

 های تحقيقيافته: مأخذ
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. باشد  همسو می( 0100)و جنيدی ( 0100)، مونت  و مودمبا (0050)بيگی  علیدر عامل سوم با تحقيقاا كرمی و 
. باشرد همسو می  (0100)، مونت  و مودمبا (0100)، نخوما (0051)نتيجه عامل چهارم با تحقيقاا كرمی و علی بيگی 

و مرونت  و مادامبرا   ( 0100)، نخومرا  (0050)بيگی  ، كرمی و علی(0051)ساربان  های حيدری و در عامل پنجم با يافته
 .كنند مطابقت می( 0100)

های توليدكننده بذر به عنوان يکی از صنايع جانبی نوپای محصو ا كشاورزی در گرو شناسرايی   موفقيت شركت
عملکررد صرنايع فررآوری و     شناسی، ساختار و  لذا ضروری است با آسيب. ها و تالش جهت حل آن است مستمر آسيب

در . های آرمرانی و قابرل دسرترس تبيرين گرردد      تهديدها و نقاط ضعف و قوا را شناسايی و افق ها و توليد بذر فرصت
 . گردد ها به شرح ذيل پيشنهاد می كارهايی جهت پايدارسازی شركتهمين راستا راه

ر بازار باشد مسئولين امر با نظارا دقيق ب های كشاورزی در جامعه می ترين نهاده با توجه به اينکه بذر يکی از مهم
رسمی كه باعح  اين نهاده از نابسامانی بازار جلوگيری و با برخورد با د  ن و سوداگران از به وجود آمدن بازارهای مير

 .عمل آورندشود جلوگيری به ها می ثباتی شركت بی

هرا   شركتهای فعال به وسيله ابزارهای معنوی و تدوين نظام تشويق و ترميب اين  دولت با حمايت خود از شركت
هرای وارده بره    ها و در نتيجه كراهش سرطح آسريب    كشاورزی زمينه ارتقاء سطح شركتبه عرصۀ عملی توسعه صنايع

 .ها را فراهم نمايدو موجب پايداری آن قرار دهدجانبی كشاورزی را در دستور كار خود صنايع

ها با برنامه مدون و متناسب با شرايط اين نوع صنايع نسربت بره ترأمين     گيری شركت دولت در مراحل اوليه شکل
 .ارائه تسهيالا با سود كم اقدام نمايد صورا بهای و يا  يارانه صورا بهسرمايه اوليه چه 

ها را  گيری از فرصت ليت بهرهكند و قاب ها استراتژی است كه مالب تهديدها را خنثی می توجه به آموزش در شركت
های مختلف حسابداری، مالی، فنری   های توليدكننده بذر در زمينه اعضای هيأا مديره شركت. دهد افزايش می شدا به

هرای مختلرف    ، رهبری و ميره نياز به آموزش دارند و بايد در معرض آموزش و تخصصی، بازاريابی، مشاركت، مديريت
 .يرندقرار گ

های توليدكنند  بذر با رعايت اصول و استانداردهای روز دنيا زمينره را بررای توليرد برذر مرمرو        مسئولين شركت
 .استقبال كنند ها آنبرداران كشاورزی بتوانند با رضايت كامل از محصو ا  فراهم نمايند تا بهره

شرود توصريه    توليرد مری   جويی در وقت و هزينره  آ ا نوين موجب صرفه ها و ماشين از آنجا كه استفاده از دستگاه
های دولتی تسهيالا و اعتباراا خاص را برای اين بخش در نظر گيرند و در تهيره   داران با كمک نهاده گردد، سهام می

 . دهندها اقداماا جدی و تدابير اساسی را انجام اين دستگاه

بخرش در   ت سراده، امرا اثرر   های بازرگانی، توليدكنندگان بايد در جهت ايجاد يرک سيسرتم ثبر    برای ارتقاء مهارا
های توليرد را بررای سرازماندهی، مرديريت توليرد،       های توليد بذر تالش كنند و در خصوص اين كه چطور داده شركت

 .كار گيرند، مورد آموزش قرار دهندبازاريابی و استفاده از ابزارهای مديريتی مالی ساده به
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Abstract 
The main purpose of the present study is to investigate the stability of seed 

producing companies in the Khuzestan Province, I.R. Iran. This research is a 

causal-correlational survey. The statistical population consisted of all members of 

the board of directors of seed producing companies in the Khuzestan Province 

(N=72). Seventy two questionnaires were distributed using the full enumeration 

method. Finally, fifty questionnaires were collected and analyzed since a few of the 

members were not willing to respond to the questionnaires. A questionnaire was 

used for data collection which was satisfactory in terms of reliability and validity. 

After completing the questionnaire and data collection, the SPSS software package 

was used for data analysis. Based on the results of the present study, a significant 

relationship was found between information resources, social participation, social 

status and education level with the dependent variable set at the level of 0.001. 

Also, a significant relationship was observed between the land area, number of 

warehouses and silos, corporate income, educational courses and age with the 

dependent variable set at the level of 0.005. The results of stepwise regression 

showed that the social status, age and corporate income account for 57 percent of 

the variations of the dependent variable. Moreover, the results of factor analysis 

related to the stabilizing factors of the seed producing companies of the Khuzestan 

province showed that supporting and regulatory factors, education and 

empowering, standardization and satisfaction, application of new technologies and 

business skills allocate themselves a total of 70.25 percent of the variance of 

stability of the seed producing companies.  
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