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 چکیده 

هااای در تعاونی بااا رویکاارد کااارآفرینی ارزش کسب و کارهای شیالتی زنجیرهتحلیل  پژوهش، از انجام این  هدف

تعاااونی  13از   جامعااه آماااریبه این منظور از روش تحقیااپ پییایشاای اسااتداده شااد.    صیادی پره استان گلستان است.

. ی شاادآورگردکارگر  134کارمند و  23مدیر عامل،    11  شامل  سه گروه اصلی  اطالعات الزم از  وصیادی تشکیل شده  

زنجیااره مؤلدااه اصاالی  9گویااه باارای ساانجش  62شامل  بود که    ایهی محقپ ساختپرسشنامهابزار گردآوری اطالعات  

 آلدااای کرونبااا پایایی آن با محاسبه   و  بررسی  با نظر متخصصان  پرسشنامهروایی  بود.    ارزش کسب و کارهای شیالتی

هاار کاادام از هااای های توصیدی میانگین و انحراف معیار برای گویهآماره  ( ارزیابی و تأیید شد.0/ 867)به طور متوسط  

 نتااایج نشااان داد کااه اسااتداده شااد. فریاادمن آزمااوناز  ارزشزنجیره های مؤلدهبندی  ها محاسبه شد و برای رتبهمؤلده

«، ت صاایدماادیری»  ،«هاااماادیریت تااامین نهاااده»،  «مدیریت شاابکه توزیااع»«،  گذاریمدیریت مالی و سرمایه»  هایمؤلده

ماادیریت »و  «ماادیریت شاابکه اجتیاااعی»، «مدیریت بازاریابی و فااروش»،  «مدیریت ریسک»«،  مدیریت نیروی انسانی»

ایاان نتااایج ترتیب اهییت بیشتری در زنجیااره ارزش کسااب و کارهااای شاایالتی دارنااد.  به  «  ذب فناوریجنوآوری و  

 مورد استداده قرار گیرد.  پروریزیبآ و  شیالت صنعت  تواند برای توسعه اشتغال و کارآفرینی درمی
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 مقدمه 

 هیه  که  است   ایزنجیره  ارزش،  زنجیره  طورکلیبه

 از مااواد، تباادیل  و  کاااال  جریااان  بااا  مرتبط  هایفعالیت 

 به  نهایی  کاالی  تحویل  مرحله  تا  اولیه  ماده  تهیهمرحله  

 یااک هااایفعالیت . شااودمی شااامل را کننااده مصاارف

 یااا در میااان  شرکت   یک  تواند درونمی  ارزش  زنجیره

باشااااند  شااااده تقساااای  مختلاااا  هایشاااارکت 

 ایمجیوعه  ارزشی  یرهزنجدر واقع    (.1390)حقیقت،

ینااد فرا  در  تاااگااردد  یم  سبب   که  است هایی  یت فعال  از

 در  یااا خاادمت   و  لمحصااو   یواقعاا   ارزش  کااار،  انجام

یاال تحلی  علیاا   شااکل  بااهیع  توز  وید  تولین،  تأمیند  فرا

 سااه یشترین  ب  اراید  که  یندهاییفرا  شناخت   با  و  شود

 یشافاازای  چگونگ  به  هستند  محصولنهایی    ارزش  در

 خصاااو  باااهیندعاااان ذ رایااااااا ب افااازوده ارزش

در   ار  کااار  و  کسااب   بقااای  و  نیااوده  کیکان  ا یرا مشت

 یااک  گذشته  هایسال  در  .یدنیاین  تضیی  رقابت  فضای

 بر  ارزشیره  زنج  یریت مدیپ  طر  از  توانست یم  سازمان

ین نااو یط شاارا در .بیدزایااد خااود وریبهااره ویی کااارا

 و  سااازمان  ینباا   ارتبااا یت  اهی  بهیران  مد  و  هاسازمان

برده یپ طهراب ینا  از  حاصلیی  افزاه و  یطی  مح  عوامل

 ارزشیااره زنج بااا سااازمان ارزشیااره زنجیونااد پ از و

 در و...( یانمشااتر ین کنناادگان،)تااأمیطاای مح عواماال

یوندی پچنین    .نیایندیم  استداده  خود  وریبهره  ارتقای

 حاصاال  .شااودیم  برقراری  سازمانهای  یست سیپ  طر  از

هااا اساات ییاو توان  هایی فعالیت افزاه   ی،ارتباط  ینچن

 (.1390  زاده،ی)صراف

و تااامین زنجیااره مختلاا  تعاااری  بااه بااا توجااه 

زنجیااره بیااانگر تعاماال  نوعی  ارزش، هر دو به  زنجیره  

تولیااد و   مختل در مراحل  تامین کنندگان  میان  تعامل  

تااامین در زنجیااره    کااه  تداااوتاست. با ایاان  خدمات  

و بااا هاادف کاااربر نهااایی  تولیااد بااه  رویکرد از منبااع  

و خاادمات   تولیاادفرآیناادهای  سااازی  و بهینهیکپارچه  

بااه ، کاربر نهااایی  ارزشدر زنجیره    کهاست. در حالی  

شااود و رویکاارد از کاااربر میمتقاضی تعریاا   عنوان  

 باارای  ایجاااد ارزشبااا هاادف    تولیااد کننااده  بهنهایی  

یااره ارزش تجزیااه و تحلیاال زنج  اساات.  کنندهمصرف

با اسااتداده ابزارهای تحلیل استراتژی است که  یکی از  

توان مزیاات رقااابتی شاارکت را بهتاار در  و از آن می

تااوان ارزش )وااروت نقاطی را شناسایی نیااود کااه می

های جاری را کاهش داد و مشتری( را افزایش یا هزینه

های بین عرضااه کنناادگان، مشااتریان و سااایر نیز حلقه

ر در  نیااود د در صاانعت را بهتاا های موجااو شاارکت 

 (.1394)رضایی و هیکاران، 

یاال تحل ویه تجز ارزش،ی یرهزنج یبررس  از  هدف

 ویبانی پشاات وی اصلهای یت فعال  شاملیندها  فرآی  یهکل

 کااه  هاساات یت فعالگونااه  ین  ا  مختل های  زیر ساخت 

 نقااش افاازوده ارزشیجاااد ا در محصااول یااک باارای

 مااوادین  تااأم  مراحاالتحلیاال،    یناکنند.  یمیدا  ا  یاساس

 از  .گیااردیم  باار   در  را  خاادمات  و  عرضهید،  تولیه،  اول

تجزیااه   بهتوان  یم  ارزشی  یرهزنج  یبررس  کاربردهای

ین، تااأمیره  زنج  طول  در  شده  ذکریندهای  فرآ  یلتحل  و

 از  یااک  هاار  سااه   یبررساا   ویی  شناسا  ویع  توزید،  تول

 باااایساااه مقا محصاااول،یی نهااااارزش درا ینااادهفرا

 ساااختن  مشااخ   و  مشااابهیناادهای  فرا  و  محصوالت

گیری شکل  دریندها  فرا  از  یک  هر  ضع   و  قوت  نقا 

 و  هاضااع   رفااع  با  تا  کرد  اشاره  محصولیی  نهاارزش

 محصااول  برای  تریمناسب   یطشرا  قوت،  نقا یت  تقو 

 Kaplinsky and) نیااود فااراه ی رقااابت فضااای در

Morris, 2001 .) 

 حااال  درو    ی مهاا صاانعت  عنوان  بهی  شیالت  یعصنا

 کااه  است   مطرحی  الیللبینی  بازارها  درتوسعه    ود  رش

 یجااادباعااا ا آن درینی کااارآفر یناادهایفرا یشافاازا

 خواهدی  اقتصاد  توسعه  نتیجه  در  وی  شغلی  هافرصت 

الت و صنعتی شاای اشتغال درهای فرصت  شناخت   شد.

 تحلیل زنجیره ارزش کسب و کارهااای موجااود در آن

 ایاانارتقااا     باارای  یافتااه  بهبااودی  مدل  ارائه  در راستای
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 بااه دهاایشااکل در فعالیاات  تاارینمهاا  ،صاانعت 

در ایاان صاانعت خواهااد   یینرفآارک   هایسیاستگذاری

 ایاان در نوآورانااه هااایهدایت فعالیت   در  تواندمی  بود

 ارزش  یاارهزنج  .کنااد  ایدااا   مه   و  حیاتی  نقشی  حوزه

 یهاااتجااارت نیبزرگتاار ازی  کی  معرف  انیآبز  صنعت 

 92  حاادود  کااه  چرا  است،  جهان  در  ییغذا  مواد  بخش

 دری  الیللاا نیب  تجااارت  در  محصااوالت  نیاا ا  از  درصد

 اقتصااادی  باارا  .رندیگ یم  قرار  فروش  و  رقابت   معرض

 رونااپ جهاات  انیاا آبز اتدرصااا کشااورها ازی اریبساا 

 یآبهااا  و  هارودخانااه  ،یساحل  متعدد  مناطپ  در  ت یفعال

 حااوزه در تجااارت .اساات  یضااروری اماار ،یداخلاا 

 اتر،یپو   زین  و  تردهیچیپ  روز  به  روزی  التیش  محصوالت

 و  شودیم  محصول  متنوعی  هاشکل  و  هاونهگ   با  هیراه

 مصاارفی  اهآگاا   شیافاازا  دهنااده  نشااان  موضااوع  نیا

 King and؛ Shuchun et al., 2000) اساات  کنناادگان

Forbes, 2013.)  

 خاادمات  نیاا ا  .است   خدمات  ارائه  ان،یآبز  تجارت

 ؛یتیریمد  تخص   شامل  هات یفعال  ازی  اگسترده   یط

 فااروش،  نظااارت  وی  گذاراست یسی،  فرآور،  برداشت 

ی برا  خدمه  استخدام،  آن  به  مربو   خدمات  وی  نترنتیا

 اجااااره ،یرکشاااتیتعی هاااا،آن آماااوزش و هایکشااات

 امکانااات و ساااز و ساااخت  ،یریگیماااهی هایکشاات

 هیاا تجز  و  سهامی  ابیارز  پژوهش،  ،ییربنایز  و  یااسکله

 ,.Bamgbade et al) ردیگ یم بر در را هاداده لیتحل و

. اگر چه در زمینه شااناخت و تجزیااه و تحلیاال (2017

رزش مطالعااات متعااددی انجااام شااده اساات زنجیره ا

یاضاای، ر و منصااوری؛ 1388ی، هوشاانگ ویناای بحر)

(، King and Forbes, 2013؛ 1394 زاده،؛ حسین1392

کسااب و کارهااای اما در زمینه صنایع شیالتی و بویژه  

هشاای صااورت نگرفتااه صاایادی پژو  تعاونی مبتنی باار

است. با توجه بااه اهییاات موضااوع و بررساای امکااان 

ه کارآفرینی در صنایع صیادی، تصیی  گرفته شد توسع

 ینه صورت گیرد.تا پژوهشی در این زم

 پیشینه پژوهش 

 موور عوامل بررسی ( به1390نسب ) ولی و جیالی

 بوشااهر اسااتانصاایادی  هااایشاارکت  وری بهااره باار

تأویر عوامل مرتبط با حیایت دولتاای از پرداختند. آنها  

و   ماادیریت   ایهاا شاایالت، روش  کاالجیله نقش اداره

و  صید را مه  ارزیابی کردند. ساااالرزهی و نوعمیزان 

 ضااع ، قوت،نقااا  شناسااایی  بااا (1391دژکااام )

در شاایالتی  صاانایع رویپاایشتهدیدهای  و هافرصت 

 پرسشاانامه، و مصاااحبه اباازار از استداده با بوشهراستان 

 صاانایع در کااارآفرینی توسااعه مناسااب  هایاسااتراتژی

حاکی  پژوهش این را ارئه کردند. نتایج  تانسا شیالتی

 و گااذاریساارمایه تااامین در ضااع  کااه اساات  ازآن

 شیالتی هایفعالیت  در غیردولتی بخش دادن مشارکت 

 وجااود فرصت  و داخلی عواملدر میان عامل  مهیترین

 ایااران شیالتی محصوالت برای الیللیبین مناسب  بازار

 .باشاادمی خااارجیعواماال  میااان در عامل مهیترین نیز

صاانعت بهبود و توسااعه    برتر برایاستراتژی  هیچنین  

 برداری  بهرهدر جهت  کارانه  محافظهشیالت، استراتژی  

در کنااار پوشااش  محیطاای هایاز فرصاات حااداکیری 

( پژوهشاای 1391اساات. منداارد )خلاای دای هاضااع 

 در  صاایادانموور باار مشااارکت  عوامل    بررسیباعنوان  

اساات.   داده  در استان بوشهر انجامصیادی  های  تعاونی

بااه نساابت    فناای، نگاارش  دانااشداد کااه    ها نشانیافته

عضااو و   صاایادان  بااینا  هاز رسااانهو اسااتداده  تعاونی  

 تحلیاال هیچنااین .اساات   هااا متداااوتغیرعضو تعاونی

 از خاادماتمتغیر برخااورداری   داد سهنشان  رگرسیون  

و   صاایادان  شااغلیمندی  و ترویجی، رضایت    آموزشی

مااوور باار   عواماالتغییاارات    تبیااینقادر بااه  فنی  دانش  

( 1394زاده )ها هستند. حسینآنها در تعاونیمشارکت  

باارای اسااب  منراهبااردی    بهسااازی  با هاادف،تحقیقی  

آذربایجان صنوبر در استان  چوب  ارزشزنجیره  توسعه  

از حاصاال    داد. نتااایج  ارائه  ANP  روش  با کیکغربی  

ارزش زنحیااره    موور بر توسعه  معیارهای  بندیاولویت  
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معیار   ترینمه چوب    مواد اولیهبه  داد، دسترسی    نشان

مواد اولیااه، تامین داری پایترتیب  بهاز آن  و پس  است  

بااه انسااانی، نزدیکاای    و تجهیزات، نیرویآالت  ماشین

مااالی، و منااابع  و مهااارت  داخلی، تخصاا   های  بازار

 چااوبارزش  زنجیااره در توسااعه با اهییت معیارهای 

  صنوبر هستند.

 توسااعه  ( راهکارهای1395پوریوس  وهیکاران )

 شهرسااتان بازرگااانی هااایتعاونی در ارزشزنجیااره 

 بیااان  پااژوهش  ایاان  که نتایج  اندکردهرا بررسی  بیرجند

 افزوده  ارزش  بر  ارزش  زنجیره  هایفعالیت که    داردمی

 بیرجنااد شهرسااتان بازرگااانی هااایتعاونی اقتصااادی

(، 1395شااری  زاده و هیکاااران  ) .اساات  تأویرگااذار

 شاورزیک   هایگرایش به کارآفرینی جیعی در تعاونی

های جدیااد خالقیت و نوآوری و توان کش  فرصاات 

ن بیااا  ودانسااته  های کارآفرینااان  از بارزترین ویژگیرا  

بخش تعاونی بهترین بستر باارای پاارورش و ردند که  ک 

پیشرفت کارآفرینان و گاارایش بااه کااارآفرینی جیعاای 

باشد. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که رابطه می

کااارآفرینی وجااود دارد و در هااا و قااوی بااین تعاونی

 هایشاار   پاایش  از  یکاای  حقیقت کارآفرینی به منزلااه

در بررساای   رود.شیار ماایها به  اصلی موفقیت تعاونی

یکپااارچگی ( مشخ  شااد کااه تاااویر  1395فر )هیتی

 مااالی  عیلکاارد  و  زنجیره تأمین باار رضااایت مشااتری

دهااد کااه مینشااان    شاارقی  آذربایجااان  اسااتان  تولیدی

باار کااار   تأویر میبت و معناداریعواملسازی  پارچهیک

بررساای ( در 1396افااراد دارد. میااری و هیکاااران )

 کااه  ناادا تااوت فرنگاای نشااان دادهتأمین نهادهزنجیره  

های جشاانواره برگاازاری با فرنگی توت  زنجیره  توسعه

 های محلاای، ایجاااد بازارچااه  محلی در فصل برداشت 

فاارآوری و تولیااد ی،  اجاااده  کنار  های فروشارچهوباز

 ، مارماااالد  ، ژله  مربا  فرنگی )  محصوالت جانبی توت

 De Silva .یکن اساات ای ممنطقه برند ( توأم با توسعه

 در ارزش زنجیااره تحلیل و تجزیهبیان کرد که   (2011)

از  اساات، ذیندعااان هیااه  برای  قدرتیند  ابزاری  شیالت

شاایالت باارای  هایساایا   باارای صاایادان وجیلیااه 

های کلیدی که زنجیره ارزش برای آن شناسایی فعالیت 

ی و پتانساایل یااک مزیاات رقااابت  کناادایجاد میصنعت  

بااا   .آورد، اهییاات زیااادی داردرا به وجود ماای  پایدار

شااود بندی تحقیقات پیشین مالحظه ماایتوجه به جیع

که تحقیپ مشابه تحقیپ حاضر وجود ناادارد و از ایاان 

 نظر نوآوری وجود دارد. 

 

 روش تحقیق 
این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی اساات 

ایشی است. ها از نوع پییو از نظر شیوه گردآوری داده

 13عضاااو فعاااال در  406شاااامل  آمااااریعاااه جام

در میانکالااه صاایادی در منطقااه  پاارهتعاااونی  شاارکت 

. بر اساس جاادول تعیااین است گلستان  استان  محدوده  

نداار بااه   196حج  نیونه  کرجسی و مورگااان تعااداد  

ها نامهپرسشو پس از توزیع  عنوان نیونه تعیین شد و  

عاادد   168تعااداد    ،ی ناااق اهاا و با حذف پرسشاانامه

 آوری ونامه به صورت کامل و قابل بررسی جیعپاسخ

هااا در گااردآوری دادهمبنای تحلیل نهایی قرار گرفت.  

انجااام   1399تااا فااروردین    1398محدوده زمااانی دی  

( نشااان 1گیری در جاادول )جزییات نیونهشده است.  

 داده شده است.

شاانامه هااا در ایاان تحقیااپ پرسدادهابزارگردآوری

ها، چارچوب قپ ساخته است که با توجه به فرضیهمح

مدهومی و اهداف تحقیپ و طبپ نظاار اساااتید محتاارم 

نامه راهنیا و مشاور طراحی و تدوین شااد. در پرسااش

( فااردی و 1سؤال شامل سواالت دسته  سه شدهتوزیع  

هااای ( سااواالت ماارتبط بااا شااغل و گویااه2عیااومی، 

ؤلدااه( در م 9رزش )هااای زنجیااره اساانجش مؤلدااه

باارای بررساای شااد.     های مورد نظاار  طراحاایتعاونی

 30پایااایی پرسشاانامه از یااک نیونااه اولیااه بااا حجاا  

( ضااریب آلدااای 2اسااتداده شااده اساات. در جاادول )

دهنده پایایی قابل کرونبا  محاسبه شده است که نشان

 های مورد بررسی است.  قبول برای مؤلده
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 جامعه آماري    -1جدول 

 نامه تکمیل شده و دریافتیپرسش تعداد کارگر فعال تعداد صیاد فعال تعداد اعضاء  اونیتع نام

 12 1 19 63 نیاز آباد

 16 5 35 69 غنچه

 23 0 50 70 نور گلستان 

 19 0 40 71 چارقلی

 13 0 25 72 بصیرآباد 

 10 3 21 72 گلعظی  

 17 6 42 60 نیونه

 18 2 44 66 سو قره

 21 1 46 63 پره گلستان 

 6 12 11 57 شایان آیدین

 4 13 8 76 مختوم قلی 

 4 5 7 57 لرتوماج

 5 0 10 63 شهید بهشتی

 168 48 358 859 جمع کل 

 
 هاي زنجیره ارزشآلفاي کرونباخ براي مؤلفه  -2جدول 

 آلدای کارونبا  تعداد  سواالت مؤلده

 768/0 6 هانهادهمدیریت تامین 

 812/0 11 مدیریت صید

 783/0 7 ذب فناوریجمدیریت نوآوری و 

 789/0 8 مدیریت نیروی انسانی 

 807/0 12 مدیریت بازاریابی و فروش 

 742/0 5 مدیریت ریسک

 774/0 9 مدیریت شبکه اجتیاعی 

 725/0 4 مدیریت شبکه توزیع 

 753/0 6 مدیریت مالی و سرمایه گذاری 
 

با   روایی صوری و محتوایی سواالت پرسشنامه نیز

و مشاااور   انجام اصالحات مورد نظاار اساااتید راهنیااا

هااا هاا  از باارای تجزیااه و تحلیاال دادهتااأمین شااد. 

های توصیدی فراوانی، درصد، میااانگین، انحااراف آماره

 معیار و آزمون فریدمن استداده شد. 

 

 ها یافته

 ایاان در: پاسخخویایا  شناختی جمعیت هايویژگی
ن گویاپاسااخ شااناختی جیعیاات  هااایویژگاای بخااش

 صاایاد (%23/ 21) پاسااخگویان بیشتر شوند.می تشریح

 لوساایان  (،%11/ 90)  قااایپ  راننااده  آن  از  پس  و  هستند

 اعضاااای .هساااتند (%8/ 93) فوکااااپوش و (10%/ 12)

کاال پاسااخگویان را تشااکیل  %54/ 16چهااار گااروهاین

پاسااخگویان   بیشااتراز نظاار وضااعیت ساانی  دهند.  می

پس ازآن بااین   ند وسال هست  50تا    41( بین  49%/ 40)

تیااامی پاسااخگویان   ( هستند.%30/ 36)  سال  60تا    51

فرزند و   2(  %37/ 50)  خگویانبیشتر پاس  متاهل هستند.

( %15/ 48فرزنااد) 1( و %20/ 24) فرزنااد 3پااس از آن 

 بیشااتر پاسااخگویان  میاازان تحصاایالتاز نظاار  دارند.  

( %26/ 79سااواد )( زیر دیپل  و پس از آن باای58%/ 33)

 هستند.
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( شغل خارج از فصاال %59/ 52)  سخگویانر پابیشت

( %13/ 69)صید آنها کااارگری و پااس از آن دامااداری  

 شااغل اصاالی بیشااتر پاسااخگویانهیچنااین  اساات.

( و %14/ 88( کارگری و پس از آن دامداری )60%/ 71)

 محاال سااکونت   ( است.%10/ 12کشاورزی و صیادی )

 آنها روستا است.  %76/ 79پاسخگویان شهر و    23%/ 21

 لیت بیشتر پاسخگویان در زمینه صیادیان فعامدت زم

سااال و   10ز آن  سال، پااس ا  20تا    11( بین  47%/ 62)

 ( است.%20/ 24)  سال  30تا    21( و بین  %26/ 78)  کیتر

شرکت تعاونی صاایادی زمان هیکاری با  از نظر مدت  

ماادت زمااان هیکاااری بیشااتر   نتایج نشان داد کااه  پره

( %33/ 93)  شرکت تعاونی صاایادی پاارهپاسخگویان با  

 10تااا  6سااال، پااس از آن بااین  20تااا  16بااین 

 ( است.%15/ 48) سال 15تا  11( و بین %20/ 24سال)

 اي خخخههاي زنجیره ارزش در تعاونیمؤلفه تاصیف

 مارد مطالعه

ماادیریت مؤلدااه  :  هخخامدیریت تامین نهخخادهمؤلفه    -1

گیری سوال در پرسشنامه اندازه  6توسط    هاتامین نهاده

-و ستون میانگین  (3)های جدول  داده  جه بهبا تو شد.  

امتیاااز کسااب شااده شود که؛ بیشااترین  ها مشخ  می

کننااده مااواد اولیااه تااامینبااودن  مطلعمربو  به عامل »

« بااا مقاادار تعاونی صاایادی از نیازهااای مهاا  تعاااونی

ارایه به موقااع مااواد اولیااه است. عامل »  2/ 83میانگین  

با مقدار میانگین   «توسط تامین کننده به تعاونی صیادی

 کنناادهرقاباات بااین تااامیندر رتبااه دوم، عاماال » 2/ 82

« بااا های اولیه برای هیکاری بااا تعاااونی صاایادیادهنه

میااانگین   در رتبه سوم قاارار دارد.  2/ 76مقدار میانگین  

بااا انحااراف   2/ 76براباار بااا    هامدیریت تامین نهادهکل  

 محاسبه شد.  0/ 739معیار 

 

 هامدیریت تامین نهاده  مؤلفه ت مرباط به ی/ درصد ساال تازیع فراوان -3جدول 

 گویه
 فراوانی/ 

 درصد 

خیلی  

 ک 
 زیاد متوسط  ک 

خیلی  

 زیاد
 میانگین 

انحراف  

 معیار

صیادی با تامین کننده مواد  تعاونی ارتبا 

 اولیه تعاونی

 11 35 59 24 39 فراوانی 
73/2 216/1 

 55/6 83/20 12/35 29/14 21/23 درصد 

  مواد تامینبرای  کننده تامین الزم اییتوان

 صیادی تعاونی نیاز مورد اولیه

 10 36 51 40 31 فراوانی 
73/2 167/1 

 95/5 43/21 36/30 81/23 45/18 درصد 

کننده مواد اولیه تعاونی تامینبودن  مطلع

 صیادی از نیازهای مه  تعاونی 

 17 34 47 43 27 فراوانی 
83/2 219/1 

 12/10 24/20 98/27 60/25 07/16 درصد 

های  قییت تیام شده نهاده مناسب بودن

 تولید برای تعاونی  

 9 31 58 42 28 فراوانی 
71/2 113/1 

 36/5 45/18 52/34 25 67/16 درصد 

 برای  اولیه هاینهاده  کنندهرقابت بین تامین

 تعاونی صیادی  با هیکاری

 17 31 49 35 35 فراوانی 
76/2 262/1 

 12/10 45/18 17/29 83/20 83/20 درصد 

  کنندهتامین توسط اولیه ارایه به موقع مواد

 صیادی  تعاونی به

 16 26 67 29 30 فراوانی 
82/2 182/1 

 52/9 48/15 88/39 26/17 86/17 درصد 

 

صااید توسااط مدیریت  مؤلده: صید مدیریت مؤلفه    -2

بااا توجااه بااه گیری شد.  سوال در پرسشنامه اندازه  11

-ها مشخ  ماایو ستون میانگین (4)  های جدولداده

شود که؛ بیشترین امتیاز کسب شده مربو  بااه عواماال 
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تالش ماادیریت تعاااونی در نگهااداری و حدا اات از »

تور و   یبرخوردار«، »امکانات و دارایی تعاونی صیادی

ادوات صاایادی تعاااونی صاایادی جهاات صااید از 

ماادیریت تعاااونی از  یریگ بهره« و »استانداردهای الزم

هااای تعاااونی و هزینااه کاااهشبرای هامنابع و  رفیت 

، 3/ 10« به ترتیب با مقااادیر میااانگین  وریافزایش بهره

صااید مدیریت  میانگین کل مؤلده    است.  3/ 01و    3/ 02

 محاسبه شد. 0/ 607ا انحراف معیار ب  2/ 85برابر با 
 

 صیدمدیریت ه لف مؤتازیع فراوانی/ درصد ساالت مرباط به  -4جدول 

 گویه
 فراوانی/ 

 درصد 

خیلی  

 ک 
 زیاد متوسط  ک 

خیلی  

 زیاد
 میانگین 

انحراف  

 معیار

کیدیات و   ارتقاای  برایتالش مدیریت تعااونی

 مطلوبیت کار تعاونی  

 12 42 57 39 18 فراوانی 
95/2 096/1 

 14/7 25 93/33 22/23 71/10 درصد 

 هاا رفیت و منابع  از  تعاونی  مدیریت  گیریبهره

هااای تعاااونی و افاازایش هزیناه کاااهشبارای 

 وریبهره

 17 41 50 47 13 فراوانی 

01/3 116/1 
 درصد 

74/7 98/27 76/29 40/24 12/10 

هاای تالش مادیریت تعااونی در تجهیاز کوماه

 صیادی و فراه  نیودن امکانات رفاهی

 24 31 40 44 29 فراوانی 
86/2 304/1 

 29/14 45/18 81/23 19/26 26/17 درصد 

 اقدام مدیریت تعاونی به شناسایی عرضه اضافی

 ها را انجام دهند  که خود بتوانند آن

 16 24 43 50 35 فراوانی 
62/2 232/1 

 52/9 29/14 60/25 76/29 83/20 درصد 

برداری مدیریت تعاونی در تسهیل بهره  یتموفق

 ها و لوازم صیادی توسط اعضا  مشتر  از نهاد

 19 34 50 45 20 ی وانفرا
92/2 184/1 

 31/11 24/20 76/29 79/26 90/11 درصد 

نگهااداری  و حیاال زیرساااختهای یبرخااوردار

 ماهیان از استاندارد الزم  

 11 28 65 48 16 فراوانی 
82/2 034/1 

 55/6 67/16 69/38 57/28 52/9 درصد 

تااور و ادوات صاایادی تعاااونی  یبرخااوردار

 ز استانداردهای الزم  صیادی جهت صید ا

 19 42 50 38 19 فراوانی 
02/3 178/1 

 31/11 25 76/29 62/22 31/11 درصد 

مدیریت تعاونی در نگهداری و حدا ات تالش  

 صیادی  تعاونیوداراییاز امکانات

 29 33 51 36 19 فراوانی 
10/3 246/1 

 26/17 64/19 36/30 43/21 31/11 درصد 

پذیری در ازانعطافیادصاااایتعاونییبرخوردار

بینای امر صیادی متناسب با رخداد مسایل پایش

 نشده

 18 31 47 44 28 فراوانی 

80/2 229/1 
 درصد 

67/16 19/26 98/27 45/18 71/10 

برنامه بلند مدت مدیریت تعاونی بارای رشاد و 

 توسعه تعاونی

 9 30 47 49 33 فراوانی 
60/2 148/1 

 36/5 86/17 98/27 17/29 64/19 درصد 

گذاری بارای سارمایهدرگیری مدیریت تعاونییپ

 توسعه و تجهیز تعاونی  

 14 32 46 43 33 فراوانی 
70/2 220/1 

 33/8 05/19 38/27 60/25 64/19 درصد 

  

 مؤلدااه:  ذب فناوريجمدیریت ناآوري و  مؤلفه    -3

سااوال در  7توسااط  ذب فناوریجمدیریت نوآوری و  

های جاادول داده با توجه به  شد.  گیریپرسشنامه اندازه

شود که؛ بیشااترین ها مشخ  میو ستون میانگین  (5)

اهییاات ماادیریت امتیاز کسب شده مربو  بااه عاماال »

« توسعه در زمینه نااوآوری  تعاونی صیادی به تحقیپ و
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تجربیااات از  بهرهاست. عامل » 2/ 71با مقدار میانگین 

یادی های موفپ در زمینه نوآوری در تعاونی صشرکت 

 و  در رتبااه دوم  2/ 70« با مقاادار میااانگین  و امور صید

هااا و ابتکااارات حیایت مدیریت تعاونی از ایدهعامل »

در رتبااه سااوم،   2/ 61« با مقدار میانگین  نوآورانه اعضا

ذب جاا ماادیریت نااوآوری و  میانگین کاال    د.نقرار دار

محاساابه   0/ 580با انحراف معیار    2/ 49با  برابر    فناوری

 شد.
 

 ذب فناوري ج ناآوري و مدیریت مؤلفه ع فراوانی/ درصد ساالت مرباط به تازی -5جدول 

 گویه
 فراوانی/ 

 درصد 

خیلی  

 ک 
 زیاد متوسط  ک 

خیلی  

 زیاد
 میانگین 

انحراف  

 معیار

اطالعاتی جدید در های  سیست  از  استداده

 شرکت تعاونی برای فروش و معرفی شرکت 

 8 20 51 36 53 فراوانی 
36/2 181/1 

 76/4 90/11 36/30 43/21 55/31 درصد 

-های اتوماسیون و نرمسیست  از  استداده

 افزارهای اداری، انبارداری و حسابداری  

 6 18 50 50 44 فراوانی 
36/2 090/1 

 57/3 71/10 76/29 76/29 19/26 درصد 

استداده از فناوری جدید در ردیابی و کش  

 های ماهی  گله

 9 19 37 63 40 فراوانی 
37/2 124/1 

 36/5 31/11 02/22 50/37 81/23 درصد 

استداده شرکت از متخصصان و مشاوران خبره  

 های جدید  در زمینه نوآوری و فناوری 

 6 21 45 51 45 فراوانی 
36/2 112/1 

 57/3 50/12 79/26 36/30 79/26 درصد 

ها و ابتکارات حیایت مدیریت تعاونی از ایده

 نوآورانه اعضا  

 6 27 59 48 28 انی فراو 
61/2 055/1 

 57/3 07/16 12/35 57/28 67/16 درصد 

های موفپ در زمینه از تجربیات شرکت بهره

 نوآوری در تعاونی صیادی و امور صید  

 9 28 60 46 25 فراوانی 
70/2 081/1 

 36/5 67/16 71/35 38/27 88/14 درصد 

اهییت مدیریت تعاونی صیادی به تحقیپ و 

 در زمینه نوآوری   توسعه

 10 33 54 41 30 فراوانی 
71/2 149/1 

 95/5 64/19 14/32 40/24 86/17 درصد 

  

ماادیریت مؤلدااه  :  مدیریت نیخخروي اننخخانی  مؤلفه  -4

گیری سوال در پرسشنامه اندازه  8توسط    نیروی انسانی

و سااتون ( 6) هااای جاادولبااا توجااه بااه دادهشااد. 

ترین امتیاز کسااب شود که؛ بیشها مشخ  میمیانگین

تعاااونی از افااراد بهره ماادیریت  بو  به عامل »شده مر

« با مقدار میانگین بومی برای تامین نیروی انسانی خود

مدیریت تعاااونی صاایادی یت  موفقاست. عامل »  3/ 05

« بااا در جذب و حدظ نیروی انسانی ماهر و متخص 

عاماال »توجااه  و در رتبااه دوم 2/ 90مقاادار میااانگین 

شایستگی در پرداخاات پاااداش بااه به  مدیریت تعاونی  

 د.نقرار داردر رتبه سوم    2/ 89میانگین  مقدار  « با  اعضا

 2/ 78برابر با   مدیریت نیروی انسانیمیانگین کل مؤلده  

 محاسبه شد. 0/ 620با انحراف معیار 

مؤلدااه : مخخدیریت بازاریخخابی و فخخروشمؤلفخخه  -5

در  سااوال 12توسااط  ماادیریت بازاریااابی و فااروش

های جاادول با توجه به دادهگیری شد.  پرسشنامه اندازه

شود که؛ بیشااترین ها مشخ  می( و ستون میانگین7)

رضااایت مشااتریان امتیاز کسب شده مربو  به عوامل »

«، »موفقیاات هایی که به آنهااا داده شاادهاز کیدیت ماهی

شرکت تعاونی در اعالم نیازهای جدیااد مشااتریان بااه 

شاارکت در « و »موفقیاات ناادگانکنصاایادان و توزیااع

« بااه هااای دیگاارنبدست آوردن سهیی از بااازار اسااتا

اساات.  2/ 70و  2/ 74، 2/ 93ترتیب با مقااادیر میااانگین 

 2/ 64برابر بااا    مدیریت بازاریابی و فروشمیانگین کل  

 محاسبه شد. 0/ 524با انحراف معیار 
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 نیروي اننانیمدیریت مؤلفه تازیع فراوانی/ درصد ساالت مرباط به  -6جدول 

 گویه
 فراوانی/

 درصد 

خیلی  

 ک 
 زیاد متوسط ک 

خیلی  

 زیاد
 میانگین 

انحراف 

 معیار

تالش مدیریت به ارتقای سطح دانش تخصصی و  

 آموزش اعضا و کارکنان تعاونی 

 9 23 47 58 31 فراوانی
53/2 105/1 

 36/5 69/13 98/27 52/34 45/18 درصد 

ذب و حدظ  مدیریت تعاونی صیادی در جیت موفق

 نیروی انسانی ماهر و متخص   

 12 34 61 48 13 فراوانی
90/2 040/1 

 14/7 24/20 31/36 57/28 74/7 درصد 

انتقال دانش اعضا برای برنامه منسج  مدیریت 

 متخص  به نیروهای جدید  

 11 36 48 56 17 فراوانی
81/2 089/1 

 55/6 43/21 57/28 33/33 12/10 درصد 

ت تعاونی از افراد بومی برای تامین  بهره مدیری

 نیروی انسانی خود  

 20 43 48 40 17 فراوانی
05/3 175/1 

 90/11 60/25 57/28 81/23 12/10 درصد 

شایستگی در پرداخت به مدیریت تعاونی توجه 

 پاداش به اعضا 

 15 35 55 43 20 فراوانی
89/2 137/1 

 93/8 83/20 74/32 60/25 90/11 درصد 

 نیازهای  مدیریت تعاونی در تامین یت فقمو

 اجتیاعی، فرهنگی، اقتصادی و رضایت اعضا 

 6 34 45 44 39 فراوانی
55/2 157/1 

 57/3 24/20 79/26 19/26 21/23 درصد 

دار کردن اعضا در  تالش مدیریت تعاونی در سهام

 سود شرکت 

 17 30 35 59 27 فراوانی
71/2 225/1 

 12/10 86/17 83/20 12/35 07/16 درصد 

 تالش مدیریت تعاونی در بییه نیودن اعضا  
 17 24 61 43 23 فراوانی

82/2 151/1 
 12/10 29/14 31/36 60/25 69/13 درصد 

  

 و فروش بازاریابی  مدیریتمؤلفه تازیع فراوانی/ درصد ساالت مرباط به  -7جدول 

 گویه
 فراوانی/

 درصد 

خیلی  

 ک 
 زیاد متوسط ک 

خیلی  

 زیاد
 میانگین 

انحراف 

 معیار

 مناسب بازاراطالعات ازسیست تعاونیشرکتبهره
 8 24 61 45 30 فراوانی

61/2 083/1 
 76/4 29/14 31/36 79/26 86/17 درصد 

سهیی از بازار  آوردنشرکت در بدست موفقیت 

 های دیگر  استان

 12 35 43 47 31 فراوانی
70/2 197/1 

 14/7 83/20 60/25 98/27 45/18 درصد 

ها و شرکت نگهداری طوالنی مدت ماهی موفقیت 

 یا ایجاد ارزش افزوده آنها

 11 19 40 49 49 فراوانی
37/2 202/1 

 55/6 31/11 81/23 17/29 17/29 درصد 

مقدارتولیدوتقاضای  بینوجود رابطه متوازنی 

 مشتریان  

 10 26 53 47 32 فراوانی
61/2 137/1 

 95/5 48/15 55/31 98/27 05/19 درصد 

 میزان امکان عرضه ماهی به صورت خرده فروشی
 12 21 50 50 35 فراوانی

55/2 162/1 
 14/7 50/12 76/29 76/29 83/20 درصد 

ماهیان عرضه شده به بازار با نیاز و   مطابقت

 های مشتریانخواسته

 7 27 61 45 28 فراوانی
64/2 068/1 

 17/4 07/16 31/36 79/26 67/16 درصد 

شرکت تعاونی در اعالم نیازهای جدید موفقیت 

 کنندگان مشتریان به صیادان و توزیع

 14 24 57 51 22 فراوانی
74/2 116/1 

 33/8 29/14 93/33 36/30 10/13 درصد 

به آنها هایی که رضایت مشتریان از کیدیت ماهی

 داده شده  

 22 32 47 47 20 فراوانی
93/2 214/1 

 10/13 05/19 98/27 98/27 90/11 د درص

استداده مدیریت تعاونی از شکاف وکاستی بازار  

 سه  بیشتر بازار  توسعه فعالیت خود و جذب برای 

 15 30 42 44 37 فراوانی
65/2 252/1 

 93/8 86/17 25 19/26 02/22 درصد 

ه  سرمای به هاپتانسیل  معرفی مدیریت  توانایی

 گذاری سرمایهها بهآن نظر گذاران و جلب

 13 19 47 54 35 فراوانی
53/2 168/1 

 74/7 31/11 98/27 14/32 83/20 درصد 
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نهادهای   رسیی هایحیایت از  مدیریت استداده

 مرتبط دولتی و غیره  

 8 34 53 56 17 فراوانی
76/2 040/1 

 76/4 24/20 55/31 33/33 12/10 درصد 

  بین  در سرمایه  تشکیل  نهزمی در  مدیریت موفقیت

 گذاریاعضا برای سرمایه

 11 27 52 48 30 فراوانی
65/2 143/1 

 55/6 07/16 95/30 57/28 86/17 درصد 

 

ماادیریت   مؤلدااه:  مخخدیریت رینخخ متغیر  مؤلفه    -6

گیااری شااد. سوال در پرسشنامه اندازه 5توسط    ریسک

ا هاا و سااتون میااانگین(  8)  های جاادولبا توجه به داده

مربو  شود که؛ یشترین امتیاز کسب شده  مشخ  می

اهییت مدیریت تعاااونی صاایادی نساابت بااه به عامل »

« با مقدار میانگین بییه نیودن وسایل و تجهیزات خود

مدیریت تعاونی نسبت بااه است. عامل »موفقیت    2/ 90

مقاادار   « باااحدظ کیدیاات ماااهی و حیاال مناسااب آن

هااای اقدام شرکت عامل »  در رتبه دوم و  2/ 80میانگین  

« بااا مقاادار های صیادینیای تعاوبییه در پوشش بییه

میااانگین کاال   د.ناا در رتبه سوم قرار دار  2/ 75میانگین  

 0/ 671با انحراف معیااار    2/ 72برابر با    مدیریت ریسک

 محاسبه شد.

 

 رین مدیریت مؤلفه تازیع فراوانی/ درصد ساالت مرباط به  -8جدول 

 گویه
 فراوانی/ 

 درصد 

ی  خیل

 ک 
 زیاد متوسط  ک 

خیلی  

 زیاد
 میانگین 

انحراف  

 معیار

ای های بییه در پوشش بییهاقدام شرکت

 های صیادی  تعاونی

 16 21 60 47 24 فراوانی 
75/2 141/1 

 52/9 50/12 71/35 98/27 29/14 درصد 

اهییت مدیریت تعاونی صیادی نسبت به بییه  

 نیودن وسایل و تجهیزات خود  

 20 26 60 42 20 فراوانی 
90/2 165/1 

 90/11 48/15 71/35 25 90/11 درصد 

مدیریت تعاونی نسبت به حدظ کیدیت  موفقیت  

 ماهی و حیل مناسب آن  

 13 30 54 52 19 فراوانی 
80/2 103/1 

 74/7 86/17 14/32 95/30 31/11 درصد 

تعاونی از سیست  مراقبتی و کنترلی  ی برخوردار

 امکانات و تجهیزات  برای پایش عدم سرقت از

 11 25 49 52 31 فراوانی 
60/2 143/1 

 55/6 88/14 17/29 95/30 45/18 درصد 

مشکالت   در مدیریتمدیریت تعاونی توانایی 

 با تحلیل بازار  احتیالی در نوسانات بازار

 12 21 47 57 31 فراوانی 
56/2 141/1 

 14/7 50/12 95/27 93/33 45/18 درصد 

  

ماادیریت  مؤلدااه :مدیریت شبکه اجتمخخاعی  همؤلف   -7

ساااوال در پرسشااانامه  9توساااط  شااابکه اجتیااااعی

و   (9)  هااای جاادولبا توجااه بااه دادهگیری شد.  اندازه

شود که؛ بیشااترین امتیاااز ها مشخ  میستون میانگین

توزیااع عادالنااه کاااال و کسب شده مربو  به عواماال »

بااه   رسانی و بیان شدافاطالع«، »خدمات در بین اعضا

امااور و اقاادامات صااورت گرفتااه در در مااورد  اعضااا

رعایت انصاف مدیریت شرکت یا ساایا  »  و  «کت شر

« به ترتیب با مقااادیر میااانگین هاگذاری ماهیدر قییت 

مدیریت شبکه کل  میانگین    است.  2/ 69  و  2/ 71،  2/ 77

 0/ 530بااا انحااراف معیااار  2/ 63براباار بااا  اجتیاااعی

 محاسبه شد.
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 شبکه اجتماعی مدیریتمؤلفه راوانی/ درصد ساالت مرباط به تازیع ف-9جدول 

 گویه
 فراوانی/

 درصد 

خیلی  

 ک 
 زیاد متوسط ک 

خیلی  

 زیاد
 میانگین 

انحراف 

 معیار

مدیریت در برابر خسارت و بودن  پذیرمسئولیت

 احتیالی شرکت   عوارض نامطلوب 

 10 29 54 47 28 فراوانی
68/2 123/1 

 95/5 26/17 14/32 98/27 67/16 درصد 

 توزیع عادالنه کاال و خدمات در بین اعضا  
 13 36 42 54 23 فراوانی

77/2 162/1 
 74/7 43/21 25 14/32 69/13 درصد 

رعایت انصاف مدیریت شرکت یا سیا  در  

 ها گذاری ماهیقییت

 4 38 58 38 30 فراوانی
69/2 083/1 

 38/2 62/22 52/34 62/22 86/17 درصد 

امور و در مورد  رسانی و بیان شداف به اعضاعاطال

 اقدامات صورت گرفته در شرکت

 11 31 50 51 25 فراوانی
71/2 127/1 

 55/6 45/18 76/29 36/30 88/14 درصد 

محل   برد امور اجتیاعیمشارکت مدیریت در پیش

 اقدامات آموزشی و فرهنگی یا 

 13 25 43 45 42 فراوانی
54/2 233/1 

 74/7 88/14 60/25 79/26 / 25 درصد 

حیایت شرکت از کارآفرینی و کسب و کارهای 

 جیعی اهالی منطقه و اعضا خود 

 10 33 47 49 29 فراوانی
68/2 149/1 

 95/5 64/19 98/27 17/29 26/17 درصد 

های تالش مدیریت شرکت برای ایجاد فرصت

 شغلی جدید و کاهش بیکاری در منطقه و اعضا 

 8 15 49 72 24 فراوانی
47/2 003/1 

 76/4 93/8 17/29 86/42 29/14 درصد 

مدیریت در کسب اعتیاد شرکا و سایر موفقیت 

 اعضا زنجیره عرضه 

 9 26 60 50 23 فراوانی
69/2 061/1 

 36/5 48/15 71/35 76/29 69/13 درصد 

 های ه  صن  برقرار تعامل موور با تشکل
 8 21 42 64 33 فراوانی

45/2 088/1 
 76/4 50/12 25 10/38 64/19 درصد 

  

مدیریت شبکه   مؤلده:  مدیریت شبکه تازیعمؤلفه    -8

با گیری شد.  سوال در پرسشنامه اندازه  4توسط    توزیع

هااا و سااتون میااانگین( 10)  جاادولهااای  توجه به داده

شود که؛ بیشترین امتیاز کسب شده مربو  مشخ  می

« بااا هااای شاارکت یمیزان سطح توزیااع ماااهبه عامل »

رضااایت مشااتریان است. عاماال »  2/ 92مقدار میانگین  

« با تعاونی از شرایط مکان، زمان و نحوه تحویل ماهی

مناسااب عاماال »  و  در رتبااه دوم  2/ 86مقدار میااانگین  

هااا بااا تعامل و هیاهنگی توزیع کنناادگان ماااهیدن  بو 

در رتبااه سااوم   2/ 79« با مقدار میانگین  تعاونی صیادی

براباار بااا   مدیریت شبکه توزیعمیانگین کل    د.نقرار دار

 است.  0/ 736با انحراف معیار   2/ 83

 

 شبکه تازیع مدیریت مؤلفه تازیع فراوانی/ درصد ساالت مرباط به -10جدول 

 گویه
 فراوانی/

 درصد 
 زیاد متوسط ک  خیلی ک 

خیلی  

 زیاد
 میانگین 

انحراف 

 معیار

تعاونی از امکان عرضه مستقی   ی برخوردار

 هیان صید شده خود به مشتریان اولیه ما

 15 26 59 43 25 فراوانی
78/2 150/1 

 93/8 48/15 12/35 60/25 88/14 درصد 

تعامل و هیاهنگی توزیع کنندگان بودن مناسب 

 ها با تعاونی صیادی  ماهی

 11 38 48 46 25 فراوانی
79/2 149/1 

 55/6 62/22 57/28 38/27 88/14 درصد 

ریان تعاونی از شرایط مکان، زمان و رضایت مشت 

 نحوه تحویل ماهی 

 18 29 58 37 26 فراوانی
86/2 195/1 

 71/10 26/17 52/34 02/22 48/15 درصد 

 های شرکت  میزان سطح توزیع ماهی
 16 35 54 45 18 فراوانی

92/2 134/1 
 52/9 83/20 14/32 79/26 71/10 درصد 
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 مؤلدااه:  گخخذاريرمایهمدیریت مخخالی و سخخ   مؤلفه  -9

سااوال در   6توسااط    گااذاریمدیریت مااالی و ساارمایه

 های جاادولبا توجه به دادهگیری شد.  پرسشنامه اندازه

شااود کااه؛ هااا مشااخ  ماایو سااتون میااانگین 7(11)

تااامین عاماال »بیشترین امتیاز کسب شااده مربااو  بااه  

پول دریافتی از ساایا  یااا با های تهیه مواد اولیه هزینه

اساات. عاماال   2/ 95« با مقدار میانگین  ی دیگرمنابع مال

سود حاصل از دریافت پول از سیا  و بودن  مناسب  »

 در رتبه دوم  2/ 93« با مقدار میانگین  یا سایر منابع مالی

هااای مااالی نساابت بااودن  منطقاای و عادالنااه  عامل »  و

مقدار میااانگین « با  ها بین اعضاماهی  اصل از فروشح

ماادیریت میااانگین کاال  د.نقرار داردر رتبه سوم   2/ 87

بااا انحااراف معیااار   2/ 86برابر با    گذاریمالی و سرمایه

 باشد.می  0/ 646
 

 مالی و سرمایه گذاري مدیریت مؤلفه تازیع فراوانی/ درصد ساالت مرباط به  -11جدول 

 گویه
 فراوانی/

 درصد 

خیلی  

 ک 
 زیاد متوسط ک 

خیلی  

 زیاد
 میانگین 

انحراف 

 معیار

ونی برای تامین هزینه تهیه ارتبا  مدیریت تعا

 مواد اولیه با تامین کننده پول  

 14 40 48 41 25 فراوانی
86/2 183/1 

 33/8 81/23 57/28 40/24 88/14 درصد 

پول دریافتی با های تهیه مواد اولیه تامین هزینه

 از سیا  یا منابع مالی دیگر  

 15 38 59 36 20 فراوانی
95/2 131/1 

 93/8 62/22 12/35 43/21 90/11 درصد 

سود حاصل از دریافت پول از  بودن مناسب 

 سیا  و یا سایر منابع مالی  

 16 40 53 35 24 فراوانی
93/2 184/1 

 52/9 81/23 55/31 83/20 29/14 درصد 

قییت پیش فروش  بودن منطقی و مناسب 

 ها توسط سیا ماهی

 10 35 60 34 29 فراوانی
78/3 140/1 

 95/5 83/20 71/35 24/20 26/17 درصد 

های مالی حاصل نسبتبودن منطقی و عادالنه 

 ها بین اعضا ماهی از فروش

 15 43 44 37 29 فراوانی
87/2 231/1 

 93/8 60/25 19/26 02/22 26/17 درصد 

-و حقوقی به سرمایه یتیایل اشخا  حقیق

 گذاری در شرکت تعاونی صیادی

 19 26 54 39 30 فراوانی
79/2 233/1 

 31/11 48/15 14/32 21/23 86/17 درصد 

 

 ارزش زنجیره هاي بندي مؤلفه نتایج آزما  فریدمن براي رتبه  -12جدول 

 ها اولویت ها میانگین رتبه  انحراف معیار  میانگین  متغیر 

 3 36/5 739/0 76/2 ها مدیریت تامین نهاده 

 3 36/5 607/0 85/2 مدیریت صید 

 8 01/4 582/0 49/2 ب فناوری ذج مدیریت نوآوری و 

 4 08/5 620/0 78/2 مدیریت نیروی انسانی 

 6 55/4 523/0 64/2 مدیریت بازاریابی و فروش 

 5 93/4 671/0 72/2 مدیریت ریسک 

 7 45/4 530/0 63/2 مدیریت شبکه اجتیاعی 

 2 60/5 736/0 83/2 مدیریت شبکه توزیع

 1 65/5 646/0 86/2 گذاری مدیریت مالی و سرمایه

 001/0سطح معناداری:  8درجه آزادی:  260/57مقدار آماره: 

 

گانه زنجیره ارزش:  هاي نه بررسی میزا  اهمیت مؤلفه 

ارزش، از آزمااون  زنجیااره  های  بندی مؤلده برای اولویت 

هااای  فریدمن استداده شده اساات. هیااانطور کااه از داده 

( مشااخ  اساات سااطح معناااداری آزمااون  12جدول ) 
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باشد بنابراین فاارض  می  0/ 05چکتر از مقدار فریدمن کو 

شود. از سااتون  های ارزش رد می برابری متغیرهای مؤلده 

مدیریت مااالی  ها مشخ  است که؛ مؤلده » ین رتبه میانگ 

ماادیریت شاابکه  « در رتبه اول، مؤلدااه » گذاری و سرمایه 

«  ها مدیریت تامین نهاده های » « در رتبه دوم، مؤلده توزیع 

مدیریت نیااروی  ر رتبه سوم، مؤلده » « د مدیریت صید و » 

« در  ماادیریت ریسااک « در رتبه چهااارم، مؤلدااه » انسانی 

« در رتبااه  مدیریت بازاریابی و فروش » رتبه پنج ، مؤلده  

« در رتبه هداات  و  مدیریت شبکه اجتیاعی شش ، مؤلده » 

« در رتبااه  ذب فناااوری جاا ماادیریت نااوآوری و  مؤلده » 

 هشت  قرار دارد. 

 

 بحث

تحلیاال زنجیااره ارزش  هاادف این تحقیااپ کااه بااا

در   بااا رویکاارد کااارآفرینی  کسب و کارهااای شاایالتی

نتااایج   های صیادی پااره اسااتان گلسااتان اساات تعاونی

مختلدی را آشکار ساخت. از جیله نتایج ایاان تحقیااپ 

های مؤلده برای تحلیل زنجیره ارزش تعاونی  9تدوین  

تاااکنون در مطالعااات پیشااین بااه ایاان   بود که  صیادی

با توجه به این کااه   ارچه ارائه نشده است.صورت یکپ

، مدیریت شبکه توزیااع،  اریگذمدیریت مالی و سرمایه

اهییت زیااادی   مدیریت صیدو    هامدیریت تامین نهاده

در تحلیل زنجیااره ارزش کسااب و کارهااای شاایالتی 

ریاازی دارند ضرورت توجااه بااه ایاان ابعاااد در برنامااه

این دارد.    توسعه این نوع کسب و کارها هیواره وجود

ها به ه  پیوسته هستند و تقویت یکپارچااه آنهااا مؤلده

تواند در توسعه کسب و کااار تأویرگااذار باشااد. در می

های تامین هزینه  ،گذاریدیریت مالی و سرمایهبحا م

 مطلااعاهییاات زیااادی دارد. از طرفاای  تهیه مواد اولیه  

کننده مواد اولیه تعاونی صیادی از نیازهااای تامینبودن  

ارایه به موقع مواد اولیااه توسااط تااامین و    ه  تعاونیم

مدیریت تااامین نیز در مبحا    تعاونی صیادیکننده به  

اهییت دارند که بیانگر اهییت تأمین به صاارفه   هانهاده

هااای صاایادی ها برای اعضای تعاااونیو به موقع نهاده

های تعاونی مااورد مزیت رقابتی شرکت   بنابرایناست.  

و   تااأمین مااواد اولیااه  ، توزیااع،لینظر در ماادیریت مااا

، مدیریت صید قرار دارد که بااا بهبااود ایاان کارکردهااا

از طرفی   بیشتری برای اعضا ایجاد کرد.  توان ارزشمی

هااای کااارآفرینی موجااود در برداری از فرصت در بهره

اعضای تعاونی است و زنجیره ارزش نیازمند مشارکت  

نساابت   هاونیشود مدیران تعاپیشنهاد میدر این راستا  

به جلب مشارکت اعضا در مجامع اهتیام بیشااتری بااه 

، بیشتر به اجرای طرح مدیریت مشااارکتی خرج دهند.  

در جهت افزایش میزان کار آفرینی برنامه ریزی داشااته 

که نوآوری و خالقیاات کارکنااان با توجه به این  باشند.

یابااد، پیشاانهاد بیشااتر در جااو مشااارکتی افاازایش می

شاارایط خااالا و اسااتداده از نااو   ایجاااد  شود برایمی

هااای کارکنااان، از نظااام ماادیریت هااا و خالقیت آوری

تاااأمین  هاااا اساااتداده نیایناااد.مشاااارکتی در تعاونی

ها و ابزارهای کار نقش اساسی در مدیریت زیرساخت 

گااذاران گیری از  رفیت ساارمایهکند. بهرهصید ایدا می

ز یطه نیاا گذاری در این حخطرپذیر برای جلب سرمایه

حااوزه شاایالت هااای کااارآفرینی در افاازایش فرصاات 

 تأویرگذار است.  
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Abstract 

The purpose of the study is to analyze the value chain of fisheries businesses with an 

entrepreneurial orientation in beach seine fishing cooperatives in Golestan province. The survey 

research method was used in the study. The target population consisted of 13 fishing 

cooperatives and the required data were collected from three main groups including 11 CEOs, 

23 employees and 134 workers. The data collection tool was a researcher-made questionnaire 

that consisted of 62 items to measure the 9 main components of the value chain of fisheries 

businesses. The validity of the questionnaire was confirmed by the experts and its reliability was 

evaluated and confirmed by calculating Cronbach's alpha (average 0.867). The descriptive 

statistics of mean and standard deviation were calculated for the items of each component and 

Friedman test was used to rank the components of the value chain. The results showed that the 

components of "financial and investment management", "distribution network management", 

"input supply management", "catch management", "manpower management", "risk 

management", "marketing and sales management", "social network management" and 

"management of innovation and technology absorption" are more important in the value chain 

of fisheries businesses, respectively. These results can be used to develop employment and 

entrepreneurship in the fisheries and aquaculture industry. 

 

Keywords: Value Chain, Beach seine Fishing Cooperative, Entrepreneurship, Fisheries 

Business.  2 
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